Ajuntament de Sant Lluís
__________________________________________________________________
www.ajsantlluis.org

ACTA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
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Caràcter de la sessió: Ordinària
Dia: 25/10/2018
Hora: de les 20:00 a les 21:45 hores
Lloc: Ajuntament
Assistents
Batlessa:
1a. Tinenta de Batlia:
2n. Tinent de Batlia:
3r. Tinent de Batlia:
Regidor:
Regidor:
Regidora:
Regidor:
Regidor:
Regidora:
Regidor:
Regidor:

M. Montserrat Morlà Subirats (VOLEM SANT LLUIS)
Maria Teresa Martínez Martínez (VOLEM SANT LLUÍS)
Joan Miquel Pons Sintes (VOLEM SANT LLUÍS)
Remigio Lora Buzón (VOLEM SANT LLUÍS)
Cristóbal Coll Alcina (PP)
Pedro Tuduri Mercadal (PP)
Mª Dolores Tronch Folgado (PP)
Daniel Mercadal Stevenson (PP)
Francisco Olives Salas (PP)
Teresa Borrás Atienza (PSOE)
Antonio García Romero (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 Especial de Comptes de dia 18.10.18. Proposta del
regidor de Turisme amb relació a l'expedient d'infracció per incompliment de contracte
Tercer. Dictamen de la Comissió Especial de Comptes de dia 18.10.18. Moció que
presenta el grup del PSOE per a l'habilitació d'espais per als diversos grups polítics
Quart. Moció que presenta el grup del Partit Popular perquè es modifiqui l'ordre del dia
de les sessions plenàries
Cinquè. Moció que presenta el grup del PSOE amb relació a la tramitació de l'esborrany
de l'ordenança municipal sobre consum i venda d'alcohol a menors
Sisè. Moció que presenta el grup del PSOE amb relació a l'aprovació del Pla d'Igualtat
Municipal
Setè. Resolució de Batlia núm. 2018/PRE/0000992. Aprovació expedient de modificació
de crèdit núm. 8 al Pressupost de 2018. Donar-ne compte
Vuitè. Resolució de Batlia núm. 2048/PRE/0000932. Delegació de competències
absència Batlessa. Donar-ne compte
Novè. Donar compte de diverses sentències judicials
Desè. Control del Ple a la Junta de Govern Local
Onzè. Precs i suggeriments
Desenvolupament de la sessió
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PRIMER. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
La batlessa demana si cap membre del Ple té observacions a fer a l’acta de dia 27.09.18.
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No havent-hi cap rectificació, se sotmet a votació i s’aprova per deu vots a favor i
l'abstenció del Sr. Lora Buzón, pel fet que no va assistir a la sessió.
SEGON. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES DE DIA 18.10.18.
PROPOSTA DEL REGIDOR DE TURISME AMB RELACIÓ A L'EXPEDIENT
D'INFRACCIÓ PER INCOMPLIMENT DE CONTRACTE
Es dona compte del dictamen emès amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
"Es dona compte de la proposta presentada pel regidor de Turisme, que diu: ----------------------------“En data 31.05.2018 el Ple de l'Ajuntament va adjudicar el contracte especial del servei de
transport temporal de persones amb minitrèn turístic a la costa de Sant Lluís a Carrilets Turístics,
S.L. per un termini de cinc anys prorrogable per períodes anuals fins cinc anys més. ------------------Iniciat el servei, en data 7 d'agost es realitza una inspecció municipal del servei de referència i en
virtut de la mateixa s'inicia expedient sancionador per incompliment del contracte
(E0090/2018/000001). ---------------------------------------------------------------------------------------------------Instruït el corresponent expedient, en data 05.10.2018 l'instructor del mateix dicta proposta de
resolució en els següents termes: ---------------------------------------------------------------------------------«En cumplimiento de lo establecido en los Pliegos de Condiciones Administrativas y Técnicas que regulan el servicio de
referencia y en cumplimiento del procedimiento establecido en el pliego y una vez dada audiencia al interesado y
analizadas las alegaciones presentada por el mismo, se formula PROPUESTA DE RESOLUCIÓN, que se basa en los
siguientes: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Antecedentes de hecho ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Terminada la instrucción del expediente de infracción por incumplimiento de las cláusulas del contrato de servicio de
transporte de personas en minitren turístico en el área de la costa de Sant Lluís, resultan probados los siguientes hechos:
Con fecha 7 de agosto de 2018, se realiza inspección del servicio de referencia por parte de un agente de la policía local y
un administrativo del Área de Actividades, de la citada inspección se levanta acta, la cual se entrega al trabajador que
realiza el servicio en el día de la misma. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------De la referida inspección y de lo expuesto en el acta se consideran probados los siguientes extremos: ---------------------------1.- En cuanto accesibilidad se refiere inexistencia de plazas para personas con movilidad reducida y ausencia de
escalones retráctiles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.- En cuanto a deficiencias de orden técnico, se contraen al no funcionamiento de los altavoces, no consta
funcionamiento de sistema de mensaje audio en 5 idiomas, no consta funcionamiento de wifi, no consta pulsador de aviso
ni de parada y el TPV no lo tiene. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.- En cuanto a características Vehículo, no se acredita el certificado de emisiones Euro 5-6. ---------------------------------------4.- En cuanto al conductor: no consta en su uniformidad identificación alguna del conductor. ----------------------------------------5.- No existe hojas de reclamación a disposición usuario del servicio en el minitren. ----------------------------------------------------En fecha 14/08/2018 se notifica incoación de expediente sancionador por los hechos anteriormente descritos, dando
tramite de audiencia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dicha incoación se notifica al interesado en fecha 14/08/2018 con registro de salida 4256. -------------------------------------------En fecha 29/08/2018 se presenta escrito de alegaciones a la incoación de expediente en el cual se pretenden refutar las
infracciones imputadas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vistas el escrito de alegaciones formulado por el interesado, este órgano instructor entiende que el mismo no refuta
ninguno de los extremos objeto del expediente; a cuyo efecto realizada valoración de las alegaciones formuladas cabe
decir lo siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Con relación a la alegación PRIMERA apartado a) tiene que desestimarse la alegación en tanto que la accesibilidad de
discapacitados es de obligado cumplimiento atendiendo a lo establecido en los pliegos de condiciones y al contrato
suscrito. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Además la solución técnica que implica la modificación durante el servició del vehículo que mencionan no es admisible ya
que la accesibilidad debe ser constante y permanente durante el servició. -----------------------------------------------------------------En cualquier caso, la empresa adjudicataria, tiene la obligación de cumplir todo lo establecido en el contrato desde el inicio
del servicio. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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En lo que hace referencia al cumplimiento de emisiones del vehículo euro 5/6 la empresa tiene la obligación de cumplir
todo lo establecido en el contrato desde el inicio del servicio, no siendo valida la argumentación realizada en relación a la
antigüedad del vehículo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------b) Con relación a las deficiencias de orden técnico de no funcionamiento de altavoces ni emisión de mensajes de audio en
5 idiomas (de obligado cumplimiento desde el inicio del servicio) lo alegado no rebate para nada la carencia detectada y no
es imputable al ayuntamiento el no funcionamiento de los mensajes de audio ya que los textos de audio se entregaron al
interesado el 10 de julio de 2018, y la inspección se realizó 29 días después. -------------------------------------------------------------Con relación a la imputación de no disponibilidad de pago mediante tpv (terminal punto de venta) para realizar el cobro
mediante tarjeta bancaria, poner de manifiesto que fue una mejora de la oferta en el proceso de licitación, la cual se
puntuó, por lo que es de obligado cumplimiento desde el inicio del servicio. ---------------------------------------------------------------c) Con relación al apartado c) este órgano de instrucción se remita a lo expuesto en el apartado a) de esta primera
alegación. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------d) Con relación a la identificación, queda probado por acta de funcionario las carencias detectadas, identificación del
conductor, por lo que la alegación no rebate los hechos imputados. -------------------------------------------------------------------------e) Con relación a la inexistencia de hojas de reclamación, queda probado que las mismas no estaban a disposición de los
usuarios; el hecho cierto objetivo, es que no estaban a disposición de los usuarios y no lo excusa el hecho que se indica
en la alegación referido al desconocimiento del trabajador que realiza el servicio. -------------------------------------------------------Con relación a la alegación SEGUNDA: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) La alegación no refuta lo imputado en materia de uniformidad. -----------------------------------------------------------------------------2) Con relación a la carencia de espacio cubierto y cerrado para el almacenamiento del vehículo es de obligado
cumplimiento desde el inicio desde el servicio. -----------------------------------------------------------------------------------------------------3) Con relación al apartado 3) este órgano de instrucción se remite a lo que ha valorado en el apartado a), apartado e) de
la alegación primera. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4) Con relación al apartado 4) este órgano de instrucción se remite a lo que ha valorado en el apartado a),apartado e) de la
alegación primera. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5) Con relación a la alegación presentada, este órgano de instrucción se remite a lo que ha valorado en el apartado a). ----Con relación a la alegación TERCERA: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Este órgano instructor considera que todos lo hechos expuestos son infracciones motivadas por el incumplimiento del
contrato, las cuales están tipificadas y son sancionables, y por tanto la alegación tercera se debe desestimar en su
integridad. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A los hechos declarados probados le son de aplicación los siguientes: ---------------------------------------------------------------------Fundamentos de derecho ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Los pliegos de condiciones técnicas y administrativas, del procedimiento de adjudicación así como el contrato
administrativo suscrito que se deriva de la adjudicación del servicio. ------------------------------------------------------------------------Los citados pliegos, entre otros establecen lo siguiente: ----------------------------------------------------------------------------------------Articulo 9 del pliego de condiciones técnicas establece ….” Els conductors han de tenir l'actual capacitació professional i el
títol habilitant per a la conducció dels vehicles afectes al servei, i aniran perfectament uniformats i identificats.” ---------------El incumplimiento en relación a la falta de uniformidad e identificación, se tipifica como falta leve en el pliego de
condiciones administrativas en su articulo 26 leve, apartado 2.f) ------------------------------------------------------------------------------Sancionable con multa hasta 750'00 € o advertencia. ---------------------------------------------------------------------------------------------Articulo 8 del pliego de condiciones técnicas establece ….”El contractista haurà de disposar d’un pavelló de lloguer o en
propietat, que faci la funció de garatge per custodiar i protegir el vehicle quan no estigui de servei. En qualsevol moment
del contracte l’Ajuntament podrà comprovar que el contractista disposa d’aquesta infraestructura, si no fos així, el
contractista podrà ser sancionat.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El incumplimiento en relación a la falta de pabellón se tipifica como falta grave en el pliego de condiciones administrativas
en su articulo 26 grave, apartado 2 a). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sancionable con multa 751'00 € a 1,500'00€. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Articulo 7 del pliego de condiciones técnicas establece ….”El sistema de propulsió del vehicle ha de complir, com a mínim,
la norma Euro5 i 6 d'emissions.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El incumplimiento en relación al no cumplimiento de la norma euro 5/6 se tipifica como falta grave en el pliego de
condiciones administrativas en su articulo 26 grave, apartado 2 n). Sancionable con multa de 751'00 € a 1,500'00€. ---------Articulo 11 del pliego de condiciones técnicas establece “…hi haurà fulls de reclamacions segellades per l'Ajuntament i
redactades, almenys, en cinc idiomes (l'existència d'aquestes fulles es reflectirà en els fullets, en els vehicles, i en els
locals de venda de bitllets).” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El incumplimiento en relación a la no disposición de hojas de reclamación para los usuarios del servicio se reputa como
falta grave en el pliego de condiciones administrativas en su articulo 26 grave, apartado 2 j). Sancionable con multa hasta
751'00 € a 1,500'00€. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Articulo 26.1 del pliego de condiciones administrativas establece … “Quan l’incompliment o el compliment defectuós de la
prestació n’afecti característiques que s’hagin tingut en compte per definir els criteris d’adjudicació, l’òrgan de contractació,
d’acord amb l’article 150.6 pot establir penalitats o pot atribuir al compliment puntual d’aquestes característiques el caràcter
d’obligació contractual essencial als efectes de l’art. 223 h) del TRLCSP.” -----------------------------------------------------------------Este articulo puede ser de aplicación para aquellas otras infracciones cometidas y que no están graduadas en los pliegos
de condiciones. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Articulo 7 del pliego de condiciones técnicas establece “…L'Ajuntament de Sant Lluís exigeix l'accessibilitat universal a
cadascun dels vehicles, per la qual cosa anirà dotat de rampa d'accés per a persones ambmobilitat reduïda i comptarà
amb, almenys, una plaça per a aquesta finalitat..” --------------------------------------------------------------------------------------------------
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El incumplimiento en relación a la no disposición de plazas de minusválidos del servicio se reputa como falta muy grave en
el pliego de condiciones administrativas en su articulo 26 muy grave, apartado 2 h). Sancionable con multa de 1,501'00 € a
3,000'00€., sin perjuicio de la procedencia de la resolución del contrato en los términos previstos en el pliego. -----------------PROPUESTA DE SANCIÓN -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRIMERO.- En relación al conjunto de faltas graves y la muy grave imponer a CARRILETS TURISTICS S.L. cif
B17429879 una sanción total de 3,754'00 € según el siguiente desglose: ------------------------------------------------------------------a) En relación a las tres faltas graves, anteriormente descritas, imponer a CARRILETS TURISTICS S.L. cif B17429879,
por cada una de las mismas la sanción de 751'00 € ----------------------------------------------------------------------------------------------b) En relación a la falta descrita como muy grave, imponer CARRILETS TURISTICS S.L. cif B17429879 la sanción de
1,501'00 € ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SEGUNDO.- En relación a la falta leve, imponer una medida de advertencia a CARRILETS TURISTICS S.L. cif
B17429879. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TERCERO.- Elevar la presente propuesta al Órgano de Contratación, atendiendo a lo establecido en el Pliego de clausulas
Administrativas que rigen el contrato de referencia.” -----------------------------------------------------------------------------------------------

Atès els plecs de clàusules administratives i tècniques que van regir l'adjudicació i atès que l'òrgan
de contractació és el Ple i és a qui correspon la imposició de sancions, venc en elevar a la
Comissió Informativa d'Especial de Comptes la següent -------------------------------------------------------PROPOSTA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Únic.- Sancionar a CARRILETS TURÍSTICS, S.L per l'incompliment del contracte de servei de
transport temporal de persones amb minitrèn turístic a la zona de la costa de Sant Lluís (exp.
E0090/2018/000001), d'acord amb la proposta de resolució de l'Instructor de l'expedient i en els
següents termes: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer: Amb relació al conjunt de faltes greus i la molt greu, imposar una sanció total de tres mil
set-cents cinquanta-quatre euros (3.754,00€) segons el següent desglossament: ------------------------ Tres faltes greus, previstes a la clàusula 26 del plec d'administratives per import cadascuna
d'elles de 751,00€. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Una falta molt greu, prevista a la clàusula 26 del plec d'administratives per import de 1.501,00€) Segon.- Amb relació a la falta lleu, imposar una mesura d'advertència a l'adjudicatari.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervé el president. Informa que arran de la denúncia presentada per una de les empreses
participants en l’expedient d’adjudicació del contracte especial del servei de transport temporal de
persones amb minitrèn turístic a la costa, es va fer una acta d’inspecció on consta que s’havien
detectat una sèrie de deficiències en el servei. A partir d’aquí es va incoar l’oportú expedient
sancionador per incompliment del contracte, i en data 05.10.2018 l’instructor de l’expedient emet
una proposta de sanció, que és la que avui es presenta a la consideració de la Comissió i posterior
sessió plenària. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Sr. Tudurí Mercadal demana si actualment s’han corregit les anomalies. El president respon que
no; que a finals del mes d’octubre acaba el servei; i que, al seu entendre, abans de l’inici de la
propera temporada turística serà el moment de fer una nova inspecció. -----------------------------------I no havent-hi més intervencions, se 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 el PI (1),
acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament la següent proposta d’acord: ----------------Única. Sancionar CARRILETS TURÍSTICS, SL per l'incompliment del contracte de servei de
transport temporal de persones amb minitrèn turístic a la zona de la costa de Sant Lluís (exp.
E0090/2018/000001), d'acord amb la proposta de resolució de l'instructor de l'expedient i en els
següents termes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer. Amb relació al conjunt de faltes greus i la molt greu, imposar una sanció total de tres mil
set-cents cinquanta-quatre euros (3.754,00 €) segons el següent desglossament: ----------------------- Tres faltes greus, previstes a la clàusula 26 del Plec de clàusules administratives per
import de 751,00 € cadascuna. ------------------------------------------------------------------------------ Una falta molt greu, prevista a la clàusula 26 del Plec de clàusules administratives per
import de 1.501,00 €. ------------------------------------------------------------------------------------------Segon. Amb relació a la falta lleu, imposar una mesura d'advertència a l'adjudicatari." ------------------
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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/297895857#t=02m20s
I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació el dictamen presentat per
la Comissió Especial de Comptes.
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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); i sis abstencions, corresponents als membres del PP (5) i el PI (1),
acorda:
Únic. Sancionar CARRILETS TURÍSTICS, SL per l'incompliment del contracte de servei
de transport temporal de persones amb minitrèn turístic a la zona de la costa de Sant
Lluís (exp. E0090/2018/000001), d'acord amb la proposta de resolució de l'instructor de
l'expedient i en els següents termes:
Primer. Amb relació al conjunt de faltes greus i la molt greu, imposar una sanció total de
tres mil set-cents cinquanta-quatre euros (3.754,00 €) segons el següent desglossament:
- Tres faltes greus, previstes a la clàusula 26 del Plec de clàusules administratives
per import de 751,00 € cadascuna.
- Una falta molt greu, prevista a la clàusula 26 del Plec de clàusules
administratives per import de 1.501,00 €.
Segon. Amb relació a la falta lleu, imposar una mesura d'advertència a l'adjudicatari.
TERCER. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES DE DIA 18.10.18.
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DEL PSOE PER A L'HABILITACIÓ D'ESPAIS PER
ALS DIVERSOS GRUPS POLÍTICS
Es dona compte del dictamen emès amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
"Es dona compte de la moció presentada pel grup del PSOE amb relació a l’assumpte indicat, que
diu: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"El grup municipal socialista de Sant Lluís, presenta per a la seva consideració al Ple de
l’Ajuntament de Sant Lluís, la següent -------------------------------------------------------------------------------MOCIÓ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HABILITACIÓ D’ESPAIS PER ALS DIVERSOS GRUPS POLÍTICS -----------------------------------------El Ple de l’Ajuntament de Sant Lluís del passat 31 de maig de 2018, per unanimitat dels dotze
membres assistents, acordà: -------------------------------------------------------------------------------------------“Habilitar els despatxos adients per a cada un dels grups que composen l’Ajuntament dins les
dependències municipals dotats d’ordinadors, telèfons i mobiliari per rebre als ciutadans i
ciutadanes, per tal de que els distints grups que estan a l’oposició puguin realitzar les tasques que li
són pròpies.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Atès que han passat quatre mesos des de la presa de l’acord i aquests espais no han estat
habilitats. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Atès que les necessitats dels grups polítics de l’oposició per a disposar d’aquest espai no han
baratat. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Atès que així ho disposa la legislació vigent. -----------------------------------------------------------------------Per tant i a la vista de quan s’ha exposat, es proposa al Ple l’adopció del següent ----------------------ACORD -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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L’Ajuntament de Sant Lluís en Ple acorda que sigui dut a terme l’Acord del passat Ple del 31 de
maig de 2018, habilitant l’espai adient per als grups de l’oposició dins les dependències municipals
dotats d’ordinadors, telèfons i mobiliari per rebre als ciutadans i ciutadanes, per tal de que aquests
distints grups que estan a l’oposició puguin realitzar les tasques que li són pròpies." -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervé la Sra. Borrás Atienza. Manifesta que és un recordatori que fa el Grup del PSOE amb
aquesta moció, en el sentit que es compleixi l’acord del Ple d’habilitar un espai per als grups de
l’oposició. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervé el president. Manifesta que, efectivament, és un acord que el Ple va aprovar; i recorda que
en aquella sessió plenària es va dir, tal com estableix la Llei municipal i de règim local de les Illes
Balears, que en la mesura del possible es posarà a disposició dels grups de l’oposició aquest
espai. Afegeix que, ara per ara, no hi ha espais en aquestes dependències municipals i que, tot
just en surti qualcun, es tindrà en compte. Per altra banda, demana la intervenció de la secretària,
en el sentit de concretar l’acord a adoptar. -------------------------------------------------------------------------Pren la paraula la secretària. Manifesta que, tal com s’indica a l’informe que s’ha lliurat en el punt
anterior, aquesta moció podria ser considerada com una moció de control i fiscalització dels òrgans
de govern, ja que el seu objecte té com a finalitat garantir que els grups municipals de l’oposició
disposin dels mitjans materials necessaris per poder exercir els seus drets i deures com a
membres corporatius; no obstant açò, el que s’hauria de proposar —més que acordar dur a terme
l’acord anterior— és instar la Batlia a complir aquell acord, atès que publicar i executar els acords
municipals correspon a la Batlia. --------------------------------------------------------------------------------------La Sra. Borrás Atienza proposa, doncs, fer una esmena en aquest sentit. --------------------------------I no havent-hi més intervencions, en primer lloc se sotmet a votació l’esmentada esmena, la qual és
aprovada per unanimitat. A continuació, se sotmet a votació la moció presentada pel grup del
PSOE amb l’esmena de modificació aprovada. -------------------------------------------------------------------La Comissió Especial de Comptes, per unanimitat, acorda elevar a la consideració del Ple de
l’Ajuntament la següent proposta d’acord: ------------------------------------------------------------------------- Instar la Batlia a dur a terme l’acord del Ple del passat 31 de maig de 2018 habilitant dins les
dependències municipals l’espai adient per als grups de l’oposició i dotar-los d’ordinadors, telèfons i
mobiliari per poder rebre els ciutadans i ciutadanes, per tal que aquests distints grups que estan a
l’oposició puguin realitzar les tasques que els són pròpies." ----------------------------------------------------

El debat i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a
l'enllaç següent: https://vimeo.com/297895857#t=05m42s
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:
- Instar la Batlia a dur a terme l’acord del Ple del passat 31 de maig de 2018 habilitant
dins les dependències municipals l’espai adient per als grups de l’oposició i dotar-los
d’ordinadors, telèfons i mobiliari per poder rebre els ciutadans i ciutadanes, per tal que
aquests distints grups que estan a l’oposició puguin realitzar les tasques que els són
pròpies.
QUART. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DEL PARTIT POPULAR PERQUÈ ES
MODIFIQUI L'ORDRE DEL DIA DE LES SESSIONS PLENÀRIES
En primer lloc, i atès que l'assumpte no ha rebut el dictamen de la comissió informativa
corresponent, la batlessa en justifica la urgència i, en compliment del que preveu l'article
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82.3 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament
d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, amb relació a l'article
97.2 del mateix text legal, el Ple acorda, per unanimitat dels dotze membres assistents,
incloure'l a l'ordre del dia.
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Es dóna compte de la moció presentada pel grup del Partit Popular, que diu:
"EL GRUP MUNICIPAL POPULAR DE L'AJUNTAMENT DE SANT LLUÍS --------------------------------D'acord amb el que preveu el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, desitja elevar al Ple de l'Ajuntament la següent Moció: -------------------------------------MOCIÓ PERQUÈ ES MODIFIQUI L'ORDRE DEL DIA DE LES SESSIONS PLENÀRIES, SENT EL
PRIMER PUNT LES RESPOSTES A LES PREGUNTES EFECTUADES PELS PARTITS DE
L'OPOSICIÓ EN EL PLE ANTERIOR. -------------------------------------------------------------------------------EXPOSICIÓ DE MOTIUS -----------------------------------------------------------------------------------------------Que actualment l'Ajuntament de Sant Lluís no disposa d'un Reglament de Funcionament del Ple i
de les Comissions Informatives. ---------------------------------------------------------------------------------------Que actualment el primer punt del ordre dia és l'aprovació de l'Acta de la sessió anterior, i l'últim
punt és el de Precs i Suggeriments. ----------------------------------------------------------------------------------Que en ocasions els regidors de l'Equip de Govern, en el punt de Precs i Suggeriments, responen
a preguntes formulades pels regidors dels grups de l'oposició, <<Els respondré per escrit>> -------Que aquestes respostes formen part de les intervencions del Ple en curs. --------------------------------Que les respostes són lliurades i llegides per la Sra. Secretària en l’últim punt del dia (Precs i
Preguntes) del proper Ple, després d'haver aprovat l'Acta de la sessió anterior. -------------------------Per tot això el Partit Popular de Sant Lluís entén que les respostes per escrit dels regidors de
l'Equip de Govern han de llegir-se i lliurar-se amb anterioritat a l'aprovació de l'Acta de la sessió
anterior, ja que aquestes respostes formen part d'ella. ----------------------------------------------------------El Grup Municipal Popular de Sant Lluís eleva al Ple de l'Ajuntament la següent moció: ---------------Que l'Ajuntament de Sant Lluís modifiqui l’actual ordre del dia en les sessions Plenàries passant a
ser el Primer Punt, lectura i entrega per escrit de les respostes dels regidors del Equip de Govern a
preguntes formulades en el Ple anterior per els regidors dels Partits de la oposició. " -------------------

A continuació, el grup del Partit Popular presenta una esmena de modificació/substitució,
que diu:
"El grup municipal del Partit Popular - PP, i en el seu nom el regidor que subscriu, proposa a la
moció punt 4 de l'Ordre del Dia del Ple ordinari de 25 d'octubre de 2018, sobre la Moció que
presenta el propi Partit Popular perquè es modifiqui l'Ordre del Dia de les sessions plenàries. -------El text inicial de la moció elevava al Ple la següent moció: -----------------------------------------------------Que l'Ajuntament de Sant Lluís modifiqui l’actual ordre del dia en les sessions Plenàries passant a
ser el Primer Punt, lectura i entrega per escrit de les respostes dels regidors del Equip de Govern a
preguntes formulades en el Ple anterior per els regidors dels Partits de la oposició. " ------------------ESMENA DE MODIFICACIÓ/SUBSTITUCIÓ ---------------------------------------------------------------------Es proposa substituir el text íntegre de la moció i substituir-ho pel següent: ------------------------------Que les respostes per escrit que es lliuren en el Ple Ordinari posterior, a preguntes formulades pel
grups polítics de l'oposició en el punt de l'Ordre del Dia de Precs i Suggeriments, siguin respostes
per escrit en un termini màxim de 15 dies naturals, a partir de l'endemà de la realització de la
sessió plenària. I que igualment es llegeixin i formin part de l'Acta del Ple ordinari posterior al que
es va realitzar els precs pels partits de l'oposició." ----------------------------------------------------------------

El debat i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a
l'enllaç següent: https://vimeo.com/297895857#t=12m56s
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Atès que durant el debat s'ha modificat, per part del grup popular, l'esmena de substitució
abans transcrita, quedant en els següents termes: "Que les preguntes que es formulin en
el transcurs d'una sessió plenària i que es demani que es contenstin per escrit, es lliuran
juntament amb la convocatòria i documentació del proper Ple ordinari", el que es sotmet
a votació és aquesta esmena de substitució.
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El Ple de l'Ajuntament, per sis vots a favor, corresponents als membres del PP (5) i el PI
(1); i sis abstencions, corresponents als membres de VOLMEN SANT LLUÍS (4) i PSOE
(2), acorda:
- Que les preguntes que es formulin en el transcurs d'una sessió plenària i que es demani
que es contenstin per escrit, es lliuran juntament amb la convocatòria i documentació del
proper Ple ordinari.
CINQUÈ. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DEL PSOE AMB RELACIÓ A LA
TRAMITACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE CONSUM I
VENDA D'ALCOHOL A MENORS
En primer lloc, i atès que l'assumpte no ha rebut el dictamen de la comissió informativa
corresponent, la batlessa en justifica la urgència i, en compliment del que preveu l'article
82.3 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament
d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, amb relació a l'article
97.2 del mateix text legal, el Ple acorda, per unanimitat dels dotze membres assistents,
incloure'l a l'ordre del dia.
Seguidament es dona compte de la moció presentada pel grup del PSOE, que diu:
"El grup socialista de Sant Lluís, presenta per a la seva consideració al proper Ple de l’Ajuntament
de Sant Lluís, la següent MOCIÓ: -----------------------------------------------------------------------------------TRAMITACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE CONSUM I VENDA
D’ALCOHOL A MENORS ----------------------------------------------------------------------------------------------• Atès a que Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici
d’activitats de les Illes Balears vol protegir més al menor d'edat i prohibeix el consum i la venta
d’alcohol a menors. -------------------------------------------------------------------------------------------------------• Atès a que l’equip de govern d’aquest ajuntament va tenir la intención de fer un projecte
d’ordenança d’aquestes característiques. ---------------------------------------------------------------------------• Atès a que aquest ajuntament va tenir visible a la página web municipal la consulta pública previa
sobre l’esmentat projecte des del 12 de desembre de 2017 al 17 de gener de 2018. -------------------• Atès que existeix l’esborrany obert a consensuar d’aquesta ordença, que s'aporta en aquesta
moció. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Per la qual cosa, proposam al Ple l’adopció del següent ACORD: -------------------------------------------Es continui amb els tràmits perquè l’esmentat esborrany s’aprovi com ordenança municipal abans
de que es disolgui el present equip de govern en acabar la legislatura." -------------------------------------

El debat i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a
l'enllaç següent: https://vimeo.com/297895857#t=40m47s
I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació la moció presentada pel
grup del PSOE.
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El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat dels dotze membres assistents, acorda:
- Continuar amb els tràmits perquè l’esmentat esborrany s’aprovi com ordenança
municipal abans de que es disolgui el present equip de govern en acabar la legislatura.
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SISÈ. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DEL PSOE AMB RELACIÓ A L'APROVACIÓ
DEL PLA D'IGUALTAT MUNICIPAL
En primer lloc, i atès que l'assumpte no ha rebut el dictamen de la comissió informativa
corresponent, la batlessa en justifica la urgència i, en compliment del que preveu l'article
82.3 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament
d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, amb relació a l'article
97.2 del mateix text legal, el Ple acorda, per unanimitat dels dotze membres assistents,
incloure'l a l'ordre del dia.
Seguidament es dona compte de la moció presentada pel grup del PSOE, que diu:
"El grup socialista de Sant Lluís, presenta per a la seva consideració al proper Ple de l’Ajuntament
de Sant Lluís, la següent MOCIÓ: ------------------------------------------------------------------------------------APROVACIÓ PER PART DEL PLE DEL PLA D’IGUALTAT CONSENSUAT A AQUEST
CONSISTORI --------------------------------------------------------------------------------------------------------------• Atès a que aquest consistori va consensuar el Pla d’Igualtat. -----------------------------------------------• Atès a que hem tingut contractades amb Projectes del SOIB de Joves Qualificats dues
treballadores socials per elaborar i concretar l’esmentat Pla. --------------------------------------------------• Atès a que un mes després, 25 de novembre, del proper Ple és el Dia contra la violencia de
gènere. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Per la qual cosa, proposam al Ple l’adopció del següent ACORD: ------------------------------------------L’aprovació del Pla d’Igualtat Municipal al proper Ple com instrument per aconseguir l’erradicació de
la violencia de gènere." ---------------------------------------------------------------------------------------------------

El debat i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a
l'enllaç següent: https://vimeo.com/297895857#t=45m34s
I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació la moció presentada pel
grup del PSOE.
El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat dels dotze membres assistents, acorda l'aprovació
del Pla d’Igualtat Municipal en el proper Ple com instrument per aconseguir l’erradicació
de la violencia de gènere.
SETÈ. RESOLUCIÓ DE BATLIA NÚM. 2018/PRE/0000992. APROVACIÓ EXPEDIENT
DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 8 AL PRESSUPOST DE 2018. DONAR-NE
COMPTE
Es dona compte de la resolució de Batlia núm. 2018/PRE/0000992, de dia 09.10.18, que
diu:
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"Atès que la Base d’execució novena de les Bases d’execució del pressupost de 2018 regula les
ampliacions de crèdit al pressupost, per als casos del reconeixement ferm de majors ingressos
sobre els previstos en el pressupost d’ingressos que es trobin afectats al crèdit que es pretén
ampliar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Atès que el pressupost per a l’exercici 2018 contemplava uns ingressos pels preus públics de l’àrea
esportiva de 60.000 euros de gestió dels serveis esportius del poliesportiu a partir del mes d’abril
de 2018, havent-se reconegut 127.862,68 euros. ----------------------------------------------------------------Vist l’informe d’intervenció en relació a la tramitació i aprovació de l’expedient de modificació de
crèdit núm. 8 al Pressupost de 2018 per ampliació de crèdit; i en virtut de les atribucions que me
confereix la vigent Llei de Règim Local, -----------------------------------------------------------------------------RESOLC: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdit núm. 8 al Pressupost de 2018 en la modalitat
d’ampliació de crèdit, de conformitat amb el següent detall: ---------------------------------------------------ALTES AL PRESSUPOST DE DESPESES ----------------------------------------------------------------------------------------------------------APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
DESCRIPCIÓ IMPORT
IMPORT
1 3421 22799
Gestió activitats esportives
67.000,00
TOTAL
67.000,00
ALTES AL PRESSUPOST D’INGRESSOS
ECONÒMIC
DESCRIPCIÓ
IMPORT
34300
PREU PÚBLIC ÀREA ESPORTIVA
67.000,00
TOTAL
67.000,00

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

El Ple en resta assabentat.
VUITÈ. RESOLUCIÓ DE BATLIA NÚM. 2048/PRE/0000932. DELEGACIÓ DE
COMPETÈNCIES ABSÈNCIA BATLESSA. DONAR-NE COMPTE
Es dona compte de la resolució de Batlia núm. 2018/PRE/0000932, de dia 27.09.18, que
diu:
"Atès a l'absència de la Sra. Batlessa des del dia 29 de setembre de 2018 al matí fins al dia 3
d'octubre de 2018 pel capvespre. -------------------------------------------------------------------------------------Atès que la primera Tinent de Batlia també estarà absent aquests dies. -----------------------------------I atesa la normativa vigent sobre absències dels Batles/Batlesses en el terme municipal, i en virtut
de les atribucions que em confereix la vigent Llei de Règim Local, vinc a ----------------------------------RESOLDRE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRIMER.-Delegar en el segon Tinent de Batlia d'aquest Ajuntament, Joan M. Pons Sintes, la
totalitat de les funcions que com a Batlessa em pertoquen, tindrà efecte la referida delegació des
del dia29 de setembre de 2018 al matí fins la meva reincorporació com a Batlessa prevista pel dia
3 d'octubre de 2018 pel capvespre. ----------------------------------------------------------------------------------SEGON.-Que es doni compte de la present Resolució en la primera sessió Plenària que escelebri.TERCER.-Publicar en el BOIB la present Resolució." ------------------------------------------------------------

El Ple en resta assabentat.
NOVÈ. DONAR COMPTE DE DIVERSES SENTÈNCIES JUDICIALS
La secretària dona compte de les següents sentències judicials:
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Senténcia 444/2018, de data 26 de setembre de 2018, deI Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears, amb relació al recurs d’apellació (128/2018) interposat
contra la Senténcia 321/17, de 7 de juliol de 2017 del Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 1 de Palma en el marc del recurs contenciós administratiu PO
10012015 interposat per Apartamentos Punta Prima, S.L.
En data 29 de juliol de 2015 Apartamentos Punta Prima, S.L. va interposar recurs
contenciós administratiu contra la desestimació presumpta de la reclamació patrimonial
interposada pel recurrent contra I’Ajuntament per anul·lació parcial de llicéncia, anul·lació
resultant d’un altre procés contenciós administratiu.
La Senténcia núm. 321 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Palma va estimar
parcialment el recurs reconeixent:
- El dret de la recurrent a la indemnització en la quantia de 753.651,69€ conforme la
Pericial Judicial.
- Afegir a aquesta quantitat els costs del capítol 21.
- Afegir a la quantitat la de 206.406,99€ d’IVA sempre que es demostri el seu pagament.
- El dret a incloure en la indemnització la quantitat de 180.000€ de danys morals.
Contra la Senténcia l'Ajuntament va interposar recurs d’apel·lació; en data 26 de
setembre el Tribunal Superior de JustIcia de les Illes Balears ha dictat la Senténcia
444/2018 per la qual estima parcialment el recurs d’apel·lació contra la Senténcia
321/2017, que se revoca parcialment i acorda:
- Anular l’acte presumpte impugnat.
- Fixar en 738.565,25€ l’import de la indemnització a abonar per l’Ajuntament junt amb els
interessos legals computats des del 17 de desembre de 2014 i fins el seu pagament
efectiu.
Contra la Senténcia es pot interposar recurs de Casació.
Senténcia 207/2018, de 5 d’octubre, del Jutjat de ia Instáncia i Instrucció núm. 2 de
Maó, amb relació al PO 23712018 de demanda sobre acció declarativa de nul·litat
de resolució administrativa i derivada de devolució d’immoble interposada per
A.M.A.P.
A.M.P.A. va exercir una acció declarativa de nul·litat de resolució administrativa, afirmant
que I’any 1989 es va subscriure en el seu nom i en favor de l’Ajuntament una escriptura
de donació i segregació que realment mai va signar; demana que l'escriptura sigui
declarada nul·la i, en cas que no sigui així, atés que l’escriptura fixa una condició
resolutòria pel cas que l’Ajuntament no Ii doni el destí convingut a part del terreny cedit
de crear un local per a la Creu Roja, i que l’Ajuntament ha cedit el local a una empresa
aliena, que sigui declarada nula la resolució municipal de 18.06.2012 amb devolució de
les finques cedides o subsidiáriament es declari la nul·litat però limitant els seus efectes
a la devolució de l'immoble destinat a Creu Roja. La Senténcia 207/2018 desestima
íntegrament la demanda amb imposició de costes a la part actora.
Contra la resolució es pot interposar recurs d’apel·lació.
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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/297895857#t=52m54s
El Ple en resta assabentat.
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DESÈ. CONTROL DEL PLE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a l'enllaç
següent: https://vimeo.com/297895857#t=53m48s
ONZÈ. PRECS I SUGGERIMENTS
La intervenció del regidor del Partit Popular Pedro Tudurí Mercadal, amb relació a la
Comissió de Seguretat Ambiental de l’Aeroport de Menorca, així com la resposta del
regidor d’Urbanisme, Remigio Lora Buzón, i de la batlessa, M. Montserrat Morlà Subirats,
es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/297895857#t=58m18s
La intervenció del regidor del Partit Popular Pedro Tudurí Mercadal, demanant si
l’Ajuntament està adherit al Codi de Bon Govern de la FEMP, així com la resposta de la
batlessa, M. Montserrat Morlà Subirats, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/297895857#t=1h00m45s
La intervenció de la regidora del Partit Popular Mª Dolores Tronch Folgado, amb relació
a la nova gestió del poliesportiu municipal, així com la resposta de la batlessa, M.
Montserrat Morlà Subirats, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/297895857#t=1h01m19s
La intervenció del regidor del Partit Popular Daniel Mercadal Stevenson, amb relació a la
nova reserva marina a la zona del terme municipal de Sant Lluís, així com la resposta de
la batlessa, M. Montserrat Morlà Subirats, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/297895857#t=1h02m40s
La intervenció del regidor del Partit Popular Francisco Olives Salas, amb relació a la
necessitat d’elaborar un reglament de funcionament dels òrgans de govern d’aquest
Ajuntament, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/297895857#t=1h08m01s
La intervenció del regidor del Partit Popular Francisco Olives Salas, amb relació a la
necessitat de fer una ordenança cívica, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/297895857#t=1h10m29s
La intervenció del regidor del PI, Llorenç Carretero Tudurí, demanant una còpia dels
decrets de Batlia de despeses de caixa des del mes de març fins avui, així com una còpia
dels decrets que es facin a partir d’ara fins al final de la legislatura, es pot consultar a
l'enllaç següent:
https://vimeo.com/297895857#t=1h12m51s
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La intervenció del regidor del PI, Llorenç Carretero Tudurí, demanant que es facin
gestions per a la retirada de les postenses de Telefónica que hi ha a cala Biniancolla, així
com la resposta del regidor d’Urbanisme, Remigio Lora Buzón, es pot consultar a l'enllaç
següent:
https://vimeo.com/297895857#t=1h13m12s
La intervenció del regidor del PI, Llorenç Carretero Tudurí, demanant que es faci la
neteja dels embornals dels passos elevats de la carretera de s’Ullastrar, així com la
resposta del regidor d’Urbanisme, Remigio Lora Buzón, es pot consultar a l'enllaç
següent:
https://vimeo.com/297895857#t=1h14m30s
La intervenció de la regidora del PSOE Teresa Borrás Atienza, demanant una còpia del
projecte de l’aparcament des Lloc d’en Caules, així com la resposta del regidor
d’Urbanisme, Remigio Lora Buzón, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/297895857#t=1h15m56s
La intervenció del regidor del PSOE Antonio García Romero, amb relació a la delegació
de competències de l’absència de la batlessa, així com la resposta de la mateixa
batlessa, M. Montserrat Morlà Subirats, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/297895857#t=1h16m30s
La intervenció del regidor del PSOE Antonio García Romero, amb relació a la neteja de
les voreres de la urbanització de Binibèquer Nou, així com la resposta del regidor
d’Urbanisme, Remigio Lora Buzón, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/297895857#t=1h17m57s
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 27.09.18, així com la
resposta als escrits que va presentar el grup del Partit Popular, RE 4578, de dia
01.10.18, RE 4757, de dia 10.10.18, RE 4850, de dia 16.10.18, RE 4907, de dia
18.10.18, RE 4981, de dia 23.10.19, i de la resposta a l’escrit que va presentar el grup
PSOE, RE 5006, de dia 23.10.18. Tot seguit, la secretària en fa la lectura. Es pot
consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/297895857#t=1h19m38s
Sense més assumptes a tractar i quan són les 21:45, 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=1yRGGSK_QCv4iqtw8jz1LImjF5qWjBzYJ
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Pel que fa als enllaços de la videoacta que s'indiquen, aquests es reprodueixen a la plataforma
Vimeo:
MaTmwhcOMiCn3Kg1uYg6SEoosNA= (00000.MTS)
Z4Uc4iTLQKoCHItpzbAdGpPpVFE= (00001.MTS)
UOKGC5HoNZ7zz0KSJl9WpVaXuo0= (00002.MTS)
GtejtEJ0XLui5LDwscfXUXzoaL0= (00003.MTS)

María Cristina Gascón Mir
La Secretària,
Sant Lluís
Fecha:30/11/2018 9:31:07

M. Montserrat Morlà Subirats
30/11/2018 10:10:19
Batlessa
Sant Lluís
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