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ACTA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Caràcter de la sessió: Ordinària
Dia: 30/06/2016
Hora: de les 20:00 a les 21:05 hores
Lloc: Ajuntament
Assistents
Batlessa:
1a. Tinenta de Batlia:
2n. Tinent de Batlia:
3r. Tinent de Batlia:
4t. Tinent de Batlia:
Regidora:
Regidora:
Regidor:
Regidor:
Regidora:
Regidor:
Regidora:

M. Montserrat Morlà Subirats (VOLEM SANT LLUIS)
Teresa Borrás Atienza (PSOE)
Llorenç Carretero Tudurí (EL PI)
Remigio Lora Buzón (VOLEM SANT LLUIS)
Joan Miquel Pons Sintes (VOLEM SANT LLUIS)
Llúvia Juncadella Blasco (VOLEM SANT LLUÍS)
Adelaida Ponseti Pons (PSOE)
Cristóbal Coll Alcina (PP)
Pedro Tuduri Mercadal (PP)
Mª Dolores Tronch Folgado (PP)
Daniel Mercadal Stevenson (PP)
Elvira Capó García (PP)

Secretària: María Cristina Gascón Mir
Interventora: Mª Soledad Sánchez Pons
S’han excusat de no assistir-hi:
Regidor:
Francisco Olives Salas (PP)
Ordre del dia
Primer. Aprovació de les actes de les sessions anteriors
Segon. Dictamen de la Comissió d'Atenció a la Ciutadania de dia 21.06.16.- Proposta de
la regidora de Serveis Socials amb relació a l'aprovació del Reglament Municipal del
Voluntariat
Tercer. Dictamen de la Comissió d'Atenció a la Ciutadania de dia 21.06.16.- Proposta de
la regidora de Serveis Socials amb relació al conveni de col·laboració entre la Conselleria
de Serveis Socials i Cooperació i l'Ajuntament per a la reserva i l'ocupació de places
d'estades diürnes i residencials per a gent gran en situació de dependència
Quart. Dictamen de la Comissió Especial de Comptes de dia 23.06.16.- Proposta
conjunta que presenten els grups municipals de l'Ajuntament de Sant Lluís sobre
l'atorgament de llicències a zones sense xarxa de clavegueram
Cinquè. Proposta que presenta la regidora d'Educació amb relació a la ratificació del
conveni entre el CIM i els Ajuntaments de l'illa per al desenvolupament del programa del
servei d'atenció educativa infantil
Sisè. Proposta que presenta el regidor d'Hisenda amb relació a la modificació de crèdit
núm. 4/2016. Suplement de crèdit a càrrec del superàvit pressupostari
Setè. Proposta que presenta el regidor de Personal amb relació a la modificació del
complement de destinació (nivell) de dos llocs de treball
Vuitè. Proposta d'acord conjunta dels grups municipals amb relació a la demanda de més
formació tendent a la capacitació de nous professionals per ser destinats a reforçar les
plantilles de la Policia Local dels municipis
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Novè. Declaració institucional de suport al desenvolupament, respecte i visibilització de la
diversitat sexual i de gènere, fent palesa l'aprovació de la Llei per a garantir els drets de
lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per erradicar la LGTBI Fóbia
Desè. Resolució de Batlia núm. 2016/538.- Aprovació expedient de modificació de crèdit
núm. 3/2016.- Donar-ne compte
Onzè. Resolució de Batlia núm. 2016/564.- Delegació de competències.- Donar-ne
compte
Dotzè. Donar compte de diverses sentències judicials
Tretzè. Control del Ple a la Junta de Govern Local
Catorzè. Precs i suggeriments
Desenvolupament de la sessió
PRIMER. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS
La batlessa demana si cap membre de la Junta té observacions a fer a les actes de dia
26.05.16 i 30.05.16.
No havent-hi cap rectificació, se sotmeten a votació i s’aproven: la de dia 26.05.16 per
unanimitat dels dotze membres assistents; i la de dia 30.05.16 per nou vots a favor i les
abstencions de la batlessa, el Sr. Mercadal Stevenson i la Sra. Capó García, pel fet que
no van assistir a la sessió.
SEGON. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'ATENCIÓ A LA CIUTADANIA DE DIA
21.06.16.- PROPOSTA DE LA REGIDORA DE SERVEIS SOCIALS AMB RELACIÓ A
L'APROVACIÓ DEL REGLAMENT MUNICIPAL DEL VOLUNTARIAT
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
"La secretària informa que s'ha remès als membres de la comissió l'esborrany del reglament del
voluntariat municipal; l'informe de Secretaria de dia 15.06.16, així com la proposta de la regidora de
Serveis Socials, també de dia 15.06.16, amb relació a l'assumpte indicat. ---------------------------------Intrevé la Sra. Tronch Folgado. Comenta que ha comparat el document amb el que l’anterior equip
de govern havia començat a redactar, juntament amb l’advocat municipal, i troba que aquest està
més simplificat, la qual cosa considera molt positiu. Així mateix veu que el document deixa clar que
serà cada regidoria la qui haurà d’establir el seu propi pla de feina. -----------------------------------------I no havent-hi més intervencions, la presidenta sotmet a votació la proposta presentada per la
regidora de Serveis Socials. --------------------------------------------------------------------------------------------La Comissió Informativa d'Atenció a la Ciutadania, per quatre vots a favor, corresponents als
membres de VOLEM SANT LLUÍS (2), PSOE (1) i el 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. Aprovar inicialment el Reglament municipal del voluntariat. ---------------------------------------Segona. Sotmetre l'acord anterior i el Reglament a informació pública, mitjançant anunci en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears, en la web municipal i en el tauler d'edictes durant el termini de
30 dies, en què el veïnat i les persones legítimament interessades poden examinar l'expedient i
formular reclamacion, objeccions o observacions; en el cas que no se'n presentin, l'acord s'elevarà
a definitiu sense necessitat de nou acord exprés. -----------------------------------------------------------------
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Tercera. Concedir audiència prèvia a les associacions veïnals i de defensa de les persones
consumidores i usuàries establertes en l'àmbit del municipi i que estiguin inscrites en el registre
municipal d'associacions, sempre que el seu fi tengui relació directa amb l'objecte de la disposició.Quarta. Sol·licitar informe sobre l'impacte de gènere a l'Institut Balear de la Dona." --------------------

Intervé la Sra. Borrás Atienza. Manifesta que la qüestió del voluntariat era una petició
que feia uns anys que s’havia demanat i que és un dret del ciutadà i de les ciutadanes
poder fer qualsevol tipus de voluntariat, sempre que estigui vestit legalment. Afegeix que
ha de quedar clar que les normes que han de regir aquest voluntariat no tenen res a
veure amb voluntariats d’altres entitats del municipi.
I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació el dictamen presentat per
la Comissió Informativa d’Atenció a la Ciutadania.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels dotze membres assistents, acorda:
Primer. Aprovar inicialment el Reglament municipal del voluntariat.
Segon. Sotmetre l'acord anterior i el Reglament a informació pública, mitjançant anunci
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, en la web municipal i en el tauler d'edictes
durant el termini de 30 dies, en què el veïnat i les persones legítimament interessades
poden examinar l'expedient i formular reclamacion, objeccions o observacions; en el cas
que no se'n presentin, l'acord s'elevarà a definitiu sense necessitat de nou acord exprés.
Tercer. Concedir audiència prèvia a les associacions veïnals i de defensa de les
persones consumidores i usuàries establertes en l'àmbit del municipi i que estiguin
inscrites en el registre municipal d'associacions, sempre que el seu fi tengui relació
directa amb l'objecte de la disposició.
Quart. Sol·licitar informe sobre l'impacte de gènere a l'Institut Balear de la Dona.
TERCER. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'ATENCIÓ A LA CIUTADANIA DE DIA
21.06.16.- PROPOSTA DE LA REGIDORA DE SERVEIS SOCIALS AMB RELACIÓ AL
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA CONSELLERIA DE SERVEIS SOCIALS I
COOPERACIÓ I L'AJUNTAMENT PER A LA RESERVA I L'OCUPACIÓ DE PLACES
D'ESTADES DIÜRNES I RESIDENCIALS PER A GENT GRAN EN SITUACIÓ DE
DEPENDÈNCIA
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
"La secretària informa que s'ha remès als membres de la comissió el conveni; l'informe
d'Intervenció, de dia 16.06.16, així com la proposta de la regidora de Serveis Socials, també de dia
16.06.16, amb relació a l'assumpte indicat. ------------------------------------------------------------------------Intervé la Sra. Borràs Atienza. Manifesta que, com encara no s’ha fet la segona planta del geriàtric,
la clàusula que l’any passat l’ajuntament va exigir respecte el nombre de places de dependència
s’ha suprimit. A data d’avui s’està estudiant la possible ampliació, per la qual cosa el número de
places s’augmentarà en el moment en que aquella sigui efectiva. --------------------------------------------I no havent-hi més intervencions, la presidenta sotmet a votació la proposta presentada per la
regidora de Serveis Socials. -------------------------------------------------------------------------------------------3
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La Comissió Informativa d'Atenció a la Ciutadania, per quatre vots a favor, corresponents als
membres de VOLEM SANT LLUÍS (2), PSOE (1) i el 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. Aprovar el Conveni de col·laboració entre la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació i
l'Ajuntament per a la reserva i l'ocupació de places d'estades diürnes i residencials per a gent gran
en situació de dependència de l'exercici 2016. --------------------------------------------------------------------Segona. Habilitar la Batlessa per signar el conveni." -------------------------------------------------------------

I no havent-hi intervencions, la batlessa sotmet a votació el dictamen presentat per la
Comissió Informativa d’Atenció a la Ciutadania.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres de VOLEM
SANT LLUÍS (4), PSOE (2) i el PI (1); i cinc abstencions, corresponents als membres del
PP (5), acorda:
Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració entre la Conselleria de Serveis Socials i
Cooperació i l'Ajuntament per a la reserva i l'ocupació de places d'estades diürnes i
residencials per a gent gran en situació de dependència de l'exercici 2016.
Segon. Habilitar la Batlessa per signar el conveni.
QUART. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES DE DIA 23.06.16.PROPOSTA CONJUNTA QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DE
L'AJUNTAMENT DE SANT LLUÍS SOBRE L'ATORGAMENT DE LLICÈNCIES A
ZONES SENSE XARXA DE CLAVEGUERAM
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
"Es dóna compte de la proposta conjunta que presenten els grups municipals de l'Ajuntament de
Sant Lluís sobre l'atorgament de llicències a zones sense xarxa de clavegueram, que diu: -----------"Según la Ley 10/2010 de 27 de julio, que proviene del Decreto Ley 1/2010 de 26 de Marzo, de
medidas urgentes relativas a determinadas infraestructuras y equipamientos de interés general,
prevé una solución para la situación de los ámbitos de suelo urbano y urbanizable ejecutados sin
alcantarillado. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------En su artículo 3, regula la exención del servicio de alcantarillado, en donde viene a decir que, en
las áreas de suelo urbano o urbanizable residencial y de tipología unifamiliar aislada, que no
tuviese previsto que la evacuación de aguas residuales se hiciese por el sistema de alcantarillado,
o su dotación esté pendiente de ejecución, se podrán otorgar licencias, certificados de final de obra
y cédulas de habitabilidad para viviendas unifamiliares aisladas, siempre que se prevean sistemas
provisionales de depuración de aguas residuales de carácter individual como depuradoras de agua
o fosas sépticas estancas y homologadas y se den las condiciones y dentro de los plazos
señalados siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------------------------a) Durante el plazo de un año a contar desde la entrada en vigor de este Decreto Ley, el único
condicionamiento para otorgar las licencias será disponer del informe favorable a que se hace
referencia en este precepto. Durante este plazo los ayuntamientos deberán aprobar definitivamente
el proyecto de urbanización o dotación de servicios que implante el sistema de alcantarillado,
incluyendo las conexiones a los sistemas generales de depuración. ----------------------------------------b) Las obras previstas en el apartado anterior se deben ejecutar y deben estar en funcionamiento
antes de dos años a contar desde la entrada en vigor del Decreto Ley. -----------------------------------
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c) Al finalizar el plazo de dos años se deberán haber conectado al servicio de alcantarillado todas
las edificaciones incluidas dentro de las áreas de suelo urbano o urbanizable de uso predominando
residencial y de tipología unifamiliar aislada que constituyan una unidad de actuación, polígono o
sector. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------d) Dentro del procedimiento de otorgamiento de nuevas licencias de edificación deberá constar la
conformidad de la Administración competente en materia de recursos hídricos. En ningún caso se
podrán otorgar las nuevas licencias de edificación ubicadas en zonas con riesgo de contaminación
de acuíferos o riesgo geológico. --------------------------------------------------------------------------------------Transcurrido el primer plazo de un año sin que se hayan aprobado los correspondientes proyectos
de urbanización, de dotación de servicios y de conexión a los sistemas generales y, en todo caso,
después del plazo señalado de dos años, no se podrán otorgar licencias hasta que no se haya
subsanado la falta del servicio de alcantarillado, incluyendo la conexión de todas las edificaciones
comprendidas dentro las áreas mencionadas. ---------------------------------------------------------------------Este precepto permite, en determinados supuestos, exceptuar la obligación de implantar el servicio
de alcantarillado para otorgar licencias, certificados de final de obra y cédulas de habitabilidad para
viviendas unifamiliares aisladas, previendo un control ex ante de la Administración competente en
materia hídrica, y con la voluntad que se dotaran oportunamente las infraestructuras urbanísticas. Estos plazos se modificaron mediante la aprobación del Decreto Ley 3/2011, de 29 de julio, de
modificación de plazos previstos en el artículo 3 de la Ley 10/2010. A pesar de esta prórroga, el
primer plazo finalizó el 5 de agosto de 2013, y la situación era que la mayoría de Ayuntamientos
de Baleares, no habían aprobado definitivamente los proyectos de urbanización o dotación de
servicios de alcantarillado. A la espera de la una norma reguladora de la ordenación del uso del
suelo, se ve necesario mantener esta regulación provisional hasta la efectiva implantación del
saneamiento en todos los núcleos urbanos. -----------------------------------------------------------------------En el Decreto Ley 4/2013 de 21 de Junio, se realiza modificación de articulado y quedan derogadas
las disposiciones del mismo rango que este Decreto Ley, o de un rango inferior, que se opongan a
lo que se estable en él, y en particular el artículo 3 de la Ley 10/2010 de 27 de Julio. Esta
modificación de articulado que se transcribe a continuación, es adaptada literalmente en la Ley
2/2014 de 25 de marzo (Disposición transitoria cuarta. Implementación de la red de saneamiento),
de Ordenación y Uso del Suelo; ---------------------------------------------------------------------------------------Ley 2/2014 de 25 de Marzo, de Ordenación y Uso del Suelo. ---------------------------------------------Disposición adicional octava. Exención de la implantación de la red de saneamiento. ------------------Sin perjuicio de lo establecido en esta Ley para los asentamientos en el medio rural,
excepcionalmente el planeamiento urbanístico general podrá prever ámbitos de suelo urbano
donde resulte exigible la existencia de red de saneamiento, siempre que se cumplan algunos de los
requisitos siguientes: -----------------------------------------------------------------------------------------------------a) Que la ejecución de la red de saneamiento suponga, por las características
geomorfológicas de la zona o por la baja intensidad del núcleo, un coste manifiestamente
elevado. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Que su implantación no suponga ninguna ventaja para el medio ambiente. --------------------En estos casos, el planeamiento deberá prever la instalación de sistemas de depuración de aguas
residuales como depuradoras de agua o fosas sépticas estancas y homologadas. ---------------------Disposición transitoria cuarta. Implementación de la red de saneamiento. ---------------------------------En los suelos urbanos de uso predominantemente residencial existentes en la fecha en que esta
Ley entre en vigor y que no dispongan de red de saneamiento y para los que no resulte procedente
la categoría de asentamiento en el medio rural ni la aplicación de lo previsto en la disposición
adicional octava, se pueden otorgar licencias de edificación de nueva planta para uso residencial,
así como los correspondientes finales de obra y cédulas de habitabilidad de acuerdo con la
normativa aplicable, siempre que concurran los siguientes requisitos: --------------------------------------a) Que no sean edificios plurifamiliares. -----------------------------------------------------------------------------b) Que dispongan de un sistema de recogida de aguas residuales homologado que garantice un
tratamiento adecuado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------c) Que los promotores garanticen, de cualquier forma admitida en derecho, la ejecución de las
obras para la conexión a la red de saneamiento, una vez que esta esté efectivamente implantada y
en funcionamiento. -------------------------------------------------------------------------------------------------------5
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d) Que la licencia se otorgue dentro de los tres años a contar desde la entrada en vigor del Decreto
Ley 4/2013, de 21 de junio, de regulación provisional de las nuevas edificaciones en núcleos
residenciales sin red de saneamiento. -------------------------------------------------------------------------------Por tanto, a partir del 21 de junio de 2016 no se pueden otorgar licencias, finales de obra y cédulas
de habitabilidad en los suelos urbanos residenciales que no dispongan de red de alcantarillado.----Ante esta inseguridad jurídica, los grupos políticos del Ayuntamiento de Sant Lluís, presentan las
siguientes propuestas de acuerdo ante el Pleno de la Corporación: -----------------------------------------Primera. Que el Ayuntamiento de Sant Lluís inste al Gobierno Balear y a los grupos
parlamentarios a que se modifique la Ley 2/2014 de 25 de Marzo, o en su caso la tramitación de un
Decreto Ley, que permita la obtención de licencias en zonas sin red de alcantarillado, siempre
previas condiciones de justificar la previsión de la instalación de sistemas de depuración de aguas
residuales como depuradoras de agua o fosas sépticas estancas y homologadas. ---------------------Segunda. Que el Ayuntamiento de Sant Lluís realice un estudio de cada zona afectada en nuestro
término municipal, al objeto de conocer si se puede aplicar la Disposición Adicional Octava.
Exención de la implantación de la red de saneamiento de la Ley 2/2014 de 25 de Marzo, de
Ordenación y Uso del Suelo, y en los casos de que así sea se proceda a la aplicación de la
mencionada exención. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Tercera. Que el Ayuntamiento de Sant Lluís inste al Gobierno Balear y a los grupos parlamentarios
a que se elabore un Plan de inversiones para la consecución y ejecución de redes de saneamiento
en todos los lugares donde sea posible dicha instalación." -----------------------------------------------------Es sotmet a votació la proposta presentada. -----------------------------------------------------------------------La Comissió Especial de Comptes, per unanimitat, acorda elevar a la consideració del Ple de
l'Ajuntament les següents propostes d'acord: ------------------------------------------------------------------Primera. Que l'Ajuntament de Sant Lluís insti el Govern balear i els grups parlamentaris a modificar
la Llei 2/2014, de 25 de març o, en el seu cas, la tramitació d'un decret llei que permeti l'obtenció
de llicències en zones sense xarxa de clavegueram, sempre prèvies condicions de justificar la
previsió de la instal·lació de sistemes de depuració d'aigües residuals com a depuradores d'aigua o
fosses sèptiques estanques i homologades. -----------------------------------------------------------------------Segona. Que l'Ajuntament de Sant Lluís faci un estudi de cada zona afectada en el nostre terme
municipal, a l'objecte de conèixer si es pot aplicar la disposició addicional vuitena. Exempció de la
implantació de la xarxa de sanejament de la Llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl, i
en els casos que així sigui, s'apliqui l'esmentada exempció. ---------------------------------------------------Tercera. Que l'Ajuntament de Sant Lluís insti el Govern balear i els grups parlamentaris a elaborar
un pla d'inversions per a la consecució i execució de xarxes de sanejament a tots els indrets a on
sigui possible la dita instal·lació." --------------------------------------------------------------------------------------

Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que aquestes són les propostes que es van
acordar conjuntament i que, si bé no es fa esment a la FELIB i com que dilluns hi ha
previst que es reuneixi el Consell Executiu, considera que aquest acord es podria
traslladar directament a aquest consell. Afegeix que està previst que hi assisteixi el
conseller d’Ordenació del Govern de les Illes Balears i que, probablement, s’avançarà
sobre aquesta qüestió. Per tant, si el Ple ho troba oportú, demana que l’acord que
s’adopti avui es traslladi al Consell Executiu de la FELIB.
Intervé el Sr. Coll Alcina. Manifesta que, doncs, entén que es presenta una esmena
d’addició al dictamen presentat per la comissió.
El Sr. Carretero Tudurí manifesta que la idea és que el Ple traslladi l’acord que s’adopti
avui a la FELIB, atenent que dilluns hi ha prevista una reunió del Consell Executiu. Ara
bé, si es troba que s’ha d’incorporar com una esmena, no hi té cap inconvenient.
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Tot seguit, la secretària manifesta que, formalment, és més correcte que sigui una
esmena d’addició, i informa que aquesta quedaria tal com segueix:
“Quart. Donar trasllat dels acords anteriors al Consell Executiu de la Federació d'Entitats
Locals de les Illes Balears."
I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació l’esmena d’addició
presentada pel Sr. Carretero Tudurí, la qual és aprovada per unanimitat dels dotze
membres assistents.
A continuació, la batlessa sotmet a votació el dictamen presentat per la Comissió
Especial de Comptes, amb la incorporació de l’esmena d’addició aprovada.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels dotze membres assistents, acorda:
Primera. Que l'Ajuntament de Sant Lluís insti al Govern Balear i als grups parlamentaris
a què es modifiqui la Llei 2/2014, de 25 de Març o, si s'escau, la tramitació d'un decret
llei, que permeti l'obtenció de llicències en zones sense xarxa de clavegueram, sempre
prèvies condicions de justificar la previsió de la instal·lació de sistemes de depuració
d'aigües residuals com depuradores d'aigua o fosses sèptiques estanques i
homologades.
Segona. Que l'Ajuntament de Sant Lluís realitzi un estudi de cada zona afectada en el
nostre terme municipal, a fi de conèixer si es pot aplicar la Disposició Addicional Vuitena.
Exempció de la implantació de la xarxa de sanejament de la Llei 2/2014, de 25 de Març,
d'Ordenació i Ús del Sòl, i en els casos que així sigui es procedeixi a l'aplicació de
l'esmentada exempció.
Tercera. Que l'Ajuntament de Sant Lluís insti al Govern Balear i als grups parlamentaris a
que s'elabori un Pla d'inversions per a la consecució i execució de xarxes de sanejament
en tots els indrets on sigui possible aquesta instal·lació.
Quart. Donar trasllat dels acords anteriors al Consell Executiu de la Federació d'Entitats
Locals de les Illes Balears.
CINQUÈ. PROPOSTA QUE PRESENTA LA REGIDORA D'EDUCACIÓ AMB RELACIÓ
A LA RATIFICACIÓ DEL CONVENI ENTRE EL CIM I ELS AJUNTAMENTS DE L'ILLA
PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA DEL SERVEI D'ATENCIÓ
EDUCATIVA INFANTIL
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.
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A continuació, la secretària dóna compte de la proposta presentada per la regidora
d’Educació, que diu:
"El Consell Insular i els ajuntaments van signar en 2011 un conveni per al desenvolupament del
programa del servei d’atenció educativa infantil i que finalitzava l’any 2014; no obstant, l’any 2012 el
Consell va haver de fer una distribució més justa a causa de la conjuntura econòmica i es va
modificar el conveni prioritzant alguns del programes prevists (així el de prevenció, detecció i
suport educatiu a infants amb necessitats educatives especials i el denominat “Als dos anys, un dia
d’escoleta”) i fixant la seva vigència fins el 31 d’agost de 2016. ----------------------------------------------Atès que ara s’han incrementat els recursos econòmics destinats a l’educació infantils, des del
Consell es proposa recuperar els programes que havien quedat en suspens (així, el d’espais
familiars i massatge infantil i el de fomentar activitats d’educació cultural, participació educativa i
educació familiar). Per aquest motiu, es va presentar un nou conveni que entrarà en vigor l’1 de
setembre de 2016 fins el 31 d’agost de 2020 i pel qual el Consell aporta a l’Ajuntament la quantitat
de 3.930,39€ per cada curs escolars; el conveni va ser signat a la darrera reunió de Presidents. ---Ateses les consideracions anteriors i vist l’informe d’intervenció, venc en elevar al Ple la següent --PROPOSTA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ÚNIC.- Ratificar el conveni entre el Consell Insular i els Ajuntaments per al desenvolupament del
programa del servei d’atenció educativa infantil 2016-2020, en els termes que figuren a l’expedient."

I no havent-hi intervencions, la batlessa sotmet a votació la proposta presentada per la
regidora d’Educació.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres de VOLEM
SANT LLUÍS (4), PSOE (2) i el PI (1); i cinc abstencions, corresponents als membres del
PP (5), acorda:
Únic. Ratificar el conveni entre el Consell Insular i els Ajuntaments per al
desenvolupament del programa del servei d’atenció educativa infantil 2016-2020, en els
termes que figuren a l’expedient.
SISÈ. PROPOSTA QUE PRESENTA EL REGIDOR D'HISENDA AMB RELACIÓ A LA
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 4/2016. SUPLEMENT DE CRÈDIT A CÀRREC DEL
SUPERÀVIT PRESSUPOSTARI
En primer lloc, i atès que l’assumpte no ha rebut el dictamen de la comissió informativa
corresponent, la batlessa en justifica la urgència i, en compliment del que preveu l’article
82.3 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, amb relació a l’article
97.2 del mateix text legal, el Ple acorda, per set vots a favor, corresponents als membres
de VOLEM SANT LLUÍS (4), PSOE (2) i el PI (1), i cinc vots en contra, corresponents als
membres del PP (5), incloure’l a l’ordre del dia.
A continuació, la secretària dóna compte de la proposta presentada pel regidor
d’Hisenda, que diu:
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"Atès que la liquidació del pressupost de 2015 ha presentat un Romanent de Tresoreria per a
despeses generals de 5.907.018,89 euros i un superàvit pressupostari ajustat de 2.351.012,48
euros. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Atesa la possibilitat d’aplicar el superàvit pressupostari als destins alternatius de la Disposició
Addicional sisena de la Llei Orgànica 2/2012, d’estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera,
s’ha considerat la realització de la modificació de crèdit núm. 4/2016 del pressupost en vigor, en la
modalitat de suplement de crèdit amb càrrec al romanent de tresoreria (Superàvit pressupostari). -Atesa l’existència de despeses que no es poden demorar fins a l’exercici següent, per als queals no
existeix crèdit suficient en el vigent pressupost de la Corporació es fa necessaria la modificació de
crèdit del pressupost en la modalitat de suplement de crèdit. --------------------------------------------------L’expedient de modificació de crèdit núm.4/2016 del vigent pressupost municipal adopta la
modalitat de suplement de crèdit. -------------------------------------------------------------------------------------Vists els informes d’intervenció. ---------------------------------------------------------------------------------------A la vista de les consideracions anteriors, elev al Ple la següent ------------------------------------------PROPOSTA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRIMER.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 4/2016, en la modalitat de
suplement de crèdit amb càrrec al Romanent de tresoreria per a despeses generals, per finançar
inversions, per un import total de 166.000 euros van a càrrec del superàvit pressupostari. ------------Altes al pressupost de despeses: -------------------------------------------------------------------------------------El resum de les aplicacions pressupostaries a les que es destinarà el superàvit pressupostari serà
el següent: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

APLICACIÓ
933
63200

Descripció
MILLORA VESTUARIS POLIESPORTIU

4

165

61901

MILLORA ENLLUMENAT CIUDAD JARDIN

3

151

62900

INVERSIONS EN URBANITZACIONS
TOTAL

IMPORT
18.000,00 €
98.000,00 €
50.000,00 €
166.000,00 €

El finançament de les inversions correspon al Romanent de tresoreria per a despeses generals, a
càrrec del superàvit pressupostari: -----------------------------------------------------------------------------------Altes al pressupost d’ingressos: ------------------------------------------------------------------------------87000 ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS
(SUPERAVIT PRESSUPOSTARI)

166.000,00 €

SEGON.- Declarar no disponibles els crèdits del pla d’inversions el finançament del qual no s’ha
compromès, d’acord amb el següent detall: ------------------------------------------------------------------------APLICACIÓ
Descripció
1 3421 62300 PROTECCIÓ PAVIMENT PAVELLÓ
6 333 62500 EQUIPAMENTS CULTURALS - INVERSIO EN MOBILIARI I EQUIPAMENT
5 920 62400 ADM. GENERAL - INVERSIO EN ELEMENTS DE TRANSPORT
2 337 63300 JOVENTUD. AIRE ACONDICIONAT.
5 132 62400 SEGURETAT - INVERSIO EN ELEMENTS DE TRANSPORT
4 1532 61904 VIES PUBLIQUES - ACTUACIONS A CAMINS RURALS
4 165 61901 ENLLUMENAT CIUDAD JARDIN (S'ALGAR)
3 151 62900 URBANISME – INVERSIONS EN URBANITZACIONS
4 165 61902 ENLLUMENAT PUBLIC -TORRET DE BAIX
TOTAL

IMPORT
9.595,13 €
10.000,00 €
10.000,00 €
10.500,00 €
27.104,00 €
30.000,00 €
98.000,00 €
80.000,00 €
118.800,00 €
393.999,13 €

TERCER.- 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." ---

Intervé el Sr. Pons Sintes. En primer lloc, demana disculpes al Grup Popular pel fet de no
haver pogut presentar aquest expedient a la passada comissió informativa, ja que, si bé
el dia de la comissió se’n va poder parlar una mica, no van arribar a temps a tenir tota la
documentació i, per açò, no es va dur a comissió per poder emetre’n un dictamen. Per
altra banda, i sobre les tres actuacions a les quals es destinarà el superàvit
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pressupostari, manifesta que és important que es facin durant l’estiu i que si la proposta
s’hagués portat en el Ple del mes de juliol, possiblement no s’hagueren pogut dur a terme
durant aquest estiu. Respecte a la segona proposta d’acord, manifesta que per no crear
duplicitats es donen de baixa una sèrie d’inversions afectades pel préstec.
Intervé la Sra. Capó García. En primer lloc, i atès que amb la documentació que ha rebut
l’informe d’Intervenció passa de la pàgina 1ª a la 4ª, demana si li poden fer arribar les
pàgines 2ª i 3ª.
Per altra banda, anuncia que el Grup Popular votarà en contra
d’aquesta proposta per dues raons: per no haver rebut el dictamen de la comissió
informativa, cosa que no és la primera vegada que passa i considera que és un tema
prou important perquè s’hi debati; i perquè no està d’acord que es faci a càrrec del
superàvit pressupostari, quan encara queda pendent d’aplicació i deute pendent
d’amortitzar. Pel que fa al segon punt de la proposta, relativa a declarar no disponibles
els crèdits del pla d’inversions, manifesta que veu que hi ha una inversió que és
exactament igual i per la mateixa quantitat que una de les inversions que es dota de
crèdit amb la present modificació, per la qual cosa voldria una explicació d’aquest fet.
El Sr. Pons Sintes manifesta que aquesta despesa estava afectada per la CAIB, pel CIM i
per préstec, però com que es considera necessari fer-la ara, la treim del préstec i de les
altres dues afectacions; tot açò per evitar duplicitats.
I no havent-hi intervencions, la batlessa sotmet a votació la proposta presentada pel
regidor d’Hisenda.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres de VOLEM
SANT LLUÍS (4), PSOE (2) i el PI (1); i cinc vots en contra, corresponents als membres
del PP (5), acorda:
Primer. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 4/2016, en la
modalitat de suplement de crèdit amb càrrec al Romanent de tresoreria per a despeses
generals, per finançar inversions, per un import total de 166.000 euros van a càrrec del
superàvit pressupostari.
Altes al pressupost de despeses:
El resum de les aplicacions pressupostaries a les que es destinarà el superàvit
pressupostari serà el següent:
1

APLICACIÓ
933
63200

Descripció
MILLORA VESTUARIS POLIESPORTIU

4

165

61901

MILLORA ENLLUMENAT CIUDAD JARDIN

3

151

62900

INVERSIONS EN URBANITZACIONS
TOTAL

IMPORT
18.000,00 €
98.000,00 €
50.000,00 €
166.000,00 €

El finançament de les inversions correspon al Romanent de tresoreria per a despeses
generals, a càrrec del superàvit pressupostari:
Altes al pressupost d’ingressos:
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87000 ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS
(SUPERAVIT PRESSUPOSTARI)

166.000,00 €

Segon. Declarar no disponibles els crèdits del pla d’inversions el finançament del qual no
s’ha compromès, d’acord amb el següent detall:
APLICACIÓ
Descripció
1 3421 62300 PROTECCIÓ PAVIMENT PAVELLÓ
6 333 62500 EQUIPAMENTS CULTURALS - INVERSIO EN MOBILIARI I EQUIPAMENT
5 920 62400 ADM. GENERAL - INVERSIO EN ELEMENTS DE TRANSPORT
2 337 63300 JOVENTUD. AIRE ACONDICIONAT.
5 132 62400 SEGURETAT - INVERSIO EN ELEMENTS DE TRANSPORT
4 1532 61904 VIES PUBLIQUES - ACTUACIONS A CAMINS RURALS
4 165 61901 ENLLUMENAT CIUDAD JARDIN (S'ALGAR)
3 151 62900 URBANISME – INVERSIONS EN URBANITZACIONS
4 165 61902 ENLLUMENAT PUBLIC -TORRET DE BAIX
TOTAL

IMPORT
9.595,13 €
10.000,00 €
10.000,00 €
10.500,00 €
27.104,00 €
30.000,00 €
98.000,00 €
80.000,00 €
118.800,00 €
393.999,13 €

Tercer. 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. PROPOSTA QUE PRESENTA EL REGIDOR DE PERSONAL AMB RELACIÓ A
LA MODIFICACIÓ DEL COMPLEMENT DE DESTINACIÓ (NIVELL) DE DOS LLOCS
DE TREBALL
En primer lloc, i atès que l’assumpte no ha rebut el dictamen de la comissió informativa
corresponent, la batlessa en justifica la urgència i, en compliment del que preveu l’article
82.3 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, amb relació a l’article
97.2 del mateix text legal, el Ple acorda, per set vots a favor, corresponents als membres
de VOLEM SANT LLUÍS (4), PSOE (2) i el PI (1), i cinc vots en contra, corresponents als
membres del PP (5), incloure’l a l’ordre del dia.
A continuació, la secretària dóna compte de la proposta presentada pel regidor
d’Hisenda, que diu:
"L’assignació dels nivells del complement de destinació com a retribució complementària dels
empleats públics s’ha d’efectuar obligatòriament entre els intervals màxims i mínims que es fixin per
l’Estat; atenent la remissió que fa l’art. 3.1 del RD 861/1986, de 25 d’abril, pel que s’estableix el
règim de les retribucions dels funcionaris de l’Administració local, són els establerts a l’art. 71 del
RD 364/1995, de 10 de març, que aprova el Reglament general d’ingrés del personal al servei de
l’Administració General de l’Estat i de provisió de llocs de treball i promoció professional dels
funcionaris civils de l’Administració General de l’Estat. ----------------------------------------------------------En virtut de l’anterior, s’ha comprovat que els diferents llocs de treball inclosos a la plantilla es
troben entre els límits màxim i mínim legalment establerts excepte dos llocs de l’escala
d’administració especial, subescala tècnica, subgrup A2, llocs denominats arquitecte tècnic i
enginyer tècnic, i que es troben per davall del mínim requerit; als funcionaris se’ls va assignar
indegudament un nivell de destinació (el 14) per davall de la normativa jurídica d’aplicació (que
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atribueix l’interval entre el 16 i 26), assignació que ens obliga a procedir a esmenar i modificar el
nivell amb la conseqüent adequació retributiva i de plantilla. --------------------------------------------------A la vista de les consideracions anteriors i de l’informe de la Intervenció municipal, elev al Ple la
següent ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROPOSTA-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer.- Modificar el nivell de complement de destinació dels llocs de treball de l’escala
d’administració especial, subescala tècnica, subgrup A2, denominats arquitecte tècnic i enginyer
tècnic, assignant-los el nivell 16, i procedir a la seva adequació retributiva i de plantilla de personal.
Segon.- Exposar al públic l’acord anterior durant un termini de 15 dies mitjançant anunci en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears, tauler d’edictes municipal i a la seu electrònica per tal que les
persones interessades, si n’és el cas, puguin presentar al·legacions, reclamacions o suggeriments.
En el cas de no presentar-se-n’hi durant el període establert a l’efecte, els acords s’elevaran a
definitius sense necessitat de nou acord exprés." -----------------------------------------------------------------

Intervé el Sr. Pons Sintes. Manifesta que aquest expedient tampoc es va poder dur a la
comissió informativa per poder emetre’n un dictamen, si bé sí que se’n va poder parlar.
Assenyala que l’equip de govern tenia intenció d’assignar el nivell 18 als llocs de treball
d’arquitecte tècnic i enginyer tècnic, però el Sr. Olives Salas va fer l’observació
d’assignar-los el nivell 16 i que llavors, quan es faci la valoració de llocs de feina, fos
allà on es definís el nivell definitiu. Açò ho va parlar amb la resta de membres de l’equip
de govern, els quals van veure correcta i bona l’observació feta pel Sr. Olives, per la qual
cosa la proposta que es presenta avui és establir el nivell 16 per a aquest dos llocs de
feina.
Intervé el Sr. Coll Alcina. Manifesta que el Grup Popular demana que el present punt
quedi damunt la taula i que es faci un informe jurídic sobre aquesta qüestió. Afegeix que
vol deixar constància que no es qüestiona gens la vàlua de la persona, sinó què la
qüestió va més enllà. L’Ajuntament té una feina pendent, que és la valoració de llocs de
feina i establir les taules salarials, i el fet d’ara adoptar un cas puntual sense intentar
mirar la totalitat... considera que no és massa correcte. Per tant, en el cas hipotètic que
l’assumpte no quedi damunt la taula i es tiri endavant, anuncia que el Grup Popular hi
votarà en contra, no per una qüestió de la vàlua de la persona, sinó per qüestions legals.
El Sr. Pons Sintes manifesta que des del moment que tenim constància d’una
irregularitat, que és que als esmentats funcionaris se’ls va assignar un nivell de
destinació per davall de la normativa jurídica d’aplicació, ara ho esmenam i ho
modificam. Per tant, assenyala que és del parer de seguir endavant, independentment
de poder fer un estudi jurídic sobre l’assumpte.
Pren la paraula la secretària de la corporació. Manifesta que, jurídicament, és el que
toca fer, ja que el nivell de complement de destinació d’aquests dos llocs de feina està
per davall dels límits mínims establerts i s’han d’adaptar, almenys, al nivell mínim, que
és el 16. Per tant, ara que s’ha detectat aquesta anomalia, no podem deixar-ho per
davall del mínim. A més, en qualsevol moment el treballador ho pot reclamar. Afegeix
que es pot fer informe jurídic, però la cosa és així i fer adequacions retributives
individualitzades, açò la Llei de pressuposts de l’Estat ho permet, però resulta que, a
més, està per davall del límits.
Intervé novament el Sr. Coll Alcina. Retira la sol·licitud de deixar el present punt damunt
la taula, si bé sí que demana l’emissió d’un informe jurídic sobre l’assumpte; anuncia
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que s’abstindran; i es reafirma que l’abstenció no és una qüestió sobre la vàlua de la
persona, sinó per una qüestió de forma jurídica.
I no havent-hi intervencions, la batlessa sotmet a votació la proposta presentada pel
regidor d’Hisenda.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres de VOLEM
SANT LLUÍS (4), PSOE (2) i el PI (1); i cinc abstencions, corresponents als membres del
PP (5), acorda:
Primer. Modificar el nivell de complement de destinació dels llocs de treball de l’escala
d’administració especial, subescala tècnica, subgrup A2, denominats arquitecte tècnic i
enginyer tècnic, assignant-los el nivell 16, i procedir a la seva adequació retributiva i de
plantilla de personal.
Segon. Exposar al públic l’acord anterior durant un termini de 15 dies mitjançant anunci
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, tauler d’edictes municipal i a 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. PROPOSTA D'ACORD CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS AMB
RELACIÓ A LA DEMANDA DE MÉS FORMACIÓ TENDENT A LA CAPACITACIÓ DE
NOUS PROFESSIONALS PER SER DESTINATS A REFORÇAR LES PLANTILLES DE
LA POLICIA LOCAL DELS MUNICIPIS
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.
A continuació, la secretària dóna compte de la proposta conjunta presentada pels grups
municipals, que diu:

"La Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears ha remés a l’Ajuntament l’esborrany d’una

proposta d’acord amb relació a l’assumpte de l’epígraf i que els grups sotasignats l’assumeixen
com a pròpia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXPOSICIÓ DE MOTIUS -----------------------------------------------------------------------------------------------L’article 30.19 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears estableix que la Comunitat Autònoma,
entre d’altres, té competència exclusiva en matèria de coordinació en relació amb les policies
locals. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L’article 28 de la Llei 4/2013, de Coordinació de Policies Locals estableix que correspon a la
conselleria competent en matèria de policies locals, a través de l’Escola Balear d’Administració
Pública, l’exercici de les competències relacinades amb la formació dels cossos de policia local. La
superació dels cursos impartits per l’Escola Balear d’Administració Pública constitueix un requisit
necessari per accedir a les diferents categories dels cossos de policia local. -----------------------------13
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L’article 30 de la Llei 4/2013, de Coordinació de les Policies Locals estableix que correspon al
Govern de les Illes Balears les competències sobre la formació de la capacitació professional per
complir les tasques pròpies dels cossos de policia local i dels policies als ajuntaments que no hagin
constituït cos de policia local. ------------------------------------------------------------------------------------------A les Illes Balears existeix una significativa manca de persones que reuneixi els requisits per a
l’accés als cossos de policia. -------------------------------------------------------------------------------------------Aquesta mancança ve donada, en gran mesura per la falta de realització de formació tendent a la
capacitació, formació que ha de dur a terme el Govern de les Illes Balears. -------------------------------Aquesta escassetat repercuteix negativament als ajuntaments de les Illes Balears, ja que no poden
cobrir adequadament les places vacants existents a les seves plantilles de la policia local. Aquesta
situació, amés, està posant en perill la seguretat ciutadana i la resta de funcions assignades a la
Policia Local, especialment durant els mesos d’estiu, ja que el servei públic no té la dotació
adequada per atendre l’afluència de tanta gent. -------------------------------------------------------------------Per tot açò exposat, s’eleva a la Comissió Especial de Comtes la següent --------------------------------PROPOSTA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer.- Instar al Govern Balear a programar i realitzar amb caràcter urgent, cursos de capacitació
de policia local, a l’efecte d’augmentar significativament l’oferta potencial de persones que puguin
participar a les corresponents convocatòries efectuades pels diversos ajuntaments amb l’objectiu
de cobrir la demanda i les necessitats de les seves plantilles de policia local. ----------------------------Segon.- Remetre còpia d’aquest acord a la Consellera d’Hisenda i Administracions Públiques del
Govern de les Illes Balears i a la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears." -----------------------

Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que l’acord que s’adopti avui també es lliurarà
a la Comissió Executiva de la FELIB de dilluns que ve amb la indicació que es pogués
realitzar qualque curs a Menorca, Eivissa o Formentera, a fi de repartir un poc més
aquest ensenyament.
Intervé el Sr. Coll Alcina. Manifesta que està totalment d’acord amb la proposta
presentada, ja que fa falta la formació de nous policies locals i espera que aquesta
proposta sigui tinguda en compte pel Govern balear i que realment es facin aquest
cursos.
I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació la proposta conjunta
presentada pels grups municipals.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels dotze membres assistents, acorda:
Primer. Instar al Govern Balear a programar i realitzar amb caràcter urgent, cursos de
capacitació de policia local, a l’efecte d’augmentar significativament l’oferta potencial de
persones que puguin participar a les corresponents convocatòries efectuades pels
diversos ajuntaments amb l’objectiu de cobrir la demanda i les necessitats de les seves
plantilles de policia local.
Segon. Remetre còpia d’aquest acord a la Consellera d’Hisenda i Administracions
Públiques del Govern de les Illes Balears i a la Federació d’Entitats Locals de les Illes
Balears.
NOVÈ. DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE SUPORT AL DESENVOLUPAMENT,
RESPECTE I VISIBILITZACIÓ DE LA DIVERSITAT SEXUAL I DE GÈNERE, FENT
PALESA L'APROVACIÓ DE LA LLEI PER A GARANTIR ELS DRETS DE LESBIANES,
GAIS, TRANS, BISEXUALS I INTERSEXUALS I PER ERRADICAR LA LGTBI FÓBIA
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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.
A continuació, la secretària dóna compte de la declaració institucional presentada pels
grups municipals, que diu:
"Tal com tots i totes sabem, als darrers anys ha crescut una major consciència i un posicionament
positiu en tots aquells aspectes que tenen a veure amb el respecte i la inclusió dels drets de les
persones que tenen, com a forma de vida, tota expressió afectiva-sexual basada en la diversitat.
Per tant, la societat ha vist créixer la seva acceptació, la seva tolerància i el seu respecte. Així,
s’han anat assimilant els diferents posicionaments fruits també de les diverses normatives legals
que han ajudat i han estat efectives en tot l’Estat, fent-se palès un procés que significava una
demanda social fortament vinculada amb les exigències de la nostra ciutadania. ------------------------No obstant, en el marc del desenvolupament normatiu encara es fa precís continuar avançant. Una
mostra d’aquest progrés es manifesta en el Parlament de les Illes Balears on va ser aprovada el
proppassat 17 de maig, la LLEI PER A GARANTIR ELS DRETS DE LESBIANES, GAIS, TRANS,
BISEXUALS I INTERSEXUALS I PER ERADICAR LA LGTBI FÒBIA. Així, una de les conquestes
dels moviments LGTBIQ va ser cercar en tot moment, la visibilització de totes les formes de
convivència dutes a terme des de l’àmbit de les diversitats afectives-sexuals perquè esdevinguin
totalment inclusives, a la vegada que pugui permetre amb la regulació adient, al mateix temps,
protectora de tots els marcs de les situacions amb les que els col·lectius afectats per la proposta
de llei, i puguin sostenir amb garanties efectives els drets i també les diverses situacions de riscs.
Es necessari mencionar que la Assemblea General de la Organització Mundial de la Salut (OMS)
va ratificar l’eliminació de l’homosexualitat com a malaltia, el 17 de maig de l’any 1990. Això va
determinar una confirmació i unes garanties que han de continuar amb la lluita per la normalització,
per la visibilització de la realitat derivada de totes les perspectives d’homosexualitat, lesbianisme i
per la resta d’expressions de les diferents vivències de totes les persones que senten com a
pròpies les diverses vides afectives-sexuals tant des del seu àmbit personal com també del social.
De la mateixa manera, cal vincular els fets anteriorment esmentats amb l’origen de la celebració del
Dia de l’Orgull que suposa recordar la història dels disturbis de Stonewall (Nueva York, EEUU) de
1969. Aquesta commemoració es troba present en tot un seguit d’actes que cada any, els
col·lectius LGTBIQ celebren de forma pública per tal d’afavorir la tolerància i la igualtat de
lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals. Per tant, esdevé una data d’expressió
pública de drets, de fer present i visible un camí de normalització i respecte que, cada cop més,
eixampla el seu ventall i cerca aprofundir en el compromís social sense cap tipus de barrera. La
celebració de la festa de l’Orgull simbolitza per un costat, un acte festiu. Al mateix temps, cerca la
implicació i fer present la força de la reivindicació dels drets de tots els col·lectius esmentats. -------Tot així, encara manca per consolidar i normalitzar en aquest camp. Les diverses situacions
discriminatòries, de tabú o d’invisibilitat i, el que és encara més greu, les pors que sovint es troben
soterrades. A més de les agressions que encara es donen a causa de rebuig a persones i
col·lectius, entre altres aspectes, ens impulsen a la necessitat i el compromís social i institucional
per reafirmar la lluita, a efectes de que pugui assolir una íntegra tolerància, i inclussivitat,
normalització que allunyi de la nostra societat, tota manca de respecte basada en els drets i la
justícia. Es evident que s’ha avançat en drets i garanties. Es cert també, que el camí iniciat precisa
encara molta més fermesa i més compromís des de diverses altres perspectives, que ara a la
CAIB, entre altres aspectes es concreta amb la Llei per garantir els drets de lesbianes, gais,
transsexuals, bisexuals i intersexuals per eradicar la homofòbia, transfòbia i bifòbia, recentment
aprovada. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Es per tot això que l’Ajuntament de Sant Lluís ---------------------------------------------------------------------ACORDA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer. EXPRESSAR el seu compromís de suport a la lluita de les associacions LGTBIQ en el
marc de la política municipal. Una tasca inclusiva i d’íntegre respecte als drets que reivindiquen
aquestes associacions. --------------------------------------------------------------------------------------------------Segon. MANIFESTAR el compromís de l’Ajuntament en el desenvolupament del que s’exposa a la
Llei per garantir els drets de lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals per eradicar la
homofòbia, transfòbia i bifòbia construint un camí d’inclusivitat i de normalització per poder rebutjar
en el municipi: l’HOMOFÒBIA, la TRANSFÒBIA i la BIFÒBIA. ------------------------------------------------Tercer. DONAR suport, i promoure, pràctiques educatives, formatives, de sensibilització dins les
diverses àrees de l’Ajuntament i la resta d’entitats municipals." -----------------------------------------------

I no havent-hi intervencions, la batlessa sotmet a votació la declaració institucional
presentada pels grups municipals.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels dotze membres assistents, acorda:
Primer. EXPRESSAR el seu compromís de suport a la lluita de les associacions LGTBIQ
en el marc de la política municipal. Una tasca inclusiva i d’íntegre respecte als drets que
reivindiquen aquestes associacions.
Segon. MANIFESTAR el compromís de l’Ajuntament en el desenvolupament del que
s’exposa a la Llei per garantir els drets de lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i
intersexuals per eradicar la homofòbia, transfòbia i bifòbia construint un camí d’inclusivitat
i de normalització per poder rebutjar en el municipi: l’HOMOFÒBIA, la TRANSFÒBIA i la
BIFÒBIA.
Tercer. DONAR suport, i promoure, pràctiques educatives, formatives, de sensibilització
dins les diverses àrees de l’Ajuntament i la resta d’entitats municipals.
DESÈ. RESOLUCIÓ DE BATLIA NÚM. 2016/538.- APROVACIÓ EXPEDIENT DE
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 3/2016.- DONAR-NE COMPTE
Es dóna compte de la resolució de Batlia núm. 2016/564, de dia 20.05.16, que diu:
"Atès que s’ha considerat que hi ha crèdit no compromès a algunes aplicacions pressupostàries i
que es pot reduir sense perturbació del respectiu servei, s’ha considerat oportú la transferència de
crèdits per incrementar el crèdit inicial d’algunes aplicacions de les àrees de despesa 1 i 3. ----------Vist l’informe d’intervenció de dia 18 de maig de 2016. ----------------------------------------------------------En virtud de les atribucions que em confereix la vigent legislació de règim local, -------------------------RESOLC: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRIMER.- Aprovar les transferències de crèdits entre partides de la mateixa àrea de despesa,
segons el detall següent: ------------------------------------------------------------------------------------------------4
4
4
4
4
4

APLICACIÓ
161 61901
161 61902
161 61903
161 61904
161 61905
161 61906

Descripció
REPOSICIÓ EN INFRASTRUCTURA -Baixada de llebeig pluvials
REPOSICIÓ EN INFRASTRUCTURES - Passeig marítim S'algar
ALTRES INVERSIONS DE REPOSICIÓ - Xarxa C/Raons Perduts B.Nou
ALTRES INVERSIONS DE REPOSICIÓ - Neteja colector P.Prima
ALTRES INVERSIONS DE REPOSICIONS.- Caseta Cap d'en Font
ALTRES INVERSIONS - Substi.sortida deposit P.Prima-S.Remei

ALTES
140,00
1.240,00
1.164,00
524,00
502,00
343,00

BAIXES
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4
4
4
4

161
161
161
161

61907
61908
61909
61911

ALTRES INVERSIONS - Valoració 9 vàlvules Punta Prima
ALTRES INVERSIONS - subst. xarxa C/ Ponent Binisafua Platge
ALTRES INVERSIONS.- Valoració 10 vàlvules Cap d'en Font
ALTRES INVERSIONS.- Subst. parcial trams aigua potable B.Nou
TOTAL

APLICACIÓ Descripció
4 1532 61911 ALTRES INVERSIONS EN REPOSICIO D'INFRAESTRUCTURES
4 1532 61913 ALTRES INVERSIONS EN REPOSICIÓ D'INFRAESTRUCTURES
4 1532 61915 ALTRES INVER DE REPOSIC EN INFRAEST I BÉNS DEST A L'ÚS
GRAL
TOTAL

4
3
4
3

APLICACIÓ
1532 61900
1532 61904
1532 61910
1532 61903

Descripció
INVERSIONS EN REPOSICIÓ INFR.- Reparació voravies
ALTRES INVERSIONS RESPOSICIÓ INF - Pas elevat B. Nou
ALTRES INVERSIONS REPOSICIÓ INF.- Voravies Biniancolla
REPARACIÓ VORAVIES PUNTA PRIMA
TOTAL

APLICACIÓ Descripció
6 3340 48905 SUBVENCIÓ ACTIVITATS VILLAJARDIN
6 3340 22699 ALTRES DESPESES DIVERSES
TOTAL

1.255,00
1.299,00
1.400,00
7.867,00
ALTES

7.867,00
7.867,00
BAIXES
7.000,00
6.000,00

13.000,00
13.000,00

13.000,00

ALTES

BAIXES
4.650,00
11.300,00

2,00
15.948,00
15.950,00
ALTES
1.500,00
1.500,00

15.950,00
BAIXES
1.500,00
1.500,00

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

El Ple en resta assabentat.
ONZÈ. RESOLUCIÓ DE BATLIA NÚM. 2016/564.- DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES.DONAR-NE COMPTE
Es dóna compte de la resolució de Batlia núm. 2016/564, de dia 25.05.16, que diu:
"Atesa a l'absència de la Sra, Batlessa des del dia 27 de maig de 2016 al matí fins al dia 1 de juny
de 2016 pel capvespre; i atesa la normativa vigent sobre absències de la Sra, Batlessa 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 la 1era Tinenta de Batlia d'aquest Ajuntament, Teresa Borras Atienza, la
totalitat de les funcions que com a Batlessa em pertoquen, tindrà efecte la referida delegació des
del dia 27 de maig de 2016 al matí fins a la meva reincorporació com a Batlessa prevista pel dia 1
de juny de 2016 pel capvespre. ---------------------------------------------------------------------------------------SEGON.- Que es doni compte de la present Resolució en la primera sessió Plenària que se celebri.
TERCER.- Publicar en el BOIB la present Resolució." -----------------------------------------------------------

El Ple en resta assabentat.
DOTZÈ. DONAR COMPTE DE DIVERSES SENTÈNCIES JUDICIALS
Sentència 346 de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears amb relació a l’apel·lació 110/2016 del PMC 27/2015
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Havent interposat recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós
administratiu núm. 1 de Palma per l’entitat Delfines Centre Sport, S.L.. contra la
desestimació presumpta del recurs d’alçada interposat davant l’acord de la consellera
executiva del Departament d’Ordenació del Territori del Consell Insular pel qual es
declarava d’interès general el projecte de parc aquàtic a construir en unes parcel·les
annexes a l’hotel Sur Menorca, la demandant va demanar com a mesura cautelar la
suspensió judicial d’aquella declaració. L’acte 302/2015. de 29 de setembre accedeix a
concedir-la.
Davant aquest acte, tant Promoción y Desarrollo Turístico de Menorca, S.L. com
l’Ajuntament interposen recurs d’apel·lació i demanen l’anul·lació de la suspensió atès
que, per una banda la declaració d’interès general ja ha complit els seus efectes en
atorgar-se la posterior llicència urbanística, i per altra atenent al fet que les parcel·les
estan dotades de tots els serveis urbanístics i confronten amb el sòl urbà. La Sentència
346, de data 8 de juny de 2016, estima el recurs d’apel·lació contra l’acte 302/2015, de
29 de setembre dictat pel Jutjat contenciós administratiu núm. 1 de Palma en la peça de
mesures cautelars, que es revoca en la seva integritat i acorda denegar la mesura
cautelar de suspensió. Contra l’acte no pertoca recurs ordinari.
Sentència núm. 210/16, de 8 de juny del Jutjat contenciós administratiu núm. 1 de
Palma de Mallorca amb relació al PO 86/2014
L’Ajuntament, després de tramitar el pertinent expedient de contractació, va adjudicar la
llicència núm. 7 de transport públic de viatgers en automòbil lleuger amb conductor (taxi).
Un dels licitadors va interposar recurs contenciós administratiu contra la desestimació
expressa del recurs potestatiu de reposició interposat per ell contra la dita adjudicació. El
recurrent al·legava que la creació de la llicència no complia amb els requisits formals i
materials legalment establerts, que algunes clàusules del plec del concurs eren nul·les i
l’incompliment de la legalitat de la posada en marxa de la llicència atès que l’adjudicatari
no havia prestat el servei en el termini legalment establert a l’efecte. La Sentència
210/16, de 8 de juny, del Jutjat contenciós administratiu núm. 1 de Palma desestima el
recurs en considerar que l’objecte del recurs és l’acord d’adjudicació i que la demanda el
que fa és atacar la creació de la llicència. Per altra banda, condemna en costes a la
demandant. Contra la Sentència es pot interposar recurs d’apel·lació.
Acte núm. 125/16, de 17 de maig de 2016 del Jutjat contenciós administratiu núm. 2
de Palma de Mallorca amb relació al PO 203/2012
A.M.A.P interposà recurs contenciós administratiu contra la resolució de l’Ajuntament de
data 17 d’agost de 2012 per la qual es denegava el compliment d’allò sol·licitat en data 1
d’agost de 2012 i pel qual es demanava la devolució de la possessió, tant mediata com
immediata, lliure, vàcua i expedita de l’immoble de la finca registral núm. 1768 del
paratge conegut com Coa des Bou de l’ocupació per part de dues societats. Seguint la
tesi de la defensa municipal, el Jutjat contenciós administratiu núm. 2 de Palma de
Mallorca en Acte núm. 125/16, de 17 de maig, declara la falta de jurisdicció de l’ordre
contenciós administratiu per conèixer la pretensió formulada per l’actora, indicant que
podrà deduir-la davant l’òrgan competent de l’ordre jurisdiccional civil. Contra l’Acte es
pot interposar recurs d’apel·lació.
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Acte 164/2015, de 9 de desembre del Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 3
de Maó i Acte núm. 98, de 16 de maig de 2016 de l’Audiència Provincial Secció
núm. 5 de Palma de Mallorca amb relació a l’expedient de domini, excés de cabuda
542/2014
A.M.P.A. va instar expedient de domini per a la rectificació de la cabuda de la finca
registral núm. 1766 inscrita en el Registre de la Propietat de Maó al·legant que la
superfície inscrita de 74.381,94 m2 no es correspon amb la superfície real, que és de
233.777,94 m2. L’Ajuntament s’oposà a la sol·licitud al·legant que la rectificació de
cabuda instada afecta les finques registrals núm. 7676, 4634, 4633, 4632 i 5556 que
procedeixen (excepte la darrera) de segregacions de la finca matriu núm. 1766 en virtut
de les cessions urbanístiques segons el planejament. L’acte 164/2015, de 9 de
desembre, del Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 3 de Maó desestima
íntegrament l’expedient de domini per a la rectificació de cabuda i condemna en costes
l’actora. Interposat recurs d’apel·lació, el 118/2016, davant l’Audiència Provincial Secció
núm. 5 de Palma de Mallorca, l’Acte núm. 98, de 16 de maig de 2016 el desestima i
condemna en costes de l’alçada l’apel·lant. Contra la desestimació es pot interposar
recurs extraordinari per infracció processal o recurs de cassació.
TRETZÈ. CONTROL DEL PLE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Intervé la Sra. Tronch Folgado. Manifesta que a les actes de les sessions de la Junta de
Govern Local dels dies 6 i 27 de juny de 2016 s’han atorgat una sèrie d’ajuts socials per
una quantitat considerable, uns 12.584 euros, aproximadament. Voldria saber:
− Hi ha encara peticions d’ajuts o bonificacions registrades al SAC pendents de
resoldre?
− Si n’hi ha, quantes?
− Encara hi queda mig any per finalitzar l’any, per la qual cosa voldria saber com va
l’execució d’aquests dos programes econòmics, el 480.00 i 480.02.
− Quines previsions hi ha de cara a la segona part de l’any en curs?
− Seran suficients els diners pressupostats?
− Demana que tota aquesta informació vagi acompanyada d’un informe
d’Intervenció sobre l’execució de les partides per veure quina viabilitat tenen de
cara a final d’any.
La Sra. Borrás Atienza respon que li ho contestarà per escrit.
CATORZÈ. PRECS I SUGGERIMENTS
Intervé el Sr. Tudurí Mercadal. Voldria saber, una vegada que el carrer des Cós s’ha
obert al trànsit, si consideren que les mesures de contenció de la plaça Nova
garanteixen la seguretat dels usuaris d’aquesta plaça, ja que hi acudeixen molts de
fillets; és a dir, si troben que amb les tanques que hi ha instal·lades la contenció és
suficient.
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Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que, efectivament, s’ha obert al trànsit el carrer des
Cós; que la intenció és que tot el carrer quedi com a zona 20; i que s’està estudiant la
possibilitat de posar un sistema de control de la velocitat. Pel que fa a les mesures de
seguretat que s’han posat a la plaça Nova, manifesta que falta per col·locar uns quants
bancs més per fer de barrera, com també uns quants tests, però considera que posant la
limitació de la velocitat la cosa estarà bé.
Continua el Sr. Tudurí Mercadal. Atès que hi ha intenció que el carrer quedi com a zona
20, voldria saber quin sistema s’utilitzarà, si serà a través de semàfors, de fotografies, si
es sancionarà, si serà només una advertència... El Sr. Lora Buzón respon que, de
moment, serà amb rètols, i s’està estudiant si serà sancionador o només per prevenir.
Segueix el Sr. Tudurí Mercadal. Continuant amb la qüestió del carrer des Cós, manifesta
que li agradaria saber, una vegada arribi el divendres capvespre i dissabte matí, dies
que estan considerats com a laborables i havent-hi comerços oberts que necessiten
subministrament de mercaderies, si els vehicles que abasteixen aquests establiments
tindran qualque tipus de permís per poder transitar per aquesta via o serà que la via
estarà completament tancada.
El Sr. Lora Buzón manifesta que la via estarà totalment tancada. Ara bé, en els
encreuaments els vehicles tindran l’opció d’entrar per càrrega i descàrrega, si bé
s’aconsella als comerços i als bars que puguin subministrar-se durant la resta de dies de
la setmana, ja que allò que no volen és que a tota hora, durant tot el dia, hi hagi camions
de subministrament de mercaderies.
El Sr. Pons Sintes afegeix que si mai fos el cas que hi hagués un tancament del Cós de
més llarga durada haurien de promoure un horari de càrrega i descàrrega. Ara bé,
normalment els divendres matí és quan funcionen els distribuïdors, i només estam
perdent els dissabtes.
Finalment, el Sr. Tudurí Mercadal manifesta que l’equip de govern va penjar una notícia a
les xarxes socials sobre el suport que van tenir a través d’una consulta popular que es va
fer en una reunió de l’Agenda Local 21 sobre la qüestió del Cós, una consulta que ni tan
sols sortia a l’ordre del dia. Voldria saber si aquesta manera de procedir serà la
participació ciutadana que prometien durant la campanya electoral, açò de fer consultes
que no surten a l’ordre del dia i, llavors, aquests resultats es converteixen en vinculants
per prendre decisions.
Intervé el Sr. Pons Sintes. Manifesta que, efectivament, aquesta qüestió no estava a
l’orde del dia, i a l’apartat de “Precs i suggeriments” simplement es va demanar un
posicionament a les persones que hi havia allà i es va fer una votació a mà alçada.
Afegeix que l’Agenda Local 21 era un dels espais de participació primers on anaven
després d’haver pres aquesta mesura, i es va considerar oportú fer aquesta consulta, si
bé sabem que no és un nombre de gent significatiu per poder fer decidir una cosa;
simplement es va demanar si tenien el seu suport i va sortit que sí, sense més intenció.
Conclou dient que si un dia es fa una consulta definitiva sobre el tancament del Cós es
farà a tota la població.

20

Ajuntament de Sant Lluís
__________________________________________________________________
www.ajsantlluis.org

Intervé la Sra. Tronch Folgado. Manifesta que aquesta setmana el Sr. Coll Alcina va
rebre la convocatòria del Consell Sectorial de Serveis Socials. Demana si hi ha qualque
inconvenient que hi assisteixi ella en el lloc del Sr. Coll Alcina. La Sra. Borrás Atienza
respon que no hi ha cap inconvenient. La Sra. Tronch Folgado demana si a l’esmentat
Consell es donarà una còpia de la memòria. La Sra. Borrás Atienza respon que, en tot
cas, es donarà allà.
Per altra banda, la Sra. Tronch Folgado demana informació de la factura de Viatges
Magon, RE 2995, de dia 03.06.16. La batlessa respon que se n’informarà.
Intervé el Sr. Mercadal Stevenson. Voldria saber si hi ha qualque novetat respecte a les
festes patronals, ja que, per altra banda, ha sentit un rumor que volen fer el jaleo en un
altre lloc... La Sra. Juncadella manifesta que en aquests moments el programa de les
festes no està tancat; ara bé, el rumor sobre el jaleo és totalment fals i que en cap
moment se’ns ha ocorregut canviar de lloc. El Sr. Mercadal Stevenson s’interessa per les
carrosses, en el sentit si hi ha qualque canvi respecte a l’any passat. La Sra. Juncadella
informa que la diferència és que enguany la participació també està oberta a gent de fora
poble.
I és que a causa de la baixa participació, afegeix la batlessa, s’ha intentat reactivar la
qüestió de les carrosses. Diu que s’ha pensat que la sonorització la posi l’Ajuntament, a
través de la mateixa empresa que fa la sonorització de tots els actes de les festes
patronals, per tal de donar facilitats als grups que organitzen qualque carrossa. Així
mateix, també donar facilitats a l’hora de gestionar el lloguer de les plataformes i sobre la
qüestió del disseny de les carrosses, que s’ha pensat que una persona experta en
disseny hi pugui col·laborar fent un primer esbós i llavors també ajudant-los. Afegeix que
si finalment els grups volen fer-s’ho tot ells, se’ls donarà la subvenció de 800 euros; i si
ho fa l’Ajuntament en els termes indicats, no tindran subvenció.
El Sr. Mercadal Stevenson demana si s’han reunit amb la gent que normalment fan
carrosses. La Sra. Juncadella diu que els van convocar, i la gent que va voler va venir.
Finalment, el Sr. Mercadal Stevenson demana si se sap qui farà el Pregó de les festes de
Sant Lluís 2016. La batlessa informa que serà la Sra. Margarida Ballester, escriptora i
mestra de l’Institut Joan Ramis, una persona que està molt vinculada a Sant Lluís. Així
mateix, informa que es va demanar suggeriments i idees a la comissió d’estudiosos i
investigadors de la història local de Sant Lluís; que primer es va demanar a una
determinada persona, la qual va dir que no; i que llavors es va demanar a la Sra.
Ballester, la qual molt gustosament va acceptar.
Intervé la Sra. Capó García. Manifesta que a la passada Comissió Especial de Comptes
se’ns va informar que el Compte General de 2015 no havia passat per comissió a causa
de l’aplicació de la nova instrucció de comptabilitat; voldria saber si es durà a la pròxima
comissió informativa. El Sr. Pons Sintes informa que la intenció es que vagi a la comissió
del mes de juliol.
Finalment, la batlessa demana a la secretària que llegeixi les contestacions dels diferents
regidors/es de l'equip de govern a les preguntes efectuades pel Grup del Partit Popular a
l'apartat de "Precs i suggeriments" de la sessió plenària de dia 26.05.16. Tot seguit, la
secretària en fa la lectura:
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AL SR. TUDURÍ MERCADAL
1.- Li remet, adjunta, una còpia de la factura de Dielectro Balear respecte a l’adquisició de 8
llumeneres col·locades a Binissafúller, així com l’informe elaborat per l’encarregat de la brigada
d’obres municipal; tot açò, respecte a la sol·licitud efectuada en el Ple del mes d’abril.
2.- Pel que fa a la pregunta formulada sobre la campanya mediambiental que consistia amb la
neteja del litoral de l’illa de l’Aire, en el sentit si l’equip de govern pensava fer aquesta campanya, li
comunico que, en tot cas no es tracta d’una campanya, sinó d’una actuació, i que SÍ que es té
previst fer dita actuació, però serà al final de temporada, o sigui, a finals de setembre o principis
d’octubre que s’enllaçarà amb altres actuacions de neteja a altres indrets de la costa.
Llorenç Carretero Tudurí
Regidor de Medi Ambient
A LA SRA. TRONCH FOLGADO
1.- Li remet, adjunta, el llistat de negocis i empreses que s’han implicat econòmicament amb el
programa d’activitats d’Estiu 2016.
Adelaida Ponsetí Pons
Regidora de Cultura
A LA SRA. TRONCH FOLGADO
1.- Li remet, adjunta, una còpia de la factura relativa a la batucada que es va dur a terme el dia de
la Fira de la Primavera.
Llúvia Juncadella Blasco
Regidora de Festes
A LA SRA. TRONCH FOLGADO
Referent al procés d’agermanament entre una població francesa i el nostre municipi respecte a si
s’han fet passes significatives en aquest sentit, l’he d’adreçar a l’acord pres per la Comissió
Informativa General de dia 17/11/2015 i, posteriorment, al Ple de dia 23/11/2015, punt 5è, relatiu a
la creació d’una Comissió Especial per l’estudi de l’agermanament amb un poble francès. L’acord
adoptat és més llarg, per la qual cosa seria interessant llegir-lo.
Llorenç Carretero Tudurí
Regidor de Medi Ambient
A LA SRA. CAPÓ GARCÍA
1.- Pel que fa al punt en què es troba el Compte General de 2015, li comunico que la intenció és
que passi per a informe de la Comissió Especial de Comptes del mes de juliol.
Joan M. Pons Sintes
Regidora d’Economia i Hisenda
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AL SR. OLIVES SALAS
1.- Respecte als viatges que s’han dut a terme des de l’Àrea de Cultura, li informo que han estat
dos: una fira per formació a Lleida i una jornada de feina a Madrid per a la gestió de les trobades
de premis Nobel del Mediterrani que es duran a terme el 2017.
Les despeses han sigut les següents:
Fira de titelles de Lleida i formació els dies 29, 30 d’abril i 1 de maig de 2016
Viatge: 38’32 euros
Formació i Inscripció: 53 euros
Total: 91,32 euros
Reunió de treball a Madrid el dia 20 de maig
Viatge: 170’55 euros
Dietes: 134 euros
Total: 304,55 euros
Adelaida Ponsetí Pons
Regidora de Cultura
AL SR. OLIVES SALAS
1.- Li remet, adjunta, una llista de les autoritzacions que s’han concedit a diversos bars per fer
actuacions musicals, puntuals o periòdiques.
2.- Li remet, adjunta, una còpia de l’informe emès per l’assessor jurídic municipal respecte a
activitats musicals.
Remigio Lora Buzón
Regidor d’Urbanisme

Sense més assumptes a tractar i quan són les 21:05, el president aixeca la sessió i
ordena que se n’estengui la corresponent acta, que signa amb mi, la secretària, acta que
certific.
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