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Caràcter de la sessió: Ordinària
Dia: 28/03/2019
Hora: de les 20:00 a les 22:50 hores
Lloc: Ajuntament
Assistents
Batlessa:
1a. Tinenta de Batlia:
2n. Tinent de Batlia:
3r. Tinent de Batlia:
Regidor:
Regidor:
Regidora:
Regidor:
Regidor:
Regidor:
Regidora:
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)
Francisco Olives Salas (PP)
Antonio García Romero (PSOE)
Silvia Pérez de la Vega (PSOE)
Llorenç Carretero Tudurí (EL PI)

Secretària: María Cristina Gascón Mir
Interventora: Mª Soledad Sánchez Pons
S’han excusat de no assistir-hi:
Regidora:
Elvira Capó García (PP)
Ordre del dia
Primer. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Segon. Dictamen de la Comissió Informativa General de dia 19.03.19. Proposta de la
regidora de Cultura amb relació a l'adhesió de l'Ajuntament al Pla de Dinamització
Lingüística de Menorca
Tercer. Dictamen de la Comissió Informativa General de dia 19.03.19. Proposta de la
regidora de Cultura amb relació a l'adhesió a la candidatura de l'escriptor Cees
Nooteboom al Premi Princesa de Asturias de las Letras 2019
Quart. Dictamen de la Comissió Especial de Comptes de dia 21.03.19. Proposta del
regidor de Governació per a l'atorgament de la creu al mèrit policial amb distintiu blanc de
la comunitat autònoma de les Illes Balears
Cinquè. Dictamen de la Comissió Especial de Comptes de dia 21.03.19. Proposta del
regidor d'Urbanisme i Habitatge de pròrroga del contracte de gestió del servei de neteja
viària i manteniment de zones verdes i arbrat viari de les urbanitzacions de Sant Lluís
Sisè. Dictamen de la Comissió Especial de Comptes de dia 21.03.19. 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
Setè. Dictamen de la Comissió Especial de Comptes de dia 21.03.19. Proposta del
regidor d'Economia i Hisenda amb relació a l'aprovació de l'expedient de modificació de
crèdit núm. 4 al Pressupost de 2018 prorrogat per a l'any 2019
Vuitè. Dictamen de la Comissió Especial de Comptes de dia 21.03.19. Proposta del
regidor d'Urbanisme i Habitatge amb relació al conveni de col·laboració amb la
Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat amb motiu de la convocatòria d'ajudes 2019
1
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per a la rehabilitació d'edificis i habitatges inclosos dins d'àrea de regeneració i renovació
urbanes de Sant Lluís, Binifadet i Ses Barraques en el marc del Pla Estatal de Foment
del lloguer d'habitatges, la rehabilitació i la regeneració i renovació urbanes 2013-2016
Novè. Expedient de liquidació del Pressupost de l'exercici de 2018. Donar-ne compte
Desè. Resolucions de Batlia núms. 2019/PRE/0000178 i 2019/PRE/0000253. Aprovació
expedients de modificació de crèdit núms. 2 i 3 al Pressupost de 2018 prorrogat per a
l'any 2019. Donar-ne compte
Onzè. Resolució de Batlia núm. 2019/PRE/0000236. Aprovació Marc Pressupostari
2020-2022. Donar-ne compte
Dotzè. Resolució de Batlia núm. 2019/PRE/0000198. Revocació de delegació en la Junta
de Govern Local de competències en matèria de personal. Donar-ne compte
Tretzè. Resolució de Batlia núm. 2019/PRE/0000219. Aprovació conveni per a la
delegació de competències per dur a terme el procés selectiu extraordinari disp.
transitòria 1ª del DL 1/2017. Donar-ne compte
Catorzè. Escrit presentat pel grup PSOE amb relació a la designació de portaveu i titulars
de les comissions informatives. Donar-ne compte
Quinzè. Donar compte providència judicial del Tribunal Suprem de la Sala de lo
Contenciós Administratiu
Setzè. Control del Ple a la Junta de Govern Local
Disetè. Precs i suggeriments
Divuitè. Moció que presenta el grup del Partit Popular sobre el projecte del Consell
Insular de la conversió d'un polígon empresarial autosuficient energèticament
Desenvolupament de la sessió
PRIMER. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
La batlessa demana si cap membre del Ple té observacions a fer a l’acta de dia 28.02.19.
No havent-hi cap rectificació, se sotmet a votació i s’aprova per onze vots a favor i
l'abstenció del Sr. Olives Salas, pel fet que no va assistir a la sessió.
SEGON. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA GENERAL DE DIA 19.03.19.
PROPOSTA DE LA REGIDORA DE CULTURA AMB RELACIÓ A L'ADHESIÓ DE
L'AJUNTAMENT AL PLA DE DINAMITZACIÓ LINGÜÍSTICA 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 de Cultura amb relació a l'assumpte
indicat, que diu: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------"El Consell Insular de Menorca va elaborar -a través del seu Servei de Política Lingüística- el Pla
de Dinamització Lingüística de Menorca (2018-2021), a fi de dirigir i consolidar el procés de
normalització de la llengua catalana com a llengua pròpia de Menorca d'una forma eficaç i directa. El document recull les aportacions dels assessors lingüístics municipals i va ser aprovat pel Consell
Insular el 23 de juliol de 2018. La seva finalitzat és servir d'eina a partir de la qual el Consell i els
ajuntaments planifiquem i estructurem les actuacions que anualment considerem convenient dur a
terme per promoure l'ús del català en tots els àmbits de la societat menorquina. ------------------------Aprovat pel Consell Insular, ara, des d'aquella institució demanen l'adhesió de l'Ajuntament al Pla.
L'adhesió comporta assumir els compromisos següents:--------------------------------------------------------- Elaborar una relació de les accions que ja duim a terme a l'ajuntament i fer-la arribar al Consell. -2

Ajuntament de Sant Lluís

Identificador documento electrónico: ES-07052-2019-72C75D76-9EB2-41F6-B8C8-0442A20DD791 Fecha:30/04/2019 10:08:48 Pag.:3/33
Ajuntament de Sant Lluís-07052- Código Org.:L01070256 Valide en: https://www.carpetaciutadana.org/santlluis/validardoc.aspx

__________________________________________________________________
www.ajsantlluis.org

- Promoure 3 accions del PDLM cada any. Atès que ja hem entrat en l'any 2019, les actuacions
serien pels anys 2019, 2020 i 2021. Aquestes accions han de ser noves cada any i de tres àmbits
diferents dels sis en què s'estructura el Pla, de manera que les accions de cada any s'acumulin a
les que ja s'hagin dut a terme els anys anteriors. ------------------------------------------------------------------ Referenciar les accions que es duguin a terme d'acord amb la numeració del PDLM. ----------------- Compartir les accions que promoguem, tant amb el Consell com amb els altres ajuntaments. ------ Elaborar, en finalitzar el període de temps de vigència del Pla, una memòria per valorar el grau
d'acompliment del Pla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------A la vista de les consideracions anteriors, venc en elevar a la Comissió Informativa General la
següent ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROPOSTA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ÚNIC: L'adhesió de l'Ajuntament de Sant Lluís al Pla de Dinamització Lingüística de Menorca
2018-2021." ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pren la paraula la Sra. Martínez per parlar del Pla de Dinamització Lingüística de Menorca. Explica
que el compromís que tenim és la de dur a terme tres tasques a l’any amb relació al pla. Primer,
revisar el que s’està fent, ja que es fan unes quantes coses, i veure les noves que es poden fer,
que han de ser, sobretot, novetats. ----------------------------------------------------------------------------------Segueix la Sra. Martínez. Comenta que, des de l’equip de Govern, consideren que el que seria
interessant és fer cursos de català per als treballadors, amb l’objectiu de millorar la llengua, perquè
considera que és un dret dels ciutadans i una obligació de les administracions. -------------------------Pren la paraula la batlessa. Demana si han vist o consultat el Pla. Explica que està molt detallat i
ben explicades les accions que es poden triar. Finalment, demana si hi ha algú que hi vulgui fer
cap comentari. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Sr. Tudurí comenta que els seus companys d’equip desconeixen el Pla, degut que no en tenen
còpia (cal tenir en compte que la Sra. Tronch i el Sr. Mercadal no han vingut) i el desconeixen; i
que ell s’ho ha mirat un poc per damunt. Sense haver-ho debatut a la Junta Local ni tenir la seva
consideració, comenta que el seu vot serà d’abstenció; i que, un cop l’hagin estudiat, ja faran
arribar la seva aportació al Ple. ----------------------------------------------------------------------------------------El Sr. Coll vol saber, sobre la proposta de la Sra. Martínez de fer cursets per als treballadors, si es
refereix només a treballadors municipals o bé a treballadors en general. ----------------------------------La Sra. Martínez respon que serien treballadors municipals. --------------------------------------------------El Sr. Coll comenta que, tenint en compte que sembla que tenen les accions ben definides, si, a
part d’organitzar aquests cursets de formació, hi ha qualque altra acció definida. ------------------------La Sra. Martínez comenta que realment no tenen res decidit, tenint en compte el temps avançat en
quèes troben de la legislatura, però que sí que n'havien pensat alguna i que la iniciés el mateix
Ajuntament, perquè considera que és adequat corregir. -----------------------------------------------El Sr. Tudurí demana si els cursets, una vegada impartits, tindrien un nivell reconegut de català o
serien només de coneixement. ----------------------------------------------------------------------------------------La Sra. Martínez considera que sí que estaria bé que tinguessin un reconeixement, ja que creu que
convé donar una contrapartida. ---------------------------------------------------------------------------------------La batlessa explica que el pla especifica diferents problemes amb què ens podem trobar i que el
mateix programa proposa diferents accions. Posa l’exemple dels cursets de català i que una de les
accions que hi fa referència és l’acció 64. --------------------------------------------------------------------------El Sr. Garcia comenta que ell no té aquesta documentació. ---------------------------------------------------La secretària recorda que els ho va fer arribar per We Transfer i que s’ho podia descarregar per
mitjà d’un enllaç. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------La Sra. Martínez considera que està molt ben fet i que és molt didàctic, ja que de cada problema
proposa diferents accions. ----------------------------------------------------------------------------------------------Pren la paraula el Sr. Garcia. Comenta que ell s’abstindrà, considerant però que tot allò que
s’emprengui de cara a l’ús del català com més millor, i sempre serà poc. A partir d’aquí, comenta
que li sembla poc que només es comenci per l’Ajuntament, ja que es parla d’empreses. Sant Lluís
és un municipi turístic, no hi seria de més fer qualque acció per a tots aquests treballadors que
venen que fan feina a l’hostaleria i que tenen contacte amb el públic directament. En aquest sentit,
considera que estaria bé que l’Ajuntament s’hi posés. -----------------------------------------------------------La Sra. Martínez comenta que aquesta acció hi és. --------------------------------------------------------------3
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El Sr. Garcia comenta que ell no demana que se l'atengui en català, sinó que, si s’adreça en català,
almenys que l’entenguin: si demana un cafè amb llet, sàpiguen que demana un café con leche. ----Sobre açò a quèfa referència el Sr. Garcia, la batlessa comenta que al punt 3 s'hi exposa
precisament la qüestióde la disponibilitat lingüística de les empreses de Menorca; es tracta de
l’acció 58. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Sr. Garcia comenta que allò a què ell es referia és que, com a mínim, l’entenguin si parla en
català. Que si no l’atenen en català, li és igual, però que almenys l’entenguin perquè som a un
territori de parla catalana. -----------------------------------------------------------------------------------------------La batlessa considera que la intenció no és debatre aquest tema en aquesta comissió, sinó que hi
ha aquest Pla i que l'estudiïn. ------------------------------------------------------------------------------------------El Sr. Garcia diu que si aquest programa consisteix adinamitzar l’ús del català començant per
millorar-lo dins l’Ajuntament, tenint en compte que tothom, fins i tot ell, comet faltes d’ortografia, i
sempre es pot perfeccionar; però no troba que sigui l’Ajuntament el lloc on més mancances hi hagi
d'ús del català, sinó que troba que hi ha altres sectors o àmbits on la deficiència és més greu. ------La batlessa troba que és una cosa que el nou equip de govern hauria d’iniciar. Que si queda
consensuat que l’Ajuntament s’ha d'adherira aquest Pla de dinamització lingüística, el govern que
entri serà el que haurà de prendre i concretar les tres accions que consideri que ha de posar en
marxa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Sr. Garcia comenta que la temporadaturística ja estarà passada, i si a dos o tres mesos de les
eleccions ja es desisteix d’emprendre accions o les accions són mínimes i, un cop passades les
eleccions, fins que el nou equip de govern no agafi el bou per les banyes, es tindran sis o
noumesos perduts, tant en açò com enaltres coses. Considera que, vist així, la cosa és molt trista.
La batlessa fa un suggeriment. Recorda que tenen una setmana per llegir el Pla i que si en el Ple ja
hi ha grups polítics que tenen idees o propostes d’accions que s’haurien de fer, no hi ha
capproblema. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Sr. Garcia comenta, dirigint-se a la batlessa, que al Ple tan sols se’ls pot tot just suggerir, perquè
no es deixen indicar bé i que no hi ha manera de consensuar res. -------------------------------------------La batlessa considera que qualsevol grup polític pot fer les aportacions que consideri necessàries i
que la primera passa és aprovar l’adhesió a aquest Pla. Recorda al Sr. Garcia el cas del Conveni
del Centre Cultural i Esportiu com a exemple, en què sí que hi ha hagut consens entre els partits, i
recorda així mateix que la moció la va presentar el Centre Cultural i bé que tots hi fan feina.
Considera, per tant, que també es pot posar un exemple positiu de consens. ----------------------------El Sr. Garcia considera que, a més d’aprovar l’adhesió al Pla, també l’Ajuntament hauria
d’emprendre alguna acció. ----------------------------------------------------------------------------------------------La batlessa recorda que, com a PSOE, poden proposar tres accions. -------------------------------------El Sr. Garcia considera que el fet que arribin les eleccions no sigui una excusa per fer passarla
patata a l’equip que ve. --------------------------------------------------------------------------------------------------La batlessa recorda que, de patates, a l’equip de govern entrant n'hi hauran de passar moltes, tal
com l’equip de govern passat va haver de deixar-n'hi a l’actual, perquè aquí la continuïtat no està
assegurada. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Sr. Garcia considera que és mig any perdut. -------------------------------------------------------------------El Sr. Carretero pren la paraula. Confirmant que sí que va rebre el document. I, dirigint-se a la
regidora de Cultura, li diu anam cap al pla de dinamització lingüística catalana. Manifesta la seva
opinió dient que el salat menorquí l’estam perdent a marxes forçades, i açò li sap greu perquè o
se’ls va enganar abans o a veure què passa. Recorda que nosaltres empram el salat i està
reconegut, però a l’hora de la veritat no és així, perquè hem de rallaro xerrar, no hem de parlar. ----La Sra. Martínez comenta que creu que sí que està pres en consideració. --------------------------------En relació al punt, el Sr. Carretero comenta que per què no es diu «s’adhesió» en tost de
«l’adhesió», emprant l’article salat. Comenta que és conscientque venim de la llengua catalana i
que és un fetque no vol ni discutir, però que nosaltres tenim una variant, que és molt rica, i que
precisament aquesta riquesa la hi donen les dominacions que ha tingut l’illa. Passaran els anys, la
gent gran ja no hi serà i aquestes coses es perdran; i açò és una pena perquè és un bagatge
històric que tenim i s’està perdent. ------------------------------------------------------------------------------------La Sra. Martínez comenta que sap que sí que es tenenen compte les variants balear i menorquina
als centres educatius. ----------------------------------------------------------------------------------------------------4
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Segueix el Sr. Carretero. Comenta que, si mires el document, no hi ha gens d’article salat, tot és
dolç a la carrera, i açò que els dolços als menorquins ens encanten. Sobre el Pla, comenta que
realment el que ha fet ha estat fer-hi un repàs i que el seu vot serà d’abstenció. -------------------------Segueix la batlessa. Demana si hi ha més intervencions a fer. ------------------------------------------------Pren la paraula el Sr. Coll. Amb referència a la intervenció del Sr. Carretero, comenta que tal
vegada l’aportació que es podria fer és aquesta. -----------------------------------------------------------------El Sr. Carretero comenta que li falta un poc de «cosa nostra» a aquest pla, el qual considera que
és carregós («ferragós») i que és molt extens. Està d’acord amb el Sr. Coll comentant que tal
vegada una de les seves propostes seria fer alguna alternativa... menorquina. --------------------------El Sr. Garcia diu que, coneixent al conseller de Cultura, Miquel Àngel Maria, segur que hi deu haver
més d’una acció de recuperació de paraules o vocabulari menorquines, ja sigui en l'àmbit escolar o
del comerç. A més, diu que una altra cosa és que no n'hi hagi aquí perquè el document està escrit
en català estàndard. -----------------------------------------------------------------------------------------------------El Sr. Carretero comenta que li hauria encantat que la proposta de l’Ajuntament hagués estat
redactada emprant l’article salat. --------------------------------------------------------------------------------------Amb referència a la intervenció del Sr. Garcia, el Sr. Carretero comenta que es tornarà a mirar el
Pla per veure si, efectivament, es recullen aquestes propostes de recuperació de la llengua. --------El Sr. Tudurí comenta que una altra possibilitat és que l’aprovació d'aquest Pla la fes el proper
equip de govern, i no es fes ara, perquè si ara s’ha d’aprovar i no es fa res, tal vegada seria molt
més adequat posposar-ho. ---------------------------------------------------------------------------------------------El Sr. Tudurí comenta que en part està d’acord amb el Sr. Carretero, però que una cosa és l’ús de
català estàndard dins de l’administració que serveix perquè hi hagi una unificació en l’ús de la
llengua, perquè,si no,cadascú escriuria a la seva manera. -----------------------------------------------------El Sr. Carretero comenta que aquesta és la seva riquesa. -----------------------------------------------------El Sr. Tudurí comenta que està d’acord amb el que diu el Sr. Carretero, però torna a dir que tal
vegada és més adequat que sigui cosa del proper equip de govern la decisió d'aprovar-ho i de
començar a dur a terme accions. -------------------------------------------------------------------------------------La batlessa manifesta que, si no hi ha més intervencions, es votarà seguidament l’únic punt que hi
ha, que és el d’aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Lluís al Pla de Dinamització Lingüística de
Menorca 2018-2021, ja que el pla és per quatre anys. ---------------------------------------------------------Pren la paraula el Sr. Carretero. Diu que, per una qüestió d’ordre, el punt no diu que és per quatre
anys. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La batlessa confirma el que diu el Sr. Carretero, però recorda que la proposta sí que ho diu. --------I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació la proposta presentada. ----------------La Comissió Informativa General, 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 la següent proposta d'acord: ----------------ÚNICA. L'adhesió de l'Ajuntament de Sant Lluís al Pla de Dinamització Lingüística de Menorca
2018-2021." -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El debat i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a
l'enllaç següent: https://vimeo.com/327878856/#t=01m40s
I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació, en primer lloc, la proposta
presentada pel grup del Partit Popular relativa a la retirada del present punt de l'ordre del
dia. Es produeix el següent resultat: cinc vots a favor, corresponents als membres del PP
(5); sis vots en contra, corresponents als membres de VOLEM SANT LLUÍS (4) i PSOE
(2); i una abstenció, corresponent al membre del PI (1). La proposta queda rebutjada.
A continuació, la batlessa sotmet a votació el dictamen presentat per la Comissió
Informativa General.
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El Ple de l'Ajuntament, per sis vots a favor, corresponents als membres de VOLEM SANT
LLUÍS (4) i PSOE (2); cinc vots en contra, corresponents als membres del PP (5); i una
abstenció, corresponent al membre del PI (1), acorda:
ÚNIC. L'adhesió de l'Ajuntament de Sant Lluís al Pla de Dinamització Lingüística de
Menorca 2018-2021.
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Tot seguit, el Sr. Carretero Tudurí explica el sentit del vot del grup del PI, indicant que és
en consonància al vot que va emetre el grup del PI a l'Ajuntament des Castell.
TERCER. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA GENERAL DE DIA 19.03.19.
PROPOSTA DE LA REGIDORA DE CULTURA AMB RELACIÓ A L'ADHESIÓ A LA
CANDIDATURA DE L'ESCRIPTOR CEES NOOTEBOOM AL PREMI PRINCESA DE
ASTURIAS DE LAS LETRAS 2019
Es dona compte del dictamen emès amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
"Es dona compte de la proposta presentada per la regidora de Cultura amb relació a l'assumpte
indicat, que diu: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------"La Fundació Rubió, a petició d'un grup de persones, ha presentat la candidatura de l'escriptor
holandès Cees Nooteboom al Premi Princesa de Asturias de las Letras 2019, per la qual cosa ha
iniciat una sèrie d'accions per comptar amb suports i adhesions de diferents entitats i institucions,
entre elles, la de l'Ajuntament de Sant Lluís. -----------------------------------------------------------------------Cees Nooteboom (La Haia, 1933) és, des de fa més de 50 anys, veï de Sant Lluís i és que ha
decidit fer de Menorca el seu lloc ideal per a la creació literària creant-hi un vincle que s'ha tornat
imprescindible. És un dels escriptors contemporanis més importants del panorama internacional i,
sobretot la darrera època, la illa de Menorca ha esdevingut la gran protagonista en la seva obra
que inclou llibres de viatges, novel·les, assajos, dietaris, poemes i articles periodístics, entre
d'altres.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Des de la regidoria de Cultura es considera totalment pertinent donar suport a aquesta candidatura
perquè es considera totalment adequat el reconeixement a l'obra literària de l'escriptor i veí de Sant
Lluís, Cees Nooteboom, amb un premi com és el Premi Princesa de Asturias de las Letras 2019. --A la vista de les consideracions anteriors, venc en elevar a la Comissió Informativa General la
següent ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROPOSTA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRIMER: L'adhesió de l'Ajuntament de Sant Lluís a la candidatura de l'escriptor Cees Nooteboom
al Premi Princesa de Asturias de las Letras 2019. ----------------------------------------------------------------SEGON: Notificar l'acord a la Fundació Rubió i a l'organització del Premi Princesa de Asturias." ---Pren la paraula la batlessa per donar compte de la proposta de la regidora de Cultura amb relació a
l’adhesió a la candidatura de l’escriptor Cees Nooteboom al Premi Princesa d'Astúries de les
Lletres 2019. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------LaSra. Martínez comenta que considera que no cal remarcar més la figura d’aquest escriptor, que
és bastant reconegut i considera que l’Ajuntament s’ha adherir a aquesta iniciativa perquè moltes
de les obres de l’escriptor han estat redactades a Sant Lluís o bé Menorca és la seva font
d’inspiració. A més, diu que no creu que hi hagi polèmica en aquest punt i que tots hi estaran
d’acord. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La batlessa diu que la Batlia va rebre un escrit de la Fundació Rubió en el qual s’esmenta que va
prendre la iniciativa de presentar aquestacandidatura i en el qual demana si l’Ajuntament s’hi
adheriria. Comenta que els Serveis Jurídics de l’Ajuntament van recomanar que es proposés
aquesta adhesió al Ple i és per aquest motiu que es tracta dins aquesta Comissió. ---------------------Segueix la batlessa. Comenta que la proposta inclou dos punts: el primer, l'adhesió de l'Ajuntament
de Sant Lluís a la candidatura de l'escriptor Cees Nooteboom al Premi Princesa d'Astúries de les
6

Ajuntament de Sant Lluís

Identificador documento electrónico: ES-07052-2019-72C75D76-9EB2-41F6-B8C8-0442A20DD791 Fecha:30/04/2019 10:08:48 Pag.:7/33
Ajuntament de Sant Lluís-07052- Código Org.:L01070256 Valide en: https://www.carpetaciutadana.org/santlluis/validardoc.aspx

__________________________________________________________________
www.ajsantlluis.org

Lletres 2019; i, el segon, notificar l'acord a la Fundació Rubió i a l'organització del Premi Princesa
d'Astúries. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A continuació, la batlessa demana als membres de la Comissió si tenen res més a comentar o si
tenen aportacions a fer-hi. ----------------------------------------------------------------------------------------------Pren la paraula el Sr. Coll. Comenta que desconeixia els punts de l’ordre del dia. Diu que està
totalment d’acord a adherir-se a aquesta iniciativa, però creu que seria interessant poder intentar
que aquesta persona fes alguna cosa per tenir un poc més de presència a Sant Lluís, i és que ja
s’ha intentat unes quantes de vegades però es veu que li agrada passar desapercebut. -------------Finalment, la batlessa demana si tenen més coses a comentar. ---------------------------------------------Els membres de la Comissió responen que no. -------------------------------------------------------------------I no havent-hi més intervencions, la batlessa 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: ------------------------------------------------------------------------Primer. L'adhesió de l'Ajuntament de Sant Lluís a la candidatura de l'escriptor Cees Nooteboom al
Premi Princesa de Asturias de las Letras 2019. -------------------------------------------------------------------Segon. Notificar l'acord a la Fundació Rubió i a l'organització del Premi Princesa de Asturias." ------

El debat i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a
l'enllaç següent: https://vimeo.com/327878856/#t=31m58s
I no havent-hi més intervencions, batlessa sotmet a votació el dictamen presentat per la
Comissió Informativa General.
El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat dels dotze membres assistents, acorda:
Primer. L'adhesió de l'Ajuntament de Sant Lluís a la candidatura de l'escriptor Cees
Nooteboom al Premi Princesa de Asturias de las Letras 2019.
Segon. Notificar l'acord a la Fundació Rubió i a l'organització del Premi Princesa de
Asturias.
QUART. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES DE DIA 21.03.19.
PROPOSTA DEL REGIDOR DE GOVERNACIÓ PER A L'ATORGAMENT DE LA CREU
AL MÈRIT POLICIAL AMB DISTINTIU BLANC DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE
LES ILLES BALEARS
Es dona compte del dictamen emès amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
"Es dona compte de la proposta presentada pel regidor de Governació amb relació a l'assumpte
indicat, que diu: -------------------------------------------------------------------------------------------------"El Decret 28/2015, de 30 d'abril, pel que s'aprova el Reglament marc de coordinació de les policies
locals de les Illes Balears, dedica el seu capítol III als «Premis i condecoracions», detallant en el
seu article 113 la tipologia existent. A l'apartat 1.d) figura la denominada «Creu al Mèrit Policial amb
Distintiu Blanc de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears», i a l'article 117 es detalla la
mateixa: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------«La Creu amb Distintiu Blanc es lliura als membres de la policia local, sigui quina sigui la seva
categoria, quan compleixin trenta anys de servei en qualsevol cos de la policia local, en actiu o en
situació de serveis especials, que hagin tingut una trajectòria professional excepcional i que no
tenguin expedients disciplinaris en curs o sancions disciplinàries pendents de cancel·lar en el seu
expedient personal. Així mateix, es pot entregar aquesta condecoració a altres membres de
qualsevol de les forces i cossos de seguretat, o d'institucions i organismes que hagin destacat
notòriament en l'aportació per millorar la seguretat ciutadana». -----------------------------------------------7
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El propi Reglament assenyala que la competència per a l'atorgament de la Creu al Mèrit Policial
amb Distintiu Blanc de la Comunitat Autònoma són competència del conseller d'Administracions
Públiques, essent necessari que la proposta de concessió la formuli la batlessa previ acord del Ple
de l'Ajuntament. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------A aquests efectes, el Cap de la Policia Local de Sant Lluís ha emès un informe-proposta de
diversos membres de l'actual cos de policia que duen més de 30 anys de servei i que, tal com
indica textualment «...El personal propuesto ha desarrollado su servicio con estricto cumplimiento
de sus deberes y obligaciones sin haber tenido en toda su trayectoria profesional ningún
expediente disciplinario. Haber desarrollado su servicio durante más de 30 años con dedicación y
profesionalidad los hacen por el abajo firmante merecedores de la distinción de la Cruz al Mérito
policial con distintivo blanco de les Illes Balears». ----------------------------------------------------------------A la vista de les consideracions anteriors, venc en elevar a la Comissió Especial de Comptes la
següent ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROPOSTA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer.- Proposar al conseller competent en matèria de policies locals la concessió de la Creu al
Mèrit Policial amb Distintiu Blanc de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears al personal que
s'indica a continuació, per haver prestat el seu servei amb estricte compliment dels seus deures i
obligacions, i sense haver tingut en tota la seva trajectòria professional cap expedient disciplinari;
servei prestat durant més de 30 anys amb dedicació i professionalitat: -------------------------------------- Oficial en segona activitat, amb tarjeta d'identitat professional M080012. --------------------------------- Oficial interí, targeta d'identitat professional M080007. --------------------------------------------------------- Policia, targeta d'identitat professional M0800017. -------------------------------------------------------------- Policia, targeta d'identitat professional M020006. ---------------------------------------------------------------Segon.- Sol·licitar a l'Alcaldia que elevi la proposta anterior al conseller competent en matèria de
policies locals, tot en compliment de l'article 123 del Decret 28/2015, de 30 d'abril, pel que s'aprova
el Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears." ----------------------------Intervé el president. Manifesta que l’any passat van començar a atorgar la Creu al Mèrit Policial
amb Distintiu Blanc de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a aquells policies que
compleixen trenta anys de servei; que es vol donar continuïtat a aquest fet; i que, per açò, es
proposen quatre treballadors municipals. Afegeix que, si bé l’informe policial proposa cinc
treballadors, n’hi ha un que compleix els 30 anys de servei a final d’any i quan la proposta s’aprovi
n’haurà fet encara només 29; per açò, aquest altre policia es proposarà per a l’any que ve. Demana
si hi ha qualque intervenció. --------------------------------------------------------------------------------------------El Sr. Carretero Tudurí assenyala que hi ha l’informe del cap de la Policia Local que ho avala i que
la llei els empara, per la qual cosa no hi ha massa cosa més a dir; únicament agrair la feina feta per
aquests treballadors. -----------------------------------------------------------------------------------------------------El Sr. Olives Salas demana si hi ha qualque persona més que podria entrar dins aquest atorgament
i que, per qualsevol circumstància, n’hagués quedat fora. El president respon que no. ----------------Per altra banda, el Sr. Olives Salas manifesta que li sembla molt bé que es reconegui la trajectòria
professional d’aquesta gent, però també li agradaria saber si de cara al personal estrictament civil
hi ha alguna cosa que es pugui fer de reconeixement de serveis prestats. El president respon que
ho desconeix, però que es pot esbrinar si hi ha res al respecte. ----------------------------------------------I no havent-hi més intervencions, es sotmet a votació la proposta presentada. ---------------------------La Comissió Especial de Comptes, per quatre vots a favor, corresponents als membres de VOLEM
SANT LLUÍS (2), PSOE (1) i PI (1); i tres abstencions, corresponents als membres del PP (3),
acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les següents propostes d’acord: -----------Primera. Proposar al conseller competent en matèria de policies locals la concessió de la Creu al
Mèrit Policial amb Distintiu Blanc de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears al personal que
s'indica a continuació, per haver prestat el seu servei amb estricte compliment dels seus deures i
obligacions, i sense haver tingut en tota la seva trajectòria professional cap expedient disciplinari;
servei prestat durant més de 30 anys amb dedicació i professionalitat: -------------------------------------- Oficial en segona activitat, amb tarjeta d'identitat professional M080012. -------------------------------- Oficial interí, targeta d'identitat professional M080007. -------------------------------------------------------- Policia, targeta d'identitat professional M0800017. -------------------------------------------------------------- Policia, targeta d'identitat professional M020006. ---------------------------------------------------------------8
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Segona. Sol·licitar a l'Alcaldia que elevi la proposta anterior al conseller competent en matèria de
policies locals, tot en compliment de l'article 123 del Decret 28/2015, de 30 d'abril, pel que s'aprova
el Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears." -----------------------------

El debat i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a
l'enllaç següent: https://vimeo.com/327878856/#t=35m43s
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I no havent-hi més intervencions, 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. Proposar al conseller competent en matèria de policies locals la concessió de la
Creu al Mèrit Policial amb Distintiu Blanc de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
al personal que s'indica a continuació, per haver prestat el seu servei amb estricte
compliment dels seus deures i obligacions, i sense haver tingut en tota la seva trajectòria
professional cap expedient disciplinari; servei prestat durant més de 30 anys amb
dedicació i professionalitat:
- Oficial en segona activitat, amb tarjeta d'identitat professional M080012.
- Oficial interí, targeta d'identitat professional M080007.
- Policia, targeta d'identitat professional M0800017.
- Policia, targeta d'identitat professional M020006.
Segon. Sol·licitar a l'Alcaldia que elevi la proposta anterior al conseller competent en
matèria de policies locals, tot en compliment de l'article 123 del Decret 28/2015, de 30
d'abril, pel que s'aprova el Reglament marc de coordinació de les policies locals de les
Illes Balears.
CINQUÈ. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES DE DIA 21.03.19.
PROPOSTA DEL REGIDOR D'URBANISME I HABITATGE DE PRÒRROGA DEL
CONTRACTE DE GESTIÓ DEL SERVEI DE NETEJA VIÀRIA I MANTENIMENT DE
ZONES VERDES I ARBRAT VIARI DE LES URBANITZACIONS DE SANT LLUÍS
Es dona compte del dictamen emès amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
"Es dona compte de la proposta presentada pel regidor d'Urbanisme i Habitatge amb relació a
l'assumpte indicat, que diu: ---------------------------------------------------------------------------------------------"En data 31 de maig de 2013 el Ple de l'Ajuntament va adjudicar el contracte de gestió del servei
de neteja viària i manteniment de zones verdes i arbrat viari de les urbanitzacions de Sant Lluís a
l'empresa Eulen, S.A; el 3 de juny del mateix any es va formalitzar el contracte amb una duració de
sis anys a comptar des del següent al de la seva formalització. Així mateix, el contracte preveia la
possibilitat de prorrogar-se fins a quatre anys més per períodes de dos anys cada pròrroga. --------Atès que el contracte inicial finalitza el proper 3 de juny, la pròrroga del mateix s'ha d'acordar de
forma expressa amb una antelació mínima de dos mesos respecte de la data d'extinció del
contracte. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ateses les consideracions anteriors i vists els informes de secretaria i de intervenció, venc en
elevar a la Comissió Especial de Comptes la següent -----------------------------------------------------------PROPOSTA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------9
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Primer.- Aprovar la pròrroga del contracte de gestió del servei de neteja viària i manteniment de
zones verdes i arbrat viari de les urbanitzacions de Sant Lluís amb l'empresa Eulen, S.A. per un
termini de dos anys a comptar des del 4 de juny de 2019, i per un import anual de 203.718,66
euros, desglossat en 179.804,65 euros de base imposable, més 23.914,01 euros d’IVA (12.586,32
euros 10% d’IVA i 11.327,69 euros al 21% d’IVA), essent d’aplicació la revisió de preus del 35% de
l’IPC, d’acord amb el contracte. ---------------------------------------------------------------------------------------Segon.- Aprovar la despesa de 117.704,22€ de la pròrroga del contracte per a l'any 2019, a la que
s'afegirà la corresponent revisió de preus del 35% de l'IPC del mes de maig respecte als dotze
mesos anteriors, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 3.1531.22799 del pressupost municipal de
l'exercici 2018 prorrogat per a l'any 2019. --------------------------------------------------------------------------Tercer.- La despesa dels exercicis futurs (2020 i 2021) queda subordinada al crèdit que per a cada
exercici s'autoritzi en el respectiu pressupost. ---------------------------------------------------------------------Quart.- Notificar els acords anteriors a l'empresa Eulen, S.A." ------------------------------------------------Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que a principis de juny finalitza el contracte de gestió del
Servei de neteja viària i manteniment de zones verdes i arbrat viari de les urbanitzacions de Sant
Lluís signat amb EULEN, SA; que el contracte preveu la possibilitat de prorrogar-se fins a quatre
anys més per períodes de dos anys cada pròrroga; i que es proposa una pròrroga de dos anys. ---El Sr. Coll Alcina s’interessa respecte a la manera com es valora des de l’Ajuntament el servei
prestat per aquesta empresa. El Sr. Lora Buzón respon que hi ha opinions de tota mena; que ell,
en conjunt, n’està content, si bé tinguéssim més temps es podria millorar la concessió; i que
considera que el nou equip de govern serà el qui ho podrà valorar amb aquests dos anys de
pròrroga. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Sr. Coll Alcina manifesta que si es concedeix aquesta pròrroga, però, en canvi, es considera
que hi ha coses a millorar, i que llavors encara s’haurà d’esperar dos anys... El Sr. Lora Buzón
assenyala que quan diu que “hi ha coses a millorar” és en el sentit que hi fa falta més personal. ----La Sra. Pérez de la Vega s’interessa per saber qui s’encarrega, tècnicament, de la supervisió dels
treballs que realitza aquesta empresa a les diferents urbanitzacions. El Sr. Lora Buzón respon que
és l’Ajuntament. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Sr. Carretero Tudurí manifesta que l’inspector de Medi Ambient és la persona que està bastant
damunt d’aquest servei; demana que faci un informe respecte a aquest servei. Per altra banda,
demana si és que, amb els tres mesos que queden de legislatura, no hi ha capacitat per fer un nou
contracte. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La secretària respon que no. Per altra banda, assenyala que la cosa important, quan es tracta de
contractes de serveis, és fer un bon seguiment del contracte, ja que a vegades en els plecs s’hi
diuen moltes de coses, però desprès no es controla prou. ----------------------------------------------------Per altra banda, el Sr. Carretero Tudurí manifesta que també hi ha un problema afegit, que és que
aquestes empreses, per segons quin tipus de feina fan els treballadors, es basen en un conveni o
en un altre, i d’aquesta situació el personal se’n ressent. -------------------------------------------------------I no havent-hi més intervencions, es sotmet a votació la proposta presentada. ---------------------------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 PI (1);
acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les següents propostes d’acord: -----------Primera. Aprovar la pròrroga del contracte de gestió del servei de neteja viària i manteniment de
zones verdes i arbrat viari de les urbanitzacions de Sant Lluís amb l'empresa Eulen, S.A. per un
termini de dos anys a comptar des del 4 de juny de 2019, i per un import anual de 203.718,66
euros, desglossat en 179.804,65 euros de base imposable, més 23.914,01 euros d’IVA (12.586,32
euros 10% d’IVA i 11.327,69 euros al 21% d’IVA), essent d’aplicació la revisió de preus del 35% de
l’IPC, d’acord amb el contracte. ---------------------------------------------------------------------------------------Segona. Aprovar la despesa de 117.704,22€ de la pròrroga del contracte per a l'any 2019, a la que
s'afegirà la corresponent revisió de preus del 35% de l'IPC del mes de maig respecte als dotze
mesos anteriors, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 3.1531.22799 del pressupost municipal de
l'exercici 2018 prorrogat per a l'any 2019. --------------------------------------------------------------------------Tercera. La despesa dels exercicis futurs (2020 i 2021) queda subordinada al crèdit que per a cada
exercici s'autoritzi en el respectiu pressupost. ---------------------------------------------------------------------Quarta.- Notificar els acords anteriors a l'empresa Eulen, S.A." ----------------------------------------------10
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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/327878856/#t=43m37s
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I no havent-hi més intervencions, batlessa sotmet a votació el dictamen presentat per la
Comissió Especial de Comptes.
El Ple de l'Ajuntament, per quatre vots a favor, corresponents als membres de VOLEM
SANT LLUÍS (4); dos vots en contra, corresponents als membres del PSOE (2); i sis
abstencions, corresponents als membres del PP (5) i el PI (1); acorda:
Primer. Aprovar la pròrroga del contracte de gestió del servei de neteja viària i
manteniment de zones verdes i arbrat viari de les urbanitzacions de Sant Lluís amb
l'empresa Eulen, S.A. per un termini de dos anys a comptar des del 4 de juny de 2019, i
per un import anual de 203.718,66 euros, desglossat en 179.804,65 euros de base
imposable, més 23.914,01 euros d’IVA (12.586,32 euros 10% d’IVA i 11.327,69 euros al
21% d’IVA), essent d’aplicació la revisió de preus del 35% de l’IPC, d’acord amb el
contracte.
Segon. Aprovar la despesa de 117.704,22€ de la pròrroga del contracte per a l'any 2019,
a la que s'afegirà la corresponent revisió de preus del 35% de l'IPC del mes de maig
respecte als dotze mesos anteriors, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 3.1531.22799
del pressupost municipal de l'exercici 2018 prorrogat per a l'any 2019.
Tercer. La despesa dels exercicis futurs (2020 i 2021) queda subordinada al crèdit que
per a cada exercici s'autoritzi en el respectiu pressupost.
Quart.- Notificar els acords anteriors a l'empresa Eulen, S.A.
SISÈ. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES DE DIA 21.03.19.
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 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 incloure unes subvencions nominatives: ----Aplicació
6.3230.48904
6.3232.48904
6.3340.48901

Beneficiari
CEIP Sant Lluís
CEIP Sa Garriga
CCE Sant Lluís

Finalitat de la subvenció
Hort CEIP Sant Lluís
Hort CEIP Sa Garriga
Activitats culturals i esportives

Quantia
900 €
900 €
43.000 €
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1.3421.48901
1.3421.48902
1.3421.48903
1.337.48901
1.337.48901

CCE Sant Lluís
Club Tennis Taula
Club Esport Sant Lluís
ASPANOV
Protectora d’Animals de Maó

Activitats al Pavelló esportiu
Activitats al Pavelló esportiu
Activitats al Pavelló esportiu
Activitats de l’associació
Activitats de l’entitat

57.000 €
950 €
350 €
700 €
300 €

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." --El president informa que és d’interès d’aquest Ajuntament la concessió nominativa de subvencions
a les entitats esportives per la utilització de les instal·lacions del pavelló municipal, així com de les
aportacions pels horts de les escoles i altres tipus de subvencions i que, per açò, es proposa la
modificació de les bases d’execució. ---------------------------------------------------------------------------------I no havent-hi més intervencions, es sotmet a votació la proposta presentada.----------------------------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 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 28ª de les Bases d’execució del
Pressupost de 2018 prorrogat per a l’any 2019, per incloure unes subvencions nominatives: --------Aplicació
6.3230.48904
6.3232.48904
6.3340.48901
1.3421.48901
1.3421.48902
1.3421.48903
1.337.48901
1.337.48901

Beneficiari
CEIP Sant Lluís
CEIP Sa Garriga
CCE Sant Lluís
CCE Sant Lluís
Club Tennis Taula
Club Esport Sant Lluís
ASPANOV
Protectora d’Animals de Maó

Finalitat de la subvenció
Hort CEIP Sant Lluís
Hort CEIP Sa Garriga
Activitats culturals i esportives
Activitats al Pavelló esportiu
Activitats al Pavelló esportiu
Activitats al Pavelló esportiu
Activitats de l’associació
Activitats de l’entitat

Quantia
900 €
900 €
43.000 €
57.000 €
950 €
350 €
700 €
300 €

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/327878856/#t=57m23s
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 28ª de les Bases
d’execució del Pressupost de 2018 prorrogat per a l’any 2019, per incloure unes
subvencions nominatives:
Aplicació
6.3230.48904
6.3232.48904
6.3340.48901
1.3421.48901
1.3421.48902
1.3421.48903
1.337.48901
1.337.48901

Beneficiari
CEIP Sant Lluís
CEIP Sa Garriga
CCE Sant Lluís
CCE Sant Lluís
Club Tennis Taula
Club Esport Sant Lluís
ASPANOV
Protectora d’Animals de Maó

Finalitat de la subvenció
Hort CEIP Sant Lluís
Hort CEIP Sa Garriga
Activitats culturals i esportives
Activitats al Pavelló esportiu
Activitats al Pavelló esportiu
Activitats al Pavelló esportiu
Activitats de l’associació
Activitats de l’entitat

Quantia
900 €
900 €
43.000 €
57.000 €
950 €
350 €
700 €
300 €
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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.
SETÈ. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES DE DIA 21.03.19.
PROPOSTA DEL REGIDOR D'ECONOMIA I HISENDA AMB RELACIÓ A
L'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 4 AL
PRESSUPOST 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: ---------------------------------------------------------------------------------------------"Atesa la voluntat de continuar atorgant les subvencions per la utilització de les pistes del
poliesportiu municipal a diverses entitats sense ànim de lucre, i per activitats culturals i esportives. Atès que l’Ajuntament es vol acollir a la Convocatòria de subvencions per Equipaments Culturals
que realitza el Consell Insular de Menorca, així com a la Convocatòria de subvencions del Govern
de la Comunitat Autònoma per subvencionar pèrgoles fotovoltàiques, i que les Bases exigeixen una
aportació municipal, per a les quals el pressupost no disposa crèdit. ----------------------------------------Atesa la necessitat de disposar de crèdit per a l’adquisició d’equips informàtics. -------------------------Atès que amb la pròrroga del pressupost de l’exercici 2018 hi ha alguns programes del capítol 1
que requereixen més crèdit del consignat inicialment al pressupost inicial, degut a l’increment de
retribucions establert al Reial Decret-llei 24/2018, de 21 de desembre, pel que s’aproven mesures
urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic. -----------------------------------------------Atès que el pressupost municipal inclou el programa d’imprevistos, amb crèdit suficient per atendre
a les necessitats exposades. -------------------------------------------------------------------------------------------Vist l’informe d’intervenció, i en virtut de les atribucions que em confereix la vigent legislació de
règim local, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROPOS AL PLE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit núm. 4 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
5 929 22699
6 3340 48901
1 3421 48901
1 3421 48902
1 3421 48903
6 333 62500
3 1721 61910
5 920 62600
4 151 12002
4 151 16000
6 320 13000
6 320 16000
6 3231 13100
6 3231 16000
5 920 13100
5 920 16000
5 931 15100
5 931 13000
5 931 16000
TOTAL

DESCRIPCIÓ
Altres Despeses Diverses
Subvenció per Activitats culturals i esportives CCE Sant Lluís
Subvenció Lloguers pistes poliesportiu CCE Sant Lluís
Subvenció Lloguers pistes poliesportiu Club Tennis Taula
Subvenció Lloguers pistes poliesportiu Club Esport Sant Lluís (secció Badminton)
Equipaments Culturals
Plaques Solars
Equips per a processos d’informació
Retribucions Bàsiques Grup A2
Seguretat social
Personal laboral fix
Seguretat social
Personal Laboral Temporal
Seguretat social
Personal Laboral Temporal
Seguretat social
Gratificacions Extraordinàries
Personal laboral fix
Seguretat social

ALTES
43.000,00
57.000,00
950,00
350,00
14.000,00
15.000,00
5.000,00
10.200,00
5.300,00
3.000,00
700,00
35.000,00
11.000,00
23.000,00
3.000,00
4.000,00
5.000,00
3.500,00
239.000,00

BAIXES
239.000,00

239.000,00
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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." -----------------------------------------------------------------------------El president informa que aquestes setmanes hem estat els grups polítics parlant del conveni amb el
Centre Cultural i Esportiu de Sant Lluís, en què s’ha arribat a un acord respecte a l’aportació
municipal; hi ha hagut una millora important, a canvi, també, d’unes exigències en el manteniment
del camp de futbol. A part d’aquesta qüestió, s’ha aprofitat per incorporar en aquest expedient de
modificació de crèdit una aportació municipal amb motiu de la convocatòria de subvencions per a
equipaments culturals que concedeix el CIM; una aportació amb motiu de la convocatòria de
subvencions del Govern de la Comunitat Autònoma per subvencionar pèrgoles fotovoltaiques; una
aportació per equips per a processos d’informació; així com una sèrie de partides d’ajustaments de
personal amb motiu de les puges del 2018 i 2019. Conclou dient que, per no haver de fer una
incorporació de crèdit, s’ha considerat oportú assolir aquestes depeses a través de la baixa de la
partida 5.929.22699, on hi havia 250.000 euros per a imprevists i contingències vàries. ---------------I no havent-hi més intervencions, es sotmet a votació la proposta presentada.----------------------------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 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 crèdit núm. 4 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
5 929 22699
6 3340 48901
1 3421 48901
1 3421 48902
1 3421 48903
6 333 62500
3 1721 61910
5 920 62600
4 151 12002
4 151 16000
6 320 13000
6 320 16000
6 3231 13100
6 3231 16000
5 920 13100
5 920 16000
5 931 15100
5 931 13000
5 931 16000
TOTAL

DESCRIPCIÓ
Altres Despeses Diverses
Subvenció per Activitats culturals i esportives CCE Sant Lluís
Subvenció Lloguers pistes poliesportiu CCE Sant Lluís
Subvenció Lloguers pistes poliesportiu Club Tennis Taula
Subvenció Lloguers pistes poliesportiu Club Esport Sant Lluís (secció Badminton)
Equipaments Culturals
Plaques Solars
Equips per a processos d’informació
Retribucions Bàsiques Grup A2
Seguretat social
Personal laboral fix
Seguretat social
Personal Laboral Temporal
Seguretat social
Personal Laboral Temporal
Seguretat social
Gratificacions Extraordinàries
Personal laboral fix
Seguretat social

ALTES
43.000,00
57.000,00
950,00
350,00
14.000,00
15.000,00
5.000,00
10.200,00
5.300,00
3.000,00
700,00
35.000,00
11.000,00
23.000,00
3.000,00
4.000,00
5.000,00
3.500,00
239.000,00

BAIXES
239.000,00

239.000,00

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/327878856/#t=1h00m44s
I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació el dictamen presentat per
la Comissió Especial de Comptes.
El Ple de l'Ajuntament, per sis vots a favor, corresponents als membres de VOLEM SANT
LLUÍS (4) i PSOE (2); i sis abstencions, corresponents als membres del PP (5) i el PI (1),
acorda:
14

Ajuntament de Sant Lluís
__________________________________________________________________
www.ajsantlluis.org

Identificador documento electrónico: ES-07052-2019-72C75D76-9EB2-41F6-B8C8-0442A20DD791 Fecha:30/04/2019 10:08:48 Pag.:15/33
Ajuntament de Sant Lluís-07052- Código Org.:L01070256 Valide en: https://www.carpetaciutadana.org/santlluis/validardoc.aspx

Primer. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit núm. 4 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
5 929 22699
6 3340 48901
1 3421 48901
1 3421 48902
1 3421 48903
6 333 62500
3 1721 61910
5 920 62600
4 151 12002
4 151 16000
6 320 13000
6 320 16000
6 3231 13100
6 3231 16000
5 920 13100
5 920 16000
5 931 15100
5 931 13000
5 931 16000
TOTAL

DESCRIPCIÓ
Altres Despeses Diverses
Subvenció per Activitats culturals i esportives CCE Sant Lluís
Subvenció Lloguers pistes poliesportiu CCE Sant Lluís
Subvenció Lloguers pistes poliesportiu Club Tennis Taula
Subvenció Lloguers pistes poliesportiu Club Esport Sant Lluís (secció Badminton)
Equipaments Culturals
Plaques Solars
Equips per a processos d’informació
Retribucions Bàsiques Grup A2
Seguretat social
Personal laboral fix
Seguretat social
Personal Laboral Temporal
Seguretat social
Personal Laboral Temporal
Seguretat social
Gratificacions Extraordinàries
Personal laboral fix
Seguretat social

ALTES
43.000,00
57.000,00
950,00
350,00
14.000,00
15.000,00
5.000,00
10.200,00
5.300,00
3.000,00
700,00
35.000,00
11.000,00
23.000,00
3.000,00
4.000,00
5.000,00
3.500,00
239.000,00

BAIXES
239.000,00

239.000,00

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.
VUITÈ. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES DE DIA 21.03.19.
PROPOSTA DEL REGIDOR D'URBANISME I HABITATGE AMB RELACIÓ AL
CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LA CONSELLERIA DE TERRITORI, ENERGIA I
MOBILITAT AMB MOTIU DE LA CONVOCATÒRIA D'AJUDES 2019 PER A LA
REHABILITACIÓ D'EDIFICIS I HABITATGES INCLOSOS DINS D'ÀREA DE
REGENERACIÓ I RENOVACIÓ URBANES DE SANT LLUÍS, BINIFADET I SES
BARRAQUES EN EL MARC DEL PLA ESTATAL DE FOMENT DEL LLOGUER
D'HABITATGES, LA REHABILITACIÓ I LA REGENERACIÓ I RENOVACIÓ URBANES
2013-2016
Es dona compte del dictamen emès amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
"Es dona compte de la proposta presentada pel regidor d'Urbanisme i Habitatge amb relació a
l'assumpte indicat, que diu: ---------------------------------------------------------------------------------------------"El 10 d'abril de 2013 és va publicar, en el BOE núm. 86, el Reial Decret 233/2013, de 5 d'abril, pel
qual es regula el Pla Estatal de Foment del Lloguer d'Habitatges, la Rehabilitació Edificatòria, i la
Regeneració i Renovació Urbanes, 2013-2016. -------------------------------------------------------------------El 6 de novembre de 2014 el Ministeri de Foment i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
varen signar el Conveni de col·laboració per a l’execució del Pla Estatal de Foment del Lloguer
d’Habitatges, la Rehabilitació Edificatòria, i la Regeneració i la Renovació Urbanes, 2013-2016. ----El 21 d’octubre de 2016, el Ministeri de Foment, la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i
l’Ajuntament de Sant Lluís varen signar un acord de finançament per a la realització conjunta de les
obres de rehabilitació d'edificis i habitatges, reurbanització dels espais públics i demés aspectes
específics de l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana del Casc Antic de Sant Lluís, Binifadet i
Ses Barraques. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------15
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El 28 de juliol de 2017 es va signar el Conveni de col·laboració entre el Ministeri de Foment i la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’execució de la pròrroga del Pla Estatal de Foment
del Lloguer d’Habitatges, la Rehabilitació Edificatòria, i la Regeneració i la Renovació Urbanes,
2013-2016, prorrogat pel Reial decret 637/2016, de 9 de desembre. ---------------------------------El conveni signat el 21.10.2016 entre el Ministeri de Foment, la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears i l’Ajuntament de Sant Lluís es va prorrogar mitjançant addenda de 20 de setembre de
2017(la pròrroga es va fixar fins el 31.12.2018), en el marc del Pla Estatal de Foment del lloguer
d'Habitatges, la Rehabilitació Edificatòria, i la Renegeració i Renovació Urbanes 2013-2016; una
segona pròrroga es va signar el 24 de setembre de 2018 (que fixa el termini de pròrroga fins el
31.12.2019). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Atès que el punt quart de l'acord signat el 21 d'octubre de 2016 estableix que l'Ajuntament actuarà
com a ens gestor de l'actuació, amb motiu de la convocatòria d'ajudes 2019 es fa necessari
formalitzar un conveni de col·laboració que determini les actuacions que han de correspondre a
l'ajuntament. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------A la vista de les consideracions anteriors, de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim jurídic del
sector públic, i de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes
Balears, elev a la Comissió Especial de Comptes la següent --------------------------------------------------PROPOSTA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer.- Acceptar l'encomana de gestió per a la realització de funcions materials i tècniques
derivades de la instrucció o gestió de les ajudes per a la rehabilitació d'edificis i habitatges inclosos
dins l'àrea de regeneració i renovació urbanes de Sant Lluís, Binifadet i Ses Barraques, en el marc
del Pla Estatal de Foment dels lloguer d'Habitatges, la Rehabilitació Edificatòria, i la Regeneració i
Renovació Urbanes, 2013-2016, convocatòria 2019. ------------------------------------------------------------Segon.- Aprovar el conveni interadministratiu entre l'Ajuntament i la Conselleria de Territori, Energia
i Mobilitat per a la rehabilitació d'edificis i habitatges inclosos dins l'àrea de regeneració i renovació
urbanes de Sant Lluís, Binifadet i Ses Barraques, en el marc del Pla Estatal de Foment dels lloguer
d'Habitatges, la Rehabilitació Edificatòria, i la Regeneració i Renovació Urbanes, 2013-2016,
convocatòria 2019." ------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que hi ha hagut un romanent d’uns 270.000 € i que ara ha
sortit la convocatòria per a l’any 2019 per aprofitar aquest romanent, amb les mateixes
característiques que l’anterior convocatòria; ara bé, com a condició, ens fan aprovar aquesta
encomanda de gestió i el corresponent conveni. ------------------------------------------------------------------El Sr. Coll Alcina demana quantes peticions hi va haver en la primera convocatòria. El Sr. Lora
Buzón respon que eren 11. ---------------------------------------------------------------------------------------------La Sra. Pérez de la Vega s’interessa per la publicitat d’aquesta convocatòria. El Sr. Lora Buzón
respon que ho fan tant des de l’Estat, com des del Govern balear com també des de l’Ajuntament,
però que s’intentarà fer més publicitat municipal. -----------------------------------------------------------------I no havent-hi més intervencions, es sotmet a votació la proposta presentada. ---------------------------La Comissió Especial de Comptes, per tres vots a favor, corresponents als membres de VOLEM
SANT LLUÍS (2) i PI (1); i quatre abstencions, corresponents als membres del PP (3) i PSOE (1),
acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les següents propostes d’acord: -----------Primera. Acceptar l'encomana de gestió per a la realització de funcions materials i tècniques
derivades de la instrucció o gestió de les ajudes per a la rehabilitació d'edificis i habitatges inclosos
dins l'àrea de regeneració i renovació urbanes de Sant Lluís, Binifadet i Ses Barraques, en el marc
del Pla Estatal de Foment dels lloguer d'Habitatges, la Rehabilitació Edificatòria, i la Regeneració i
Renovació Urbanes, 2013-2016, convocatòria 2019. -----------------------------------------------------------Segona. Aprovar el conveni interadministratiu entre l'Ajuntament i la Conselleria de Territori,
Energia i Mobilitat per a la rehabilitació d'edificis i habitatges inclosos dins l'àrea de regeneració i
renovació urbanes de Sant Lluís, Binifadet i Ses Barraques, en el marc del Pla Estatal de Foment
dels lloguer d'Habitatges, la Rehabilitació Edificatòria, i la Regeneració i Renovació Urbanes,
2013-2016, convocatòria 2019." ---------------------------------------------------------------------------------------

El debat i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a
l'enllaç següent: https://vimeo.com/327878856/#t=1h11m49s
16
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El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat dels dotze membres assistents, acorda:
Primer. Acceptar l'encomana de gestió per a la realització de funcions materials i
tècniques derivades de la instrucció o gestió de les ajudes per a la rehabilitació d'edificis i
habitatges inclosos dins l'àrea de regeneració i renovació urbanes de Sant Lluís,
Binifadet i Ses Barraques, en el marc del Pla Estatal de Foment dels lloguer d'Habitatges,
la Rehabilitació Edificatòria, i la Regeneració i Renovació Urbanes, 2013-2016,
convocatòria 2019.
Segon. Aprovar el conveni interadministratiu entre l'Ajuntament i la Conselleria de
Territori, Energia i Mobilitat per a la rehabilitació d'edificis i habitatges inclosos dins l'àrea
de regeneració i renovació urbanes de Sant Lluís, Binifadet i Ses Barraques, en el marc
del Pla Estatal de Foment dels lloguer d'Habitatges, la Rehabilitació Edificatòria, i la
Regeneració i Renovació Urbanes, 2013-2016, convocatòria 2019.
NOVÈ. EXPEDIENT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI DE 2018.
DONAR-NE COMPTE
La secretària dona compte de l'acord adoptat per la Junta de Govern Local de dia
04.03.19, relatiu a l'aprovació de la liquidació del Pressupost de 2018, que diu:
"Vist l’expedient de Liquidació del Pressupost General per a l’exercici 2018 formulat per la
Interventora i, en compliment del que disposen els articles 191 i següents del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I, de conformitat amb l’apartat 3 de l’article 191 del TRLRHL i l’apartat 1 de l’article 90 del Reial
Decret 500/1990, de 20 d’abril, que desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28
de desembre, reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos; ---------------------------Vista la proposta presentada per la Batlia, que figura a l'expedient; la Junta de Govern Local, per
unanimitat, acorda: ------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer. Aprovar la liquidació del Pressupost General de l'exercici 2018 d'acord amb el següent
contingut: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Resultat del Pressupost corrent ---------------------------------------------------------------------------------------PRESSUPOST D'INGRESSOS

1. Impostos directes
2. Impostos indirectes

Previsions
definitives
5.323.000,00

Drets
Reconeguts Nets
5.695.270,18

PRESSUPOST DE DESPESES

1. DESPESES DE PERSONAL
2.DESPESA CORRENT EN BÉNS I
SERV

Crèdits totals

Obligacions
Reconegudes Netes

4.674.325,78

4.338.816,30

4.097.873,18

3.639.815,89

450.000,00

274.033,56

3. Taxes, preus públics i altres ingr.

2.555.900,00

2.430.818,24

3. DESPESES FINANCERES

301.500,00

296.827,42

4. Transferències corrents

2.229.520,00

2.160.982,64

4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS

913.345,00

770.542,71

5. Ingressos patrimonials
OPERACIONS CORRENTS
6. Alienació d’inversions reals

357.000,00

346.986,67

10.915.420,00

10.908.091,29

803.650,00

-

5. FONS DE CONTINGÈNCIA

9.987.043,96

9.046.002,32

6. INVERSIONS REALS

4.515.080,99

1.431.075,73

298.000,00

22.967,29

1.282.790,00

914.075,56

7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

OPERACIONS DE CAPITAL

2.086.440,00

914.075,56

OPERACIONS DE CAPITAL

13.001.860,00

11.822.166,85

8. Actius financers

2.394.064,95

-

OPERACIONS CORRENTS

7. Transferències de capital

OPERACIONS NO FINANCERES

-

OPERACIONS NO FINANCERES
8. ACTIUS FINANCERS

4.813.080,99

1.454.043,02

14.800.124,95

10.500.045,34

-

-
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9. Passius financers
OPERACIONS FINANCERES
TOTAL PRESSUPOST
INGRESSOS
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE
L’EXERCICI

277.000,00
2.671.064,95
15.672.924,95

11.822.166,85

9. PASSIUS FINANCERS

872.800,00

863.313,88

OPERACIONS FINANCERES

872.800,00

863.313,88

15.672.924,95

11.363.359,22

TOTAL PRESSUPOST DESPESES

458.807,63

Resultat Pressupostari
DRN

CONCEPTES
a. Operacions corrents

Identificador documento electrónico: ES-07052-2019-72C75D76-9EB2-41F6-B8C8-0442A20DD791 Fecha:30/04/2019 10:08:48 Pag.:18/33
Ajuntament de Sant Lluís-07052- Código Org.:L01070256 Valide en: https://www.carpetaciutadana.org/santlluis/validardoc.aspx

b. Operacions de capital
1. Total operacions no financeres
(a+b)

ORN

AJUSTAMENTS

10.908.091,29

9.046.002,32

RESULTAT
PRESSUPOSTARI
1.862.088,97

914.075,56

1.454.043,02

-539.967,46

11.822.166,85

10.500.045,34

1.322.121,51

863.313,88

-863.313,88

863.313,88

-863.313,88

11.363.359,22

458.807,63

c. Actius financers

0,00

d. Pasius financers
2. Total operacions financeres (c+d)
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I = 1+2)

11.822.166,85

AJUSTAMENTS
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals

442.992,62

4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici

577.747,07

5. Desviacions de finançament positives de l'exercici

331.356,46

II. TOTAL AJUSTAMENTS (II = 3+4-5)

689.383,23

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I + II)

1.148.190,86

Romanent de Tresoreria
1. Fons líquids
2. Drets pendents de cobrament
+ del pressupost corrent
+ de pressupostos tancats
+ d'operacions no pressupostàries
3. Obligacions pendents de pagament
+ del pressupost corrent
+ de pressupostos tancats
+ d'operacions pendents d'aplicació definitiva
4. Partides pendents d'aplicació
- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva
+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva

8.282.781,23
4.099.567,67
1.693.536,65
2.329.765,66
76.265,36
2.189.328,63
869.339,58
128.643,98
1.191.345,07
-284.855,85
578.480,81
293.624,96

I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3+4)

9.908.164,42

II. SALDOS DE DUBTÓS COBRAMENT

1.689.568,97

III. EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT

2.155.808,84

IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (I-II-III)

6.062.786,61

Segon. Donar compte al Ple de la Corporació en la primera sessió que es celebri, d'acord amb el
que s'estableix als articles 193.4 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i 90.2
del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril." ----------------------------------------------------------------------------

Igualment, la secretària dona compte de l'acord adoptat per la Junta de Govern Local
de dia 25.03.19, relatiu a la rectificació d'un error aritmètica a la liquidació del pressupost
de 2018, 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’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les
administracions públiques estableix que les administracions publiques podran rectificar en
18
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qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, les errades materials, de fet o aritmètiques
existents en els seus actes. --------------------------------------------------------------------------------------------Vist que la Junta de Govern Local de 04/03/2019 va aprovar l’expedient de Liquidació del
pressupost de l’exercici 2018. -----------------------------------------------------------------------------------------Vist l’informe d’intervenció que conclou que s’ha detectat un error aritmètic en els imports del fons
líquids, i els romanents de tresoreria de la taula del Romanent de Tresoreria.-----------------------------PROPÒS: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRIMER.- Rectificar l’errada continguda en els imports del Romanent de Tresoreria, que queda
amb el següent detall: ----------------------------------------------------------------------------------------------------ROMANENT DE TRESORERIA
1. Fons líquids
8.280.708,37
2. Drets pendents de cobrament
4.099.567,67
+ del pressupost corrent
1.693.536,65
+ de pressupostos tancats
2.329.765,66
+ d'operacions no pressupostàries
76.265,36
3. Obligacions pendents de pagament
2.189.328,63
+ del pressupost corrent
869.339,58
+ de pressupostos tancats
128.643,98
+ d'operacions pendents d'aplicació definitiva
1.191.345,07
4. Partides pendents d'aplicació
-284.855,85
- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva
578.480,81
+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva
293.624,96
I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3+4)
9.906.091,56
II. SALDOS DE DUBTÓS COBRAMENT
1.689.568,97
III. EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT
2.155.808,84
IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (I-II-III)
6.060.713,75
Es sotmet a votació la proposta presentada, la qual és aprovada per unanimitat." ------------------------

El Ple de l'Ajuntament en resta assabentat.
DESÈ. RESOLUCIONS DE BATLIA NÚMS. 2019/PRE/0000178 I 2019/PRE/0000253.
APROVACIÓ EXPEDIENTS DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚMS. 2 I 3 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/0000178, de dia 28.02.19, amb relació a
l'expedient de modificació de crèdit núm. 2 al Pressupost de 2018 prorrogat per a
l'any 2019.
"Atès que l’Ajuntament de Sant Lluís va presentar a Memòria general d’electrificació pou de
bombeig d’aigua al Camí de Biniparratx la convocatòria 2017 del Pla Anual d’Impuls del Turisme
Sostenible l, valorat en 129.873,76 euros. Per Resolució de 25/07/2018, la Presidenta de l’AETIB
ha aprovat la concessió a l’Ajuntament de Sant Lluís d’una aportació de 129.873,76 euros a càrrec
del Pla Anual 2017. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Atès que el SOIB ha aprovat per Resolució de 14/12/2018 del Conseller de Treball, comerç i
Indústria, president del SOIB, dos projectes mixtos de formació i ocupació (CamíNet i Sobre
Rodes), amb una aportació del SOIB de 161.211,71 euros i 207.136,15 euros, respectivament, per
dur a terme la contractació d’alumnes, docents, coordinadors i auxiliars administratius, per un
període de 9 i 12 mesos respectivament. ---------------------------------------------------------------------------19
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Atès el Conveni entre el Consell Insular de Menorca i l'Ajuntament de Sant Lluís per a la
construcció de dues pistes de pàdel a Sant Lluís, amb una aportació del CIM de 122.931,60 euros
dins el marc de la millora i el manteniment de les instal·lacions esportives municipals. -----------------Vist l’informe d’intervenció en relació a la tramitació i aprovació de l’expedient de modificació de
crèdit núm. 2 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 legislació de règim local, ------------------------RESOLC --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer. Aprovar l’expedient de modificació de crèdit núm. 2 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
4 161 60900
Electrificació pou bombeig aigua potable Camí Biniparratx
1 3421 62910
Pistes de Pàdel
2 2416 14300
Retribucions laborals temporals programa Camí Net
2 2416 16000
Seguretat social
2 2416 22699
Altres despeses diverses
2 2415 14300
Retribucions laborals temporals programaSobre Rodes
2 2415 16000
Seguretat social
2 2415 22699
Altres despeses diverses
TOTAL DESPESES
ALTES AL PRESSUPOST D’INGRESSOS
ECONÒMIC
DESCRIPCIÓ
75080
Trasnferències CAIB
76101
Pla equipaments esportius
45103
Programa SOIB Camí Net
45104
Programa SOIB Sobre Rodes
TOTAL INGRESSOS

IMPORT
129.873,76
122.931,60
132.770,92
18.720,79
9.720,00
172.391,15
23.445,00
11.300,00
621.153,22
IMPORT
129.873,76
122.931,60
161.211,71
207.136,15
621.153,22

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

Resolució de batlia núm. 2019/PRE/0000253, de dia 21.03.19, que modifica la
resolució de batlia núm. 2019/PRE/0000197, de dia 07.03.19, amb relació a
l'expedient de modificació de crèdit núm. 3 al Pressupost de 2018 prorrogat per a
l'any 2019.
"Atès que l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les
administracions públiques estableix que les administracions publiques podran rectificar en
qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, les errades materials, de fet o aritmètiques
existents en els seus actes. --------------------------------------------------------------------------------------------Atès que s’ha detectat un error material al Decret núm. 2019/PRE/0000197 de data 07/03/2019. ---Vist l’informe d’intervenció que conclou que s’ha detectat un error material de transcripció al
incloure a la modificació de crèdit unes aplicacions pressupostàries que havien de ser objecte d’un
altre tipus de modificació de crèdit. -----------------------------------------------------------------------------------I en virtut de les atribucions que me confereix la vigent Llei de Règim Local, -----------------------------RESOLC --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRIMER.- Rectificar l’errada continguda en la modificació de crèdit núm. 3 del pressupost, que
queda amb el següent detall: -------------------------------------------------------------------------------------------ALTES AL PRESSUPOST DE DESPESES
APLICACIÓ

DESCRIPCIÓ

IMPORT

3 1721

21000 Manteniment i neteja Sa garrigueta, C. Natural

1.958,83

3

432

21200 Adquisició finestres de llenya amb bastiment per el Molí de Dalt

3.120,59

6

333

22602 Publicitat i propaganda

508,20

5

920

22602 Publicitat i propaganda

1.623,82

4

151

22706 Treballs realitzats per altres empreses

2.904,00

4

161

22706 Estudis i treballs tècnics

5.317,95

20
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2

338

22799 Sonoritzacions

11.954,80

5

920

22799 Treballs realitzats per altres empreses

22.376,29

3 1721

22799 Treballs realitzats per altres empreses

605,00

6 3340

22799 Treballs realitzats per altres empreses

760,28

3

311

46100 Conveni alberg per animals

5

920

46109 Servei de prevenció

11.000,00

5

920

46110 Conveni Sistema Georeferenciat

14.000,00

7.500,00

3 1623

46700 Recollida selectiva

6.882,82

3 1721

46700 III Fase Pla Eficiencia energètica

1.455,52

3 1622

46701 Gestió deixalleria municipal

6.029,54

2

338

48901 Conveni Colla de Gegants i Capgrossos

4

161

60901 Dipòsit Regulador d'aigua potable a Cap d'en Font

5.445,00

4

161

60903 Subministrament aigua depurada a S'algar i Alcaufar

4.235,00

4

161

60904 Pluvials Son Paruquet 1ª Fase.

3.630,72

4

161

60905 Dipòsit regulador tormentes pluvials Son Parruquet. Adjudicació RA 06/09/2018

2.027,17

4

161

60906 Obres reutilització aigua de rec i rosseg camps de futbol 7 i 11

3

165

61900 Pavimentació voreres i substitució enllumenat públic 4ª i 9ª Avinguda de S'algar

40.391,80

4 1532

61900 Remodelació tram c/Duc de Crillón(entre Molí de Dalt i Torre Binifadet

10.800,00

3

61901 Subministrament pilones solars Led a Binissafúller Platja

165

563,09

205,61

3.049,20

3 1531

61901 Ordenació i pavimentació aparcament Cala Torret

23.168,22

3 1531

61902 Senyalització hortzontal a l’àrea de costa

36.166,90

3 1531

61903 Execució voreres del Carrer Ample de Cala Alcaufar

29.210,50

4 1532

61903 Execució dos trams carril bici entre Binifadet, C/Son Perruquet i Camí des Moros

12.867,17

3 1531

61904 2ª Fase d'execució voreres entre Cala Binisafuller i Cap d'en Font.

50.186,81

4 1532
3

1531

61904 Reparació, asfaltat i bacheo de diversos camins

14.889,79

61905 Execució de la pavimentació de voreres Passeig Marítim Cala Biniancolla

22.000,00

3 1531

61910 3ª Fase obres d'execució voreres entre Cala Binisafuller i Cap d'en Font

4

62200 Obres Edifici serveis municipals

933

3 1721

62300 Instal·lació caldera de biomasa pel CEIP Sant LLuis i E. Infantil

2 2311

62500 Inversió en mobliari

5

62600 Equips per a processos d’informació

920

1 3421

62900 Subministrament i muntatge cistelles al Poliesportiu
TOTAL DESPESES

36.132,81
1.124.231,28
9.336,85
28.120,29
3.755,17
58.359,45
1.616.770,47

ALTES AL PRESSUPOST D’INGRESSOS
ECONOMIC

DESCRIPCIÓ

87000

Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals

87010

Romanent de Tresoreria per a Despeses amb Finançament Afectat (SUPERAVIT)

87010

Romanent de Tresoreria per a Despeses amb Finançament Afectat
TOTAL INGRESSOS

IMPORT
259.665,98
1.140.147,65
216.956,84
1.616.770,47

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

El Ple en resta assabentat.
ONZÈ. RESOLUCIÓ DE BATLIA NÚM. 2019/PRE/0000236. APROVACIÓ MARC
PRESSUPOSTARI 2020-2022. DONAR-NE COMPTE
Es dona compte de la resolució de Batlia núm. 2019/PRE/0000236, de dia 16.03.19, que
diu:
21
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"El capítol VI de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera (LOEPSF), relatiu a la gestió pressupostària, reforça la planificació pressupostària a
través de la definició d’un marc pressupostari a mig termini, que s’ajusta a les previsions de la
Directiva 2011/85/UE del Consell, de 8 de novembre de 2011, sobre els requisits aplicables als
marcs pressupostaris dels Estats membres. -----------------------------------------------------------------------L’article 10 de l’esmentada Directiva, determina que les projeccions d’ingressos i despeses i les
prioritats derivades del marc pressupostari a mig termini, constituiran la base de l’elaboració del
pressupost anual. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------De conformitat amb allò establert a l’article 6 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual
es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, les Corporacions Locals
hauran de remetre anualment els marcs pressupostaris a mig termini en els que s’emmarcarà
l’elaboració dels seus pressupostos anuals. -----------------------------------------------------------------------Amb la remissió d’aquesta informació s’entendrà complerta l’obligació d’enviament del pla
pressupostari 2020-2022. La informació a remetre per l’Ajuntament de Sant Lluís es fa a través dels
formularis corresponents al model ordinari que és el que correspon a les Entitats Locals la població
de les quals superi els 5.000 habitants. -----------------------------------------------------------------------------Les projeccions realitzades de les principals partides d’ingressos i despeses del període 2020-2022
s’han fet tenint en compte la seva evolució tendencial, partint de la liquidació de l’exercici de 2018. En les projeccions de la despesa ha de tenir-se en compte l’aplicació de la regla de la despesa.
D’acord amb l’article 15.5 de la Llei Orgànica d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera,
correspon al Ministeri d’Economia i Competitivitat l’elaboració periòdica d’un informe de situació de
l’economia espanyola, la qual limitarà la variació de la despesa de les Administracions Públiques.--En conseqüència, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------RESOLC: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer.- Aprovar el següent marc pressupostari per als exercicis 2020-2022, elaborat d’acord amb
els models oficials aprovats pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques: ------------------------F.2.1.1 Entidades que integran la Corporación (AA.PP.). Datos Económicos
consolidados. Ingresos (en euros).

INGRESOS
Estimación Derechos reconocidos netos.
INGRESOS

En euros
Año 2019

Tasa de
variación

Año 2020

2020/2019

Tasa de
variación

Tasa de
variación

Año 2021

2021/2020

Año 2022

2022/2021

Ingresos corrientes

10.961.000,00

-1,85 %

10.758.000,00

-0,14 %

10.743.000,00

-0,09 %

10.733.000,00

Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)

11.021.000,00

-2,39 %

10.758.000,00

-0,14 %

10.743.000,00

-0,09 %

10.733.000,00

Derivados de modificaciones políticas

-60.000,00

0,00

0,00

0,00

Medida 1: Subidas tributarias, supresión de exenciones y bonificaciones voluntarias
Medida 2: Potenciar la inspección tributaria para descubrir hechos imponibles no
gravados
Medida 3: Correcta financiación de tasas y precios públicos
Medida 4: Otras medidas por el lado de los ingressos

-60.000,00

Ingresos de capital

42.635,00

556,74 %

280.000,00

0,00 %

280.000,00

0,00 %

280.000,00

Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)

42.635,00

556,74 %

280.000,00

0,00 %

280.000,00

0,00 %

280.000,00

Ingresos no financieros

11.003.635,00

0,31 %

11.038.000,00

-0,14 %

11.023.000,00

-0,09 %

11.013.000,00

Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)

11.063.635,00

-0,23 %

11.038.000,00

-0,14 %

11.023.000,00

-0,09 %

11.013.000,00

Derivados de modificaciones políticas

Derivados de modificaciones políticas

-60.000,00

0,00

0,00

Ingresos financieros

0,00

204.000,00

0,00 %

204.000,00

0,00 %

204.000,00

Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)

0,00

204.000,00

0,00 %

204.000,00

0,00 %

204.000,00

Derivados de modificaciones políticas
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Ingresos totales

11.003.635,00

2,17 %

11.242.000,00

-0,13 %

11.227.000,00

-0,09 %

11.217.000,00

Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)

11.063.635,00

1,61 %

11.242.000,00

-0,13 %

11.227.000,00

-0,09 %

11.217.000,00

Derivados de modificaciones políticas

-60.000,00

0,00

0,00

0,00

A) DETALLE DE INGRESOS CORRIENTES
Estimación Derechos reconocidos netos.
INGRESOS CORRIENTES

En euros
Año 2019

Tasa de
variación

Año 2020

2020/2019
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Capítulo 1 y 2: Impuestos directos e indirectos
Impuesto sobre Bienes Inmuebles
Impuesto sobre Actividades Económicas

Tasa de
variación

Tasa de
variación

Año 2021

2021/2020

Año 2022

2022/2021

5.773.000,00

1,04 %

5.833.000,00

-1,11 %

5.768.000,00

-1,04 %

5.708.000,00

4.085.000,00

0,98 %

4.125.000,00

0,85 %

4.160.000,00

0,96 %

4.200.000,00

89.000,00

0,00 %

89.000,00

0,00 %

89.000,00

0,00 %

89.000,00

Impuesto sobre Vehículos de tracción mecánica

369.000,00

0,00 %

369.000,00

0,00 %

369.000,00

0,00 %

369.000,00

Impuesto sobre el incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana

780.000,00

2,56 %

800.000,00

-6,25 %

750.000,00

-6,67 %

700.000,00

Impuesto sobre instalaciones, construcciones y obras

450.000,00

0,00 %

450.000,00

-11,11 %

400.000,00

-12,50 %

350.000,00

Cesión de impuestos del Estado

0,00

Ingresos de capítulo 1 y 2 no incluidos

0,00

Capítulo 3: Tasas, Precios públicos y otros ingresos

2.489.000,00

0,84 %

2.510.000,00

0,80 %

2.530.000,00

0,79 %

2.550.000,00

Capítulo 4: Transferencias corrientes

2.402.000,00

-14,65 %

2.050.000,00

1,46 %

2.080.000,00

1,44 %

2.110.000,00

Participación en los tributos del Estado

1.348.000,00

0,89 %

1.360.000,00

1,47 %

1.380.000,00

1,45 %

1.400.000,00

Resto de transferencias corrientes (resto capítulo 4)

1.054.000,00

-34,54 %

690.000,00

1,45 %

700.000,00

1,43 %

710.000,00

357.000,00

2,24 %

365.000,00

0,00 %

365.000,00

0,00 %

365.000,00

-2,39 %

10.758.000,00

-0,14 %

10.743.000,00

-0,09 %

10.733.000,00

Capítulo 5: Ingresos patrimoniales
Total Ingresos corrientes

11.021.000,00

B) DETALLE DE INGRESOS DE CAPITAL
Estimación Derechos reconocidos netos.
INGRESOS DE CAPITAL

En euros
Año 2019

Tasa de
variación

Año 2020

2020/2019
Capítulo 6: Enajenación de inversiones

0,00

Tasa de
variación

Año 2021

2021/2020
0,00

Tasa de
variación

Año 2022

2022/2021
0,00

0,00

Capítulo 7: Transferencias de capital

42.635,00

556,74 %

280.000,00

0,00 %

280.000,00

0,00 %

280.000,00

Total ingresos de capital

42.635,00

556,74 %

280.000,00

0,00 %

280.000,00

0,00 %

280.000,00

C) DETALLE DE INGRESOS FINANCIEROS
Estimación Derechos reconocidos netos.
INGRESOS FINANCIEROS

En euros
Año 2019

Tasa de
variación

Año 2020

2020/2019

Tasa de
variación

Año 2021

2021/2020

Tasa de
variación

Año 2022

2022/2021

Capítulo 8: Ingresos por activos financieros

0,00

0,00

Capítulo 9: Ingresos por pasivos financieros

0,00

204.000,00

0,00 %

204.000,00

0,00
0,00 %

204.000,00

0,00

Total ingresos financieros

0,00

204.000,00

0,00 %

204.000,00

0,00 %

204.000,00

F.2.1.2. Entidades que integran la Corporación Local (AA.PP.) Datos económicos
consolidados. Gastos
Estimación Obligaciones Reconocidas netas

GASTOS

En euros

Año 2019

Tasa de
variación

Año 2020

2020/2019

Tasa de
variación

Tasa de
variación

Año 2021

2021/2020

Año 2022

2022/2021

Gastos corrientes

10.087.000,00

-2,35 %

9.850.400,00

1,53 %

10.001.000,00

0,42 %

10.043.000,00

Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)

10.087.000,00

-2,35 %

9.850.400,00

1,53 %

10.001.000,00

0,42 %

10.043.000,00

Derivados de modificaciones políticas

0,00

0,00

0,00

Medida 1: Reducción de costes de personal (reducción de sueldos o efectivos)
Medida 2. Regulación del régimen laboral y retributivo de las empresas públicas
tomando en consideración aspectos tales como el sector de actividad, el volumen de
negocio, la percepción de fondos públicos
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Medida 3. Limitación de salarios en los contratos mercantiles o de alta dirección,
con identificación del límite de las retribuciones básicas y de los criterios para la fijación
de las retribuciones básicas y de los criterios para la fijación de las retribuciones
variables y complementarias que en culaquier caso se vincularán a aspectos de
competitividad y consecución de objetivos que promuevan las buenas prácticas de
gestión empresarial
Medida 4. Reducción del n de consejeros de los Consejos de Administración de las
empresas del sector público
Medida 5: Regulación de las cláusulas indemnizatorias de acuerdo a la reforma
laboral en proceso
Medida 6. Reducción del número de personal de confianza y su adecuación al
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tamaño de la Entidad Local
Medida 7: Contratos externalizados que considerando su objeto pueden ser
prestados por el personal municipal actual
Medida 8: Disolución de aquellas empresas que presenten pérdidas > 1/2 capital
social según artículo 103.2 del TRDLVRL, no admitiéndose una ampliación de capital
con cargo a la Entidad local
Medida 9: Realizar estudio de viabilidad y análisis coste/benficio en todos los
contratos de inversión que vaya a realizar la entidad durante la vigencia del plan antes
de su adjudicación, siendo dicha viabilida requisito preceptivo para la celebración del
contrato
Medida 10: Reducción de celebración de contratos menores (se primará el requisito
del menor precio de licitación)
Medida 11: Reducción de cargas administrativas a los ciudadanos y empresas
Medida 12: Modificación de la organización de la corporación local
Medida 13: Reducción de la estructura organizativa de la EELL
Medida 14: Reducción en la prestación de servicios de tipo no obligatorio
Medida 15: Otras medidas por el lado de los gastos corrientes
Gastos de capital

94.500,00

567,72 %

631.000,00

-8,56 %

577.000,00

-12,13 %

507.000,00

Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)

94.500,00

567,72 %

631.000,00

-8,56 %

577.000,00

-12,13 %

507.000,00

Derivados de modificaciones políticas

0,00

0,00

0,00

0,00

Medida 16: No ejecución de inversión prevista inicialmente
Medida 17: Otras medidas por el lado de gastos de capital
Gastos no financieros

10.181.500,00

2,95 %

10.481.400,00

0,92 %

10.578.000,00

-0,26 %

10.550.000,00

Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)

10.181.500,00

2,95 %

10.481.400,00

0,92 %

10.578.000,00

-0,26 %

10.550.000,00

Derivados de modificaciones políticas

0,00

0,00

0,00

0,00

Gastos financieros

800.000,00

-5,50 %

756.000,00

-14,42 %

647.000,00

2,63 %

664.000,00

Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)

800.000,00

-5,50 %

756.000,00

-14,42 %

647.000,00

2,63 %

664.000,00

Derivados de modificaciones políticas
Gastos totales

10.981.500,00

2,33 %

11.237.400,00

-0,11 %

11.225.000,00

-0,10 %

11.214.000,00

Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)

10.981.500,00

2,33 %

11.237.400,00

-0,11 %

11.225.000,00

-0,10 %

11.214.000,00

Derivados de modificaciones políticas

0,00

0,00

0,00

0,00

Estimación Obligaciones Reconocidas netas
A) DETALLE DE GASTOS CORRIENTES
GASTOS CORRIENTES

En euros
Año 2019

Tasa de
variación

Año 2020

2020/2019
Capítulo 1. Gastos de personal

4.960.000,00

Capítulo 2. Gastos corrientes en bienes y servicios

Tasa de
variación

Tasa de
variación

Año 2021

2021/2020

-7,05 %

4.610.400,00

Año 2022

2022/2021

1,94 %

4.700.000,00

1,91 %

4.790.000,00
4.131.000,00

3.944.000,00

2,69 %

4.050.000,00

2,00 %

4.131.000,00

0,00 %

Capítulo 3. Gastos financieros

280.000,00

-7,14 %

260.000,00

-7,69 %

240.000,00

-7,50 %

222.000,00

Capítulo 4. Transferencias corrientes

903.000,00

2,99 %

930.000,00

0,00 %

930.000,00

-3,23 %

900.000,00

-2,35 %

9.850.400,00

1,53 %

10.001.000,00

0,42 %

10.043.000,00

Capítulo 5. Fondo de contingencia
Total de Gastos corrientes

0,00
10.087.000,00

Estimación Obligaciones Reconocidas netas

0,00

0,00

0,00

En euros

B) DETALLE DE GASTOS DE CAPITAL
GASTOS DE CAPITAL

Año 2019

Tasa de
variación

Año 2020

2020/2019
Capítulo 6. Inversiones reales

72.500,00

738,62 %

Tasa de
variación

Tasa de
variación

Año 2021

2021/2020
608.000,00

-8,88 %

Año 2022

2022/2021
554.000,00
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Capítulo 7. Transferencias de capital

22.000,00

4,55 %

23.000,00

0,00 %

23.000,00

0,00 %

23.000,00

Total Gastos de capital

94.500,00

567,72 %

631.000,00

-8,56 %

577.000,00

-12,13 %

507.000,00

Estimación Obligaciones Reconocidas netas

En euros

C) DETALLE DE GASTOS FINANCIEROS
GASTOS FINANCIEROS

Año 2019

Tasa de
variación

Año 2020

2020/2019
Capítulo 8. Activos financieros

Tasa de
variación

Tasa de
variación

Año 2021

2021/2020

0,00

Año 2022

2022/2021

0,00

0,00

0,00

Aportaciones patrimoniales
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Otros gastos en activos financieros
Capítulo 9. Pasivos financieros

800.000,00

-5,50 %

756.000,00

-14,42 %

647.000,00

2,63 %

664.000,00

Total de Gastos financieros

800.000,00

-5,50 %

756.000,00

-14,42 %

647.000,00

2,63 %

664.000,00

F.2.1.3 Consolidado de todas la Entidades que integran la Corporación (AA.PP.)
SALDOS Y OTRAS MAGNITUDES (en euros)

SALDOS Y OTRAS MAGNITUDES

Año 2019

Tasa de
variación

Año 2020

2020/2019

Tasa de
variación

Tasa de
variación

Año 2021

2021/2020

Año 2022

2022/2021

Saldo operaciones corrientes

874.000,00

907.600,00

742.000,00

690.000,00

Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)

934.000,00

907.600,00

742.000,00

690.000,00

Derivados de modificaciones políticas

-60.000,00

0,00

0,00

0,00

Saldo operaciones de capital

-51.865,00

-351.000,00

-297.000,00

-227.000,00

Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)

-51.865,00

-351.000,00

-297.000,00

-227.000,00

Derivados de modificaciones políticas

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo operaciones no financieras

822.135,00

556.600,00

445.000,00

463.000,00

Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)

882.135,00

556.600,00

445.000,00

463.000,00

Derivados de modificaciones políticas

-60.000,00

Saldo operaciones financieras

-800.000,00

-552.000,00

-443.000,00

-460.000,00

Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)

-800.000,00

-552.000,00

-443.000,00

-460.000,00

Derivados de modificaciones políticas
Saldo operaciones no financieras
(+/-) Ajustes para el cálculo de cap. o nec. financiación SEC 95
Capacidad o necesidad de financiación
Deuda viva a 31/12

0,00

0,00

0,00

0,00

822.135,00

556.600,00

445.000,00

463.000,00

-424.000,00
398.135,00

556.600,00

8.920.205,23

6,00 %

A corto plazo

798.901,16

A largo plazo

8.121.304,07

Ratio Deuda viva/Ingresos corrientes
De acuerdo con lo establecido en el artículo 29.2.a) de la LO 2/2012 de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad financiera ¿VALORA QUE LA
CORPORACIÓN CUMPLIRÁ LA REGLA DEL GASTO AL CIERRE DEL

81,00 %

445.000,00
-5,66 %

-5,42 %

755.610,27

-14,50 %

646.050,65

2,70 %

663.474,00

7,12 %

8.699.877,93

-4,89 %

8.274.154,58

-6,88 %

7.705.120,96

88,00 %

8.920.205,23

463.000,00

9.455.488,20

-6,18 %

83,00 %

8.368.594,96

78,00 %

2019

2020

2021

2022

SI

SI

SI

SI

EJERCICIO?

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

El Ple en resta assabentat.
DOTZÈ. RESOLUCIÓ DE BATLIA NÚM. 2019/PRE/0000198. REVOCACIÓ DE
DELEGACIÓ EN LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE COMPETÈNCIES EN MATÈRIA
DE PERSONAL. DONAR-NE COMPTE
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Es dona compte de la resolució de Batlia núm. 2019/PRE/0000198, de dia 07.03.19, que
diu:
"En data 29 de juny de 2015, mitjançant Resolució d'Alcaldia núm. 828, aquesta Alcaldia va delegar
en la Junta de Govern Local competències resolutives sobre diverses matèries (hisenda local,
subvencions, contractació, urbanisme, personal, i béns). ------------------------------------------------------El passat 21.12.2018, la Junta de Govern Local va aprovar l'oferta pública d'ocupació per a l'any
2018. A la mateixa, es va incloure un apartat per a la taxa addicional d'estabilització de l'ocupació
regulada a l'article 19.Ú de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressuposts Generals de l'Estat, i que
inclou quatre vacants del Grup C, subgrup C1, de l'Escala d'Administració especial, subescala
serveis especials i categoria Policia Local. -------------------------------------------------------------------------Amb l'objectiu de facilitar el trànsit en el canvi de model policial i l'estabilitat de les plantilles de
policia local, es poden formalitzar amb l'Escola Balear d'Administracions Públiques (EBAP)
convenis de col·laboració per dur a terme el procediment extraordinari establert a la disposició
transitòria primera del Decret Llei 1/2017, amb els ajuntaments de Balears que estiguin interessats;
també es pot realitzar la convocatòria i les proves selectives de forma conjunta, amb un o varis
ajuntaments. El conveni implica la delegació d'aquesta competència en l'EBAP. Atès que
l'aprovació de les bases i de les convocatòries van ser delegades en la Junta de Govern Local, i
que els articles 9.5 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim jurídic de les administracions
públiques i 61.2 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes
Balears, estableixen que no podran delegar-se les competències que s'exerceixen per delegació,
correspon -per tal de poder aprovar el conveni- modificar la delegació efectuada l'any 2015,
revocant la delegació de competències en les matèries objecte del conveni.------------------------------A la vista de les consideracions anteriors i d'acord amb la normativa de règim local, venc en --------RESOLDRE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer.- Revocar la delegació de competències -en les matèries de personal que a continuació es
diran- dutes a terme per aquesta Alcaldia en favor de la Junta de Govern Local mitjançant
Resolució núm. 828, de data 29.06.2015: --------------------------------------------------------------------------- Subapartat b) de l'apartat E) de la Resoució 2015/828: Aprovar les bases de les proves per a la
selecció del personal i per als concursos de provisió de llocs de treball. ------------------------------------ Subapartat c) de l'apartat E) de la Resolució 2015/828:Efectuar les convocatòries derivades de
l'oferta anual d'ocupació pública de conformitat amb les bases aprovades. --------------------------------Segon.- Publicar la present resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.----------------------------Tercer.- Donar compte al Ple." -----------------------------------------------------------------------------------------

El Ple en resta assabentat.
TRETZÈ. RESOLUCIÓ DE BATLIA NÚM. 2019/PRE/0000219. APROVACIÓ CONVENI
PER A LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES PER DUR A TERME EL PROCÉS
SELECTIU EXTRAORDINARI DISP. TRANSITÒRIA 1ª DEL DL 1/2017. DONAR-NE
COMPTE
Es dona compte de la resolució de Batlia núm. 2019/PRE/0000219, de dia 12.03.19, que
diu:
"El passat 21.12.2018, la Junta de Govern Local va aprovar l'oferta pública d'ocupació per a l'any
2018. A la mateixa, es va incloure un apartat per a la taxa addicional d'estabilització de l'ocupació
regulada a l'article 19.Ú de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressuposts Generals de l'Estat, i que
inclou quatre vacants del Grup C, subgrup C1, de l'Escala d'Administració especial, subescala
serveis especials i categoria Policia Local. Per altra banda, la disposició transitòria primera del
Decret Llei 1/2017, de modificació de la Llei 20/2006, municipal i de règim local de les Illes Balears,
i de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, i de mesures en matèria de coordinació de les policies locals de les Illes Balears, regula el
26
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procediment extraordinari d'accés a les plantilles de les policies locals de les Illes Balears, amb
l'objectiu de reduir a la mínima expressió el nombre de policies locals interins. Per aconseguir
aquesta finalitat es pot formalitzar amb l'Escola Balear d'Administracions Públiques (EBAP) un
conveni de col·laboració.-------------------------------------------------------------------------------------------------L'EBAP ha remès a l'Ajuntament un esborrany de conveni de col·laboració que implica la delegació
de la competència per a la convocatòria i la gestió del procés selectiu extraordinari per a l'ingrés en
el cos de policia local en la categoria de policia.-------------------------------------------------------------------Examinat el conveni, la memòria justificativa del mateix, així com els informes de Secretaria i
Intervenció, i en virtut d'allò previst als arts. 58 i ss de la Llei 20/2006, de 15 de desembre,
municipal i de règim local de les Illes Balears i 47 a 53 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim
jurídic del sector públic, venc en --------------------------------------------------------------------------------------RESOLDRE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer.- Delegar en l'Escola Balear d'Administració Pública la competència per dur a terme el
procés selectiu extraordinari que estableix la disposició transitòria primera del Decret llei 1/2017,
per a la cobertura de quatre (4) places de l'Escala d'Administració especial, subescala serveis
especials i categoria Policia Local, corresponents a l'oferta pública d'ocupació de 2018; la delegació
comprèn les funcions següents:----------------------------------------------------------------------------------------a) Convocar les places de la categoria de policia local corresponents a l’oferta pública d’ocupació
per a l'any 2018 aprovada per l’Ajuntament. -----------------------------------------------------------------------b) Aprovar i publicar les bases, que es consensuaran entre els membres signants d'aquest
conveni. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------c) Realitzar i aprovar tots els actes materials i jurídics integrants del procediment extraordinari
segons les bases de la convocatòria, la disposició transitòria primera del Decret Llei 1/2017 i la
resta de normes sobre policies locals i funció pública aplicables. ---------------------------------------------Aquests actes són, com a mínim, els següents: -------------------------------------------------------------------- Recepcionar i gestionar les sol·licituds de participació i la documentació acreditativa del
compliment dels requisits exigits en la convocatòria, així com el cobrament de les taxes previstes
en la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.------------------------------------------------------------------------------------------ Elaborar les resolucions de les llistes, tant provisionals com definitives, de persones admeses i
excloses. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Gestionar l'operativa necessària per al desenvolupament material dels exercicis i de la fase de
concurs. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notificar i publicar els actes administratius i les resolucions relacionades amb el procés selectiu. - Determinar la composició del Tribunal qualificador, nomenar-ne els membres i resoldre les
possibles recusacions. ------------------------------------------------------------------------------------ Proposar l'adjudicació de llocs de treball als aspirants que superin l'oposició una vegada
realitzada la fase de concurs per al seu nomenament per l'Ajuntament com a funcionaris en
pràctiques. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- La resta d’actuacions que resultin necessàries per al normal funcionament del procés selectiu,
incloses les resolucions dels recursos administratius que, si s’escau, es presentin i que derivin del
procés selectiu, amb la col·laboració jurídica de l’Institut de Seguretat Pública de les Illes Balears.-- Atesa la unificació del procés amb altres ajuntaments es podrà realitzar una convocatòria conjunta
amb bases comunes. L’EBAP pot unificar la convocatòria en un sol procés selectiu vàlid per a tots
els ajuntaments interessats i amb un únic tribunal. ---------------------------------------------------------------Segon.- Aprovar el conveni de col·laboració amb l'Escola Balear d'Administració Pública, de
delegació de la competència per a la convocatòria i la gestió del procés selectiu extraordinari per a
l'ingrés en el cos de policia local en la categoria de policia, en els termes que consten a l'expedient
i procedir a la seva formalització. La signatura del conveni per part de l'EBAP comportarà
l'acceptació de la delegació de la competència." -------------------------------------------------------------------

El Ple en resta assabentat.
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CATORZÈ. ESCRIT PRESENTAT PEL GRUP PSOE AMB RELACIÓ A LA
DESIGNACIÓ DE PORTAVEU I TITULARS DE LES COMISSIONS INFORMATIVES.
DONAR-NE COMPTE
La secretària dona compte de l'escrit presentat pel grup municipal del PSOE, RE 1119,
de dia 19.03.19, mitjançant el qual posa en coneixement de la Batlessa, en compliment
del que disposa l'article 76 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim
local de les Illes Balears, que amb motiu de la renúnica de Teresa Borras Atienza, el nou
portaveu del grup PSOE serà Antonio García Romero i que, així mateix, aquest regidor
queda adscrit a la Comissió Informativa General. Igualment, s'informa que la regidora
Silvia Pérez de la Vega queda ascrita a la Comissió Informativa d'Atenció a la Ciutadania
i a la Comissió Especial de Comptes.
El Ple en resta assabentat.
QUINZÈ. DONAR COMPTE PROVIDÈNCIA JUDICIAL DEL TRIBUNAL SUPREM DE
LA SALA DE LO CONTENCIÓS ADMINISTRATIU
Resolució de data 14.03.2019 del Tribunal Suprem, amb relació al recurs de casació
7046/2018, interposat contra la Sentència núm. 365/2018, de 17 de juliol, del
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, dictada en els actes del recurs
d'apel·lació núm. 487/2017
L'entitat Serveis Socials Balears BB Serveis, SL va interposar recurs contenciós
administratiu, el núm. 161 de 2010, contra la resolució del Ple de data 1 de juliol de 2010
que desestimà el recurs de reposició interposat contra l'acord de 29 d'abril que va
adjudicar provisionalment la gestió del servei de residència i centre de dia per a gent
gran; al mateix es va acumular el PO 162/2010 del Jutjat Contenciós Administratiu núm.
3 de Palma, interposat contra la resolució del Ple de 3 de juliol de 2010 que va adjudicar
definitivament el contracte. El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Palma va
estimar el recurs, anul·lant les resolucions municipals d'1 i 3 de juliol de 2010, declarant
el dret de Serveis Socials Balears BB Serveis, SL a l'adjudicació del servei i condemnant
a l'Ajuntament al pagament dels danys i perjudicis causats a l'actora.
La Sentència va ser apel·lada tant per l'adjudicatari com per l'Ajuntament davant el
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears; aquests va estimar els recursos
d'apel·lació i va revocar la Sentència 83/2017, de 9 de maig, del Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 2 de Palma.
La demandant va preparar recurs de casació contra la Sentència del Tribunal Superior de
Justícia. Ara, mitjançant Resolució de data 14 de març, la Secció d'Admissió de la Sala
del Contenciós Administratiu del Tribunal Suprem ha acordat la inadmisió a tràmit del
recurs de casació, condemnant en costes a la recurrent.
El Ple en resta assabentat.
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SETZÈ. CONTROL DEL PLE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
No hi ha intervencions.
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A continuació, el regidor del Partit Popular, Pedro Tudurí Mercadal, sol·licita la inclusió
d'un punt d'urgència. En concret:
- Moció que presenta el grup del Partit Popular sobre el projecte del Consell Insular de la
conversió d'un polígon empresarial autosuficient energèticament.
Seguidament, la batlessa demana fer una pausa. A les 21.40 hores es reprèn la sessió.
La batlessa sotmet a votació la inclusió del punt d'urgència sol·licitat pel grup del Partit
Popular. El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat dels dotze membres assistents, acorda
incloure'l.
DISSETÈ. PRECS I SUGGERIMENTS
La intervenció del regidor del Partit Popular Pedro Tudurí Mercadal, amb relació a les
obres de substitució de llums i torres en el camp de futbol, així com la resposta de la
batlessa, M. Montserrat Morlà Subirats, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/327878856/#t=1h31m08s
La intervenció del regidor del Partit Popular Pedro Tudurí Mercadal, amb relació a la
caldera de biomassa, així com la resposta del regidor d’Economia i Hisenda, Joan M.
Pons Sintes, i del regidor d’Urbanisme, Remigio Lora Buzón, es pot consultar a l'enllaç
següent:
https://vimeo.com/327878856/#t=1h32m59s
La intervenció del regidor del Partit Popular Pedro Tudurí Mercadal, amb relació a la
perforació del pou a la carretera de Binissafúller, així com la resposta de la batlessa M.
Montserrat Morlà Subirats, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/327878856/#t=1h36m08s
La intervenció del regidor del Partit Popular Pedro Tudurí Mercadal, amb relació al
tancament que s’ha fet a la plaça des Pins per la qüestió de la processionària, així com la
resposta del regidor d’Urbanisme i Medi Ambient, Remigio Lora Buzón, es pot consultar
a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/327878856/#t=1h39m30s
La intervenció de la regidora del Partit Popular Maria Dolores Tronch Folgado, amb
relació als horts socials, així com la resposta de la regidora d’Afers Socials, Maria Teresa
Martínez Martínez, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/327878856/#t=1h42m23s
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La intervenció del regidor del Partit Popular Daniel Mercadal Stevenson, amb relació a les
actuacions que s’estan duent a terme a diferents urbanitzacions, així com la resposta del
regidor d’Urbanisme, Remigio Lora Buzón, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/327878856/#t=1h43m16s
La intervenció del regidor del Partit Popular Daniel Mercadal Stevenson, amb relació a la
falta de comunicació entre els veïns de Cala Alcalfar i l’Ajuntament de Sant Lluís sobre
les obres que s’estan fent, així com la resposta del regidor d’Urbanisme, Remigio Lora
Buzón, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/327878856/#t=1h43m35s
La intervenció del regidor del Partit Popular Daniel Mercadal Stevenson, amb relació a si
tenen previst començar qualque actuació més, així com la resposta del regidor
d’Urbanisme, Remigio Lora Buzón, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/327878856/#t=1h44m05s
La intervenció del regidor del Partit Popular Daniel Mercadal Stevenson, amb relació a si
hi ha qualque novetat respecte a la qüestió de la reserva marina que va de Biniancolla a
s’Algar, així com la resposta de la batlessa, M. Montserrat Morlà Subirats, es pot
consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/327878856/#t=1h44m38s
La intervenció del regidor del Partit Popular Francisco Olives Salas, amb relació a la
qüestió de la processionària,
així com la resposta del regidor d’Urbanisme i Medi
Ambient, Remigio Lora Buzón, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/327878856/#t=1h45m06s
La intervenció del regidor del PI – Proposta per les Illes, Llorenç Carretero Tudurí, amb
relació a la qüestió de la caldera de biomassa, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/327878856/#t=1h47m10s
La intervenció del regidor del PI – Proposta per les Illes, Llorenç Carretero Tudurí,
demanant una còpia de l’expedient de modificació del PTI, es pot consultar a l'enllaç
següent:
https://vimeo.com/327878856/#t=1h48m04s
La intervenció del regidor del PI – Proposta per les Illes, Llorenç Carretero Tudurí,
demanant informació amb relació a diferents qüestions de la modificació de crèdit núm. 3,
de la qual s’ha donat compte en el punt 10è, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/327878856/#t=1h48m20s
La intervenció del regidor del PI – Proposta per les Illes, Llorenç Carretero Tudurí, amb
relació a la qüestió de la possible connexió de Sant Lluís amb l’aeroport, així com la
resposta del regidor d’Urbanisme, Remigio Lora Buzón, es pot consultar a l'enllaç
següent:
https://vimeo.com/327878856/#t=1h49m41s
La intervenció del regidor del PI – Proposta per les Illes, Llorenç Carretero Tudurí, amb
relació a la qüestió de la titularitat de la carretera de Binissafúller, així com la resposta de
la batlessa, M. Montserrat Morlà Subirats, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/327878856/#t=2h19m00s
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La intervenció del regidor del PI – Proposta per les Illes, Llorenç Carretero Tudurí, amb
relació a l’antena provisional de Binissafúller Platja, així com la resposta del regidor
d’Urbanisme, Remigio Lora Buzón, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/327878856/#t=1h52m37s
La intervenció del regidor del PI – Proposta per les Illes, Llorenç Carretero Tudurí, amb
relació a la qüestió de la processionària, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/327878856/#t=1h54m53s
La intervenció de la regidora del PSOE Silvia Pérez de la Vega, amb relació a la qüestió
de l’aparcament des Lloc d’en Caules, així com la resposta del regidor d’Economia i
Hisenda, Joan M. Pons Sintes, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/327878856/#t=1h57m48s
La intervenció del regidor del PSOE Antonio García Romero, demanant una còpia dels
informes que ha demanat el PP sobre el pou de Binissafúller i sobre els horts socials,
així com una còpia del document que ens ha remès el CIM sobre el PTI, es pot consultar
a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/327878856/#t=1h58m57s
La intervenció del regidor del PSOE Antonio García Romero, amb relació a noves
sol·licituds de places a l’escoleta infantil, així com la resposta de la regidora d’Educació,
Maria Teresa Martínez Martínez, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/327878856/#t=2h00m16s
La intervenció del regidor del PSOE Antonio García Romero, amb relació a la qüestió de
projectes de plaques solars fotovoltaiques, així com la resposta del regidor d’Economia i
Hisenda, Joan M. Pons Sintes, i la del regidor d’Urbanisme, Remigio Lora Buzón, es pot
consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/327878856/#t=2h02m30s
La intervenció del regidor del PSOE Antonio García Romero, amb relació a la qüestió de
la caldera de biomassa, així com la resposta del regidor d’Economia i Hisenda, Joan M.
Pons Sintes, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/327878856/#t=2h04m18s
La intervenció del regidor del PSOE Antonio García Romero, amb relació a una
informació que va demanar sobre el conveni amb la Direcció General del Cadastre i
sobre la resposta que se li va donar respecte al compliment de la protecció de dades, així
com la resposta del regidor d’Economia i Hisenda, Joan M. Pons Sintes, es pot consultar
a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/327878856/#t=2h05m45s
La intervenció de la batlessa M. Montserrat Morlà Subirats, amb relació a l’informe que
s’ha demanat sobre el pou de Binissafúller, es pot consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/327878856/#t=2h07m46s
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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 28.02.19, així com la
resposta de diverses preguntes formulades pel grup del Partit Popular, RE 604, de dia
14.02.19, i a l’escrit presentat pel grup del PSOE, RE 1302, de dia 26.03.19. Tot seguit,
la secretària en fa la lectura. Es pot consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/327878856/#t=2h09m13s
DIVUITÈ. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DEL PARTIT POPULAR SOBRE EL
PROJECTE DEL CONSELL INSULAR DE LA CONVERSIÓ D'UN POLÍGON
EMPRESARIAL AUTOSUFICIENT ENERGÈTICAMENT
Es dona compte de la moció presentada pel grup del Partit Popular, que diu:
"Que el full de ruta marcat pel Consell Insular de Menorca anuncia per a 2030 la data limit per la
descarbonització, tenint com a objectiu la producció del 85% d'energia a través de renovables. -----Que Menorca ha presentat a la Comissió Europea vuit projectes singulars concrets, entre elIs la
Conversió d’un polígon empresarial en autosuficient energèticament. --------------------------------------Que aquests projectes pretenen consolidar Menorca com a zona pilot per a l’aplicació d’energies
renovables i d’una política pionera en eficiència energètica i reducció d’emissions contaminants. ---Que des de l'Unió Europea són favorables a l’execució d’aquests projectes i disposen de línies
d’ajudes, com són els fons estructurais per a contribuir al seu finançament. ------------------------------Que el municipi de Sant Lluís disposa d’un polígon empresarial amb un disseny compacte i
dimensions adequades per a realitzar una prova pilot, encaixant en la filosofia del projecte
presentat com a polígon empresarial en autosuficiència energèticament. ----------------------------------Per aquests motius, el Grup del Partit Popular presenta les següents Propostes d’acord: -------------1. Que l’ajuntament de Sant Lluís comuniqui al Consell Insular de Menorca i al Govern Central la
voluntat de participar en la prova pilot sobre el projecte de Polígon Empresarial Autosuficient
Energèticament. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Posar a disposició el Polígon Industrial de Sant Lluís perqué s’implanti aquest projecte. -----------3. Comunicar aquesta Proposta d’acord a l’Associació d’Empresaris del Polígon Industrial de Sant
Lluís, així com també a tots els empresaris i propietaris de naus industrials que poden veure's
afectats per la implantació d’aquest projecte." ----------------------------------------------------------------------

El debat i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a
l'enllaç següent: https://vimeo.com/327878856/#t=2h31m54s
I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació, en primer lloc, l'esmena
presentada pel grup del PSOE, en el sentit que la tercera proposta d'acord passi a ser la
primera i que la paraula "Comunicar..." es substitueixi per "Consensuar...". El Ple de
l'Ajuntament, per unanimitat dels dotze membres assistents, acorda aprovar l'esmena
presentada.
A continuació, la batlessa sotmet a votació la moció presentada pel grup del Partit
Popular amb la incorporació de l'esmena aprovada.
El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat dels dotze membres assistents, acorda:

32

Ajuntament de Sant Lluís
__________________________________________________________________
www.ajsantlluis.org

Identificador documento electrónico: ES-07052-2019-72C75D76-9EB2-41F6-B8C8-0442A20DD791 Fecha:30/04/2019 10:08:48 Pag.:33/33
Ajuntament de Sant Lluís-07052- Código Org.:L01070256 Valide en: https://www.carpetaciutadana.org/santlluis/validardoc.aspx

Primer. Consensuar aquesta proposta d’acord amb l’Associació d’Empresaris del Polígon
Industrial de Sant Lluís, així com també a tots els empresaris i propietaris de naus
industrials que poden veure's afectats per la implantació d’aquest projecte.
Segon. Que l’Ajuntament de Sant Lluís comuniqui al Consell Insular de Menorca i al
Govern Central la voluntat de participar en la prova pilot sobre el projecte de Polígon
Empresarial Autosuficient Energèticament.
Tercer. Posar a disposició el Polígon Industrial de Sant Lluís perqué s’implanti aquest
projecte.
Sense més assumptes a tractar i quan són les 22:50, 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=18jV74jCKXTddrI947tqHukTPeSeEviZU
Pel que fa als enllaços de la videoacta que s'indiquen, aquests es reprodueixen a la plataforma
Vimeo:
HI2QrhAxcAvph7Mw83gVqCNg/n8= (00000.MTS)
1bnkUJAuyHYoBUzUdFQkN+0qqtY=(00001.MTS)
7LXwa+iMAYzhrgl6nBGGY9ulkPM= (00002.MTS)
boVJg3z87Utalq9R9qE2rN+9rnM= (00003.MTS)
tc5m9OCwdWWmMnegz3Y0VTK5QNw= (00004.MTS)
8jXuz1tFr7HzYuV9nZ7oUWrMh28= (00005.MTS)

María Cristina Gascón Mir
Fecha:30/04/2019 10:09:05
La Secretària,

M. Montserrat Morlà Subirats
30/04/2019 12:34:44
Batlessa
Sant Lluís
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