Ajuntament de Sant Lluís
__________________________________________________________________
www.ajsantlluis.org

ACTA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
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Caràcter de la sessió: Extraordinària i Urgent
Dia: 29/04/2020
Hora: de les 17:00 a les 18:25 hores
Lloc: Ajuntament, de forma telemàtica mitjançant videoconferència
Assistents
Batlessa:
1r. Tinent de Batlia:
2n. Tinent de Batlia:
3a. Tinenta de Batlia:
4a. Tinenta de Batlia:
Regidora:
Regidora:
Regidora:
Regidor:
Regidor:
Regidora:
Regidor:
Regidor:

M. Carolina Marquès Portella (PSOE)
Joan Miquel Pons Sintes (VOLEM SANT LLUÍS)
Ramón Herraiz Eisman (PSOE)
Maria Teresa Martínez Martínez (VOLEM SANT LLUÍS)
Débora Marqués Fluxà (PSOE)
Naomi Grace Toomey (PSOE)
Estefania Medina Clement (VOLEM SANT LLUÍS)
Mª Dolores Tronch Folgado (PP)
Pedro Tuduri Mercadal (PP)
Alberto Herrán de Viu (PP)
Maria Paz Izquierdo Carreras (PP)
Llorenç Carretero Tudurí (EL PI)
Jorge de Diego Capellán (Cs)

Secretària: María Cristina Gascón Mir
Interventor accidental: Gabriel Tudurí Pons
Ordre del dia
Primer. Pronunciament i ratificació de la urgència de la sessió i apreciació de situació
excepcional que justifica la celebració de la sessió telemàtica.
Segon. Aprovació de l’aplicació del sistema de vot per crida nominal i regles bàsiques de
funcionament de la sessió telemàtica.
Tercer. Donar compte decrets i actuacions dictats amb relació a l’estat d’alarma
Quart. Proposta de la tercera Tinent de Batlia amb relació a l'addenda al conveni de
col·laboració amb l'Ajuntament per a la tramitació dels ajuts econòmics indivicuals,
temporals i d'emergència social finançats pel CIMe
Cinquè. Proposta de la tercera Tinent de Batlia amb relació a l'addenda al conveni de
col·laboració entre la Conselleria d'Afers Socials i Esports i l'Ajuntament per a la reserva i
ocupació de places d'estades diürnes i residencials per a gent gran en situació de
dependència
Sisè. Proposta de Batlia amb relació al conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de
Sant Lluís i el Consorci de recursos sanitaris i assistèncials de les Illes Balears per a
l'execució de les obres de reforma d'edifici per a l'ampliació de la residència per a
persones dependents que passarà a formar part de la xarxa pública d'atenció a la
dependència
Setè. Proposta del primer Tinent de Batlia amb relació a l'aprovació de l'expedient de
modificació de crèdit núm. 4 del pressupost de l'exercici 2020
Vuitè. Proposta del primer Tinent de Batlia amb relació a la modificació de les bases
d'execució del pressupost de 2020
Novè. Proposta del primer Tinent de Batlia amb relació a la declaració de crèdits no
disponibles
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Desè. Proposta del primer Tinent de Batlia amb relació a l'aprovació de l'expedient
extrajudicial de crèdits núm. 2/2020
Desenvolupament de la sessió
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Intervé la batlessa. Manifesta que aquesta serà la primera sessió plenària de
l'Ajuntament de Sant Lluís que es celebrarà per via telemàtica. Sa situació que vivim ens
ha duit a celebrar aquest ple fora de la Sala de Plens de l'Ajuntament, com ho fem
habitualment. Ses noves tecnologies ens permetran als regidors i regidores estar en
contacte i poder fer aquest Ple, i també permetran que els ciutadans i ciutadanes puguin
seguir aquesta sessió des de casa seva. Per primera vegada, estem retransmeten una
sessió plenària a través d'streaming i del canal de Youtube, per la qual cosa demana
disculpes per endavant si en qualque moment es produeix qualque fall tècnic, cosa que
intentarem que no passi.
Segueix dient que començarem, per tant, aquesta sessió extraordinària i urgent, i ho
voldria fer amb un record per a totes aquelles persones que ens han deixat; ciutadans i
ciutadanes que han mort a causa del coronavirus, i que tenim ben presents a sa nostra
memòria; a ells i a les seves famílies, que no s'ha pogut acomiadar com haguessin
volgut i merescut. Manifesta que aquest Ajuntament comparteix el seu dolor i, per açò,
proposa fer un minut de silenci en la seva memòria.
Tot seguit, es guarda un minut de silenci.
Pren la paraula la Secretària. Manifesta que, atès que s’està a punt d’iniciar el ple
extraordinari urgent per mitjans telemàtics, en compliment de l’apartat tercer de l’art. 46
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, apartat tercer
incorporat pel Reial Decret-llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures
urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19, es
procedirà a continuació a comprovar la identitat dels Srs. Regidors, per la qual cosa es
procedirà a la crida nominal. Es prega que cada regidor, en ser nomenat, contesti
“present i en territori espanyol”, si és el cas. La crida, en aquest cas i en totes les de la
present sessió es farà per ordre alfabètic.
A continuació, es fa la crida nominal per comprovar la identitat dels regidors/es. Es pot
consultar a l'enllaç següent: https://vimeo.com/413545434/#t=04m18s
Seguidament, la Secretària manifesta que s'ha comprovat la identitat dels membres del
Consistori, aquests han declarat que es troben en territori nacional i s’ha comprovat
l’existència del quòrum necessari per poder iniciar la sessió. Ressenya, en darrer lloc,
que la sessió s’ha convocat amb caràcter extraordinari urgent, per la qual cosa els punts
inclosos a l’ordre del dia no venen dictaminats per les Comissions Informatives (encara
que sí es van tractar a la Junta de portaveus) i, per tant, en el primer punt de l’ordre del
dia es ratificarà la urgència, donant-se compta dels diversos expedients en les properes
comissions informatives que es celebrin.
PRIMER. PRONUNCIAMENT I RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ I
APRECIACIÓ DE SITUACIÓ EXCEPCIONAL QUE JUSTIFICA LA CELEBRACIÓ DE
LA SESSIÓ TELEMÀTICA.
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Intervé la batlessa. Manifesta que, atès que l’apartat 3 de l’art. 46 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, incorporat pel Reial Decret-llei 11/2020,
de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i
econòmic per fer front al COVID-19
estableix que quan concorrin situacions
excepcionals de força major, de greu risc col·lectiu, o catàstrofes públiques que
impideixin o dificultin de manera desproporcionada el normal funcionament del règim
presencial de les sessions dels òrgans col·legiats de les Entitats Locals, aquests podran,
apreciada la concurrència de la situacio descrita, constituir-se, celebrar sessions i adoptar
acords a distància per mitjans electrònics i telemàtics;
Ateses les limitacions i mesures de contenció establertes en el Reial Decret 463/2020, de
14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi
sanitària ocasionada pel COVID-19, prorrogat en varies ocasions;
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Considerant aquesta situació de crisi sanitària com a situació excepcional;
Atesa la necessitat i urgència de sotmetre els expedients relacionats a l’ordre del dia a la
consideracioódel Ple per a la seva aprovació, sense que puguin esperar a la celebració
de la pròxima sessió ordinària;
Ateses les condicions tècniques establertes per garantir la presència dels membres
durant la sessió i les deliberacions, a realitzar mitjançant videoconferència, així com les
obligacions de difusió pública de les sessions, demana al Ple que acordi ratificar la
urgència de la sessió i apreciar la concurrència d’una situació excepcional ocasionada
per la crisis sanitària del COVID-19, la qual cosa justifica celebrar la sessió de forma
telemàtica mitjançant videoconferència.
I no havent-hi intervencions, el Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, acorda ratificar la
urgència de la sessió i apreciar la concurrència d’una situació excepcional ocasionada
per la crisis sanitària del COVID-19, la qual cosa justifica celebrar la sessió de forma
telemàtica mitjançant videoconferència.
SEGON. APROVACIÓ DE L’APLICACIÓ DEL SISTEMA DE VOT PER CRIDA
NOMINAL I REGLES BÀSIQUES DE FUNCIONAMENT DE LA SESSIÓ TELEMÀTICA.
Intervé la batlessa. Atès que es celebra el ple per mitjans telemàtics, manifesta que s’han
redactat unes regles mínimes de funcionament del mateix per tal de saber com actuar
davant les possibles casuístiques que es puguin produir durant la celebració del Ple;
aquestes regles van ser estudiades a la Junta de Portaveus celebrada ahir. Així mateix,
manifesta que l’article 93.2 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim
local de les Illes Balears, estableix que el sistema normal de votació és la votació
ordinària, manco que el Ple, per majoria simple, acordi la votació nominal. A aquests
efectes, les regles elaborades recullen la votació nominal a fi i efecte de facilitar el
còmput del vot. Per aquests motius, demana al Ple l’aprovació de l’aplicació del vot per
crida nominal i les regles bàsiques de funcionament de la sessió telemàtica.
I no havent-hi intervencions, el Ple, per unanimitat, acorda l’aplicació del vot per crida
nominal i l'aprovació de les regles bàsiques de funcionament de la sessió telemàtica.
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TERCER. DONAR COMPTE DECRETS I ACTUACIONS DICTATS AMB RELACIÓ A
L’ESTAT D’ALARMA
La batlessa dona compte dels següents decrets i actuacions dictats amb relació a l'estat
d'alarma:
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BAN, DE DIA 12 DE MARÇ DE 2020.
"Davant les informacions relacionades amb el COVID-19 (Coronavirus), i d’acord amb les
indicacions de la Conselleria de Salut i Consum de les Illes Balears i del Ministeri de Sanitat, vull
reiterar les recomanacions generals que s’han fet públiques aquests dies a través dels mitjans de
comunicació.
- Manteniu una bona higiene personal: rentat freqüent de mans, evitar el contacte amb mans, nas i
ulls.
- Cobriu-vos la boca i el nas amb un mocador d’un sol ús o amb el colze en cas que tossiu.
- Respecteu una distància mínima d’1 metre amb persones que tinguin símptomes respiratòries.
- Comuniqueu-vos amb el telèfon de consultes mèdiques 061 en cas de sentir símptomes (febre,
tossina, sensació de manca d’aire). En cap cas s’ha d’acudir al centre de salut ni a urgències.
Com a mesura de contenció, en coordinació amb el Govern balear i la resta d’administracions,
s’han acordat una sèrie de decisions per contenir l’expansió del virus. Aquestes mesures són:
- Suspendre des de divendres dia 13 de març, i fins a finals de mes, l’activitat als següents serveis
municipals:
- Biblioteca Pública de Sant Lluís.
- Molí de Baix.
- Escola Municipal d’Ensenyaments Artístics.
- Se suspén tota l’activitat esportiva a les instal·lacions municipals, des de divendres 13 de març i
fins a finals de mes (inicialment).
- Suspendre des de dilluns dia 16 de març, i inicialment fins a finals de mes, l’activitat a l’Escoleta
Municipal de Sant Lluís.
- Suspendre tots els esdeveniments prescindibles i que impliquin afluència de gent.
- En conseqüència, la Sala Albert Camus quedarà tancada fins a finals de mes, i s’ajorna tota la
programació cultural.
- Es recomana a les entitats i associacions que apliquin els mateixos criteris, suspenent aquelles
activitats prescindibles i que impliquin aglomeracions de gent. Es recorda que queden prohibits tots
els esdeveniments amb més de 1.000 persones, i aquells de menys de 1.000 assistents, hauran de
ser
autoritzats
per
Salut
Pública
(a
través
del
correu
electrònic
coronavirusinstitucions@dgsanita.caib.es, tot i que es recomana el seu ajornament.
- Evitar l’ús, si no és imprescindible, de zones comuns com vestuaris i banys a les instal·lacions
públiques.
- Prohibir beure aigua directament de les fonts públiques, i emprar-les només per omplir bòtils.
- Intentar que les consultes ciutadanes als serveis municipals es facin via telefònica. L’Ajuntament i
els seus serveis seguiran funcionant amb normalitat, i atenent les persones i consultes que es facin
presencialment, però es recomana optar per la via telefònica si és possible, o ajornar les visites en
cas que no siguin urgents.
És molt important mantenir la tranquil·litat, aplicar les recomanacions bàsiques i actuar amb seny i
mesura. No hi ha motius per a l’alarma, però sí per actuar amb responsabilitat i seny. L’actitud de
cadascú de nosaltres pot contribuir a un bon funcionament dels serveis sanitaris i a reduir la
velocitat de contagi de la malaltia. La responsabilitat individual és clau per evitar més contagis.
En aquest cas, és més important que mai una actuació individual responsable, assenyada i
rigurosa. Depèn de tots i totes plantar cara a la situació, amb determinació i calma. Sense treure
importància a la situació, però amb mesura i tranquil·litat.
En aquest sentit, la Delegació de Govern i també Ports de les Illes Balears, asseguren l’abastament
d’aliments, materials sanitaris, etc.
Us recomano que us informeu a partir de fonts viables, com:
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- La pàgina web coronavirus.caib.es.
- El telèfon 061 per als casos de dubtes sanitaris.
- El telèfon 900 101 863 per a institucions educatives, socials, culturals, esportives i empresarials.
Totes aquestes mesures poden ser modificades en cas de canvi en la situació actual, o per decisió
de les administracions superiors.
Cosa que faig saber per a coneixement general, i ordeno la publicació d'aquest ban en el tauler
d'edictes de l'Ajuntament."
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DECRET NÚM. 2020/PRE/0000217, DE DIA 16 DE MARÇ DE 2020.
"La propagació del coronavirus COVID-19 ha comportat la declaració de l’estat d’alarma per part
del Govern central, que s’ha plasmat en el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es
declara l’estat d’alarma amb la finalitat d’afrontar la situació d’emergència sanitària i que deixa
palesa la situació d’excepcionalitat que necessàriament implica l’adopció de mesures per protegir la
salut i seguretat de tota la ciutadania.
La situació derivada de l’expansió de la malaltia requereix d’una resposta contundent i
proporcionada per totes les administracions públiques i, per tant, també d’aquest Ajuntament.
L’Ajuntament, en el marc de les seves competències, vol contribuir en garantir la prestació dels
serveis mínims essencials per a la població; són serveis essencials aquells necessaris per al
manteniment de les funcions socials bàsiques, la salut, la seguretat, el benestrar social i econòmic
dels ciutadans, i l’eficaç funcionament de les institucions.
Atès que l’article 21.1.m de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
estableix que correspon adoptar a la batlia personalment i sota la seva responsabilitat, en cas de
catàstrofe o infortunis públics o risc greu dels mateixos, les mesures necessàries i adequades
donant compta immediata al Ple, RESOLC:
Primer.- Es declaren serveis essencials els definits a continuació i que han de ser preservats
garantint la continuïtat en la seva prestació:
- Atenció al públic: SAC i Serveis Socials.
- Serveis sociosanitaris municipals: Residència per a gent gran i Servei d’Ajuda a Domicili.
- Policia Local
- Servei funerari i cementeris
- Enllumenat públic
- Servei i subministrament d’aigua i clavegueram
- Neteja i residus
- Taxi
Aquests serveis, siguin gestionats de forma directa o indirecta, s’han de garantir en la seva
prestació amb criteris de seguretat pels usuaris i els treballadors. Les empreses concessionàries
que presten els serveis essencials són responsables de preservar i garantir la continuïtat
dimensionant els efectius personals per poder ser prestats amb criteris de seguretat, adoptant les
mesures higièniques i de tot tipus que siguin necessàries.
En aquest serveis l’atenció serà preferentment telefònica i per mitjans telemàtics; l’atenció
presencial, en tot cas, es reduirà als casos urgents i inajornables, de forma individualitzada i
complint amb les mesures de seguretat i prevenció requerides.
Segon.- La resta de serveis romandran tancats al públic, amb atenció telefònica o per mitjans
electrònics, i de la següent manera:
1) L’Ajuntament propiciarà la modalitat del «teletreball» sempre que es pugui. Aquests treballadors
hauran de disposar de telèfon i d’ordinador personal o corporatiu amb connexió a internet i serà el
responsable del departament d’acord amb l’Ajuntament qui valorarà quins llocs de treball poden
acollir-se a aquesta modalitat. prioritzant l’accés a qui es pugui facilitar. Així mateix, els treballadors
que s’acullin a aquesta modalitat, hauran de signar un compromís de reserva de dades a les que
tengui accés i haurà d’estar a disposició del servei en l’horari que s’indiqui.
2) En la modalitat presencial, al personal que no pugui o no vulgui acollir-se a la modalitat de
teletreball, s’habiliten mesures de flexibilitat horària de 07:00 hores a 21:00 hores de dilluns a
dissabtes. Els responsables dels departament organitzaran les jornades de treball segons
necessitats de servei.
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Per garantir el correcte funcionament dels serveis municipals, l’Ajuntament es reserva la possibilitat
de disposar i mobilitzar el personal al seu servei per prestar els serveis necessaris que així ho
requereixin.
Per al desenvolupament de tasques adequades a la seva situació, aquesta possibilitat també és
d’aplicació al personal de la Policia Local que es trobi en situació de segona activitat.
La permanència del personal municipal en el seu domicili, amb assignació de tasques, com a
conseqüència de la suspensió temporal d’activitats en les unitats respectives, té la consideració de
temps de treball efectiu.
Tercer.- En el cas del personal amb persones al seu càrrec, es podran adoptar mesures
organitzatives que afavoreixin i prioritzin les cures i atenció de persones a càrrec, d’acord a les
necessitats de cada àrea o servei.
Aquestes mesures es poden veure restringides per les mesures sobre els serveis essencials
decretats en el primer punt d’aquesta resolució.
Quart.- Aquesta resolució entrarà en vigor el dia 17 de març amb la seva publicació al web de
l’Ajuntament i de la qual se’n donarà compte al Ple de l’Ajuntament en compliment de l’art. 21.1.m
de la Llei de bases de règim local.
La resolució tindrà vigència indefinida fins a la seva derogació, revisió o modificació segons
l’evolució de la situació epidemiològica i d’acord amb les instruccions o directrius de l’autoritat
sanitària. En tot cas, estarà en vigor durant la vigència de l’estat d’alarma declarat pel RD
463/2020, de 14 de març."

DECRET NÚM. 2020/PRE/0000226, DE DIA 17 DE MARÇ DE 2020.
"D’acord amb l’art. 21. 1. c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim local,
correspon a Batlia convocar i presidir les sessions del Ple, excepte els supòsits previstos en la llei i
en la legislació electoral general, de la Junta de Govern Local i de qualsevol altre òrgans
municipals quan així s’estableixi en disposició legal o reglamentària, i decidir els empats amb vot
de qualitat.
La propagació del coronavirus COVID-19 ha comportat la declaració de l’estat d’alarma per part del
Govern central, que s’ha plasmat en el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara
l’estat d’alarma. La situació d’excepcionalitat i emergència provocada pel virus incideix directament
en la prestació de serveis i l’activitat municipal. L’Ajuntament ha anat prenent les mesures
necessàries per protegir la salut i la seguretat de la seva ciutadania, les quals requeriran
l’adaptació en la prestació dels serveis municipals, en l’activitat pública i administrativa, de
conformitat amb la legalitat, amb respecte als principis de proporcionalitat, necessitat, seguretat
jurídica, eficiència i eficàcia.
Tenint en compte allò establert en la Disposició addicional tercera del RD 463/2020, de 14 de març,
es suspenen i s’interrompen els terminis per a la tramitació dels procediment de les entitats del
sector públic fins el moment en que perdi vigència el RD de referència o, si és el cas, les seves
pròrrogues.
Per aquest motiu i conforme les atribucions que em confereix la legislació vigent, RESOLC:
Primer.- Suspendre la celebració de totes les sessions ordinàries dels diferents òrgans col·legiats
així com la seva convocatòria fins el moment en que perdi vigència el RD 463/2020, de 14 de març,
pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel
COVID-19 o, si és el cas, les seves pròrrogues.
Segon.- Notificar la present resolució a tots els grups municipals i donar publicitat en el Web
municipal als efectes informatius."

DECRET NÚM. 2020/PRE/0000232, DE DIA 19 DE MARÇ DE 2020.
"Mitjançant Resolució d’Alcaldia núm. 635, de 24 de juny de 2019, aquesta Batlia va delegar
l’exercici de determinades competències en la Junta de Govern Local.
La propagació del coronavirus COVID-19 ha comportat la declaració de l’estat d’alarma per part del
Govern central, que s’ha plasmat en el Reial Decret 463/2020, de 14 de març. En virtut del mateix,
l’Ajuntament, mitjançant Resolució núm.226, de data 17 de març ha suspès la celebració de totes
les sessions ordinàries dels diferents òrgans col·legiats així com la seva convocatòria fins el
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moment en que perdi vigència el RD 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma
per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19 o, si és el cas, les seves
pròrrogues; entre aquests òrgans col·legiats es troba la Junta de Govern Local.
La situació d’excepcionalitat i emergència provocada pel virus incideix directament en la prestació
de serveis i l’activitat municipal. Atès que s’han suspès les sessions de la Junta de Govern Local
però és possible que s’hagin d’acordar determinades mesures de diversa índole, la competència de
les quals està delegada en la pròpia Junta d’acord amb la Resolució 635, de 24 de juny de 2019,
es fa necessari que per aquesta Batlia s’assumeixin temporalment de nou les competències
delegades.
Atès que l’article 9.6 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic del sector públic, que
estableix que la delegació serà revocable en qualsevol moment, així com els arts. 43 i 44 del Reial
decret 2568/86, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals, RESOLC:
Primer.- Revocar temporalment la delegació de competències efectuada per Resolució d’Alcaldia
núm. 635, de 24 de juny de 2019, de forma que les atribucions delegades en aquell decret siguin
exercides per aquesta Batlia durant la vigència de l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de
crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, declarat mitjançant el RD 463/2020, de 14 de març ( o si
és el cas, durant les seves pròrrogues).
Segon.- Les disposicions contingudes en aquest Decret entraran en vigor a partir de la data de la
seva adopció, sense perjudici de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Tercer.- Donar compta de la present Resolució al Ple de l’Ajuntament en la propera sessió que
aquest òrgan celebri."

DECRET NÚM. 2020/PRE/0000233, DE DIA 21 DE MARÇ DE 2020.
"La situació actual produïda per la propagació del COVID-19 (coronavirus), ha comportat la
declaració de l’estat d’alarma per part del Govern central, mitjançant el Reial Decret 463/2020, de
14 de març.
El passat dia 12 de març, davant les informacions relacionades amb el COVID-19, i d’acord amb
les indicacions de la Conselleria de Salut i Consum de les Illes Baleras i del Ministeri de S’anitat,
l’Ajuntament de Sant Lluís ja va prendre una sèrie de mesures per contenir l’expansió del virus.
Entre altres mesures, es va acordar suspendre l’activitat al Molí de Baix i a l’Escola Municipal
d’Ensenyaments Artístics, des de divendres dia 13 de març, i fins a finals de mes. Així com també
l’activitat a l’Escoleta Municipal de Sant Lluís, des de dilluns dia 16 de març, i inicialment fins a
finals de mes.
Així mateix, en un nou comunicat del dia 13 de març, l'Ajuntament anunciava el tancament del
Centre de Dia des de dilluns 16 de març fins a finals de mes, inicialment.
Davant aquesta situació excepcional, essent conscients en tot moment del que això pot suposar
per les famílies, l’Ajuntament té la intenció del prendre les mesures que siguin viables per tal de
donar suport als nostres ciutadans.
Així doncs, en relació a s serveis que presta l’Ajuntament de Sant Lluís i, en virtut de les atribucions
que m'atorga la Llei de Bases de Règim Local, RESOLC:
Primer.- Suspendre el cobrament de les quotes dels següents serveis, durant el temps que no
s’hagi prestat el servei i mentre duri aquesta situació excepcional:
- Servei d’Escola Infantil Ses Canaletes
- Escola Municipal d’Ensenyaments Artístics
- Servei de ludoteca infantil en anglès
- Centre de Dia
D’aquesta manera, l’Ajuntament no girarà la quota corresponent al mes d’abril i, juntament amb la
quota del mes de maig, es procedirà a compensar la devolució de la part proporcional de la quota
pagada el mes de març -pels dies que el servei ha estat suspès- amb el cobrament de la quota del
mes d’abril prorratejada -pels dies que s’hagi prestat el servei.
En el cas d’usuaris que s’hagin donat de baixa dins aquest termini, i no els hi correspongui pagar la
quota de maig, hauràn de sol·licitar la devolució d’ingressos de la part corresponent de la quota del
mes de març.
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Segon. Es mantindran les quotes dels usuaris de l'Escola Municipal d'Ensenyaments Artístics
(EMEA), en el cas que s'hagin pogut oferir les clases de manera no presencial, o bé en el cas que
aquestes classes siguin recuperades amb posterioritat.
Tercer. Publicar aquesta resolució a la pàgina web municipal."
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DECRET NÚM. 2020/PRE/0000235, DE DIA 23 DE MARÇ DE 2020.
"L’aprovació del Reial decret 463/2020, de 14 de març, modificat pel Reial decret 465/2020, de 18
de març, pel qual es declara l’Estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària
ocasionada pel COVID-19 determina la necessitat d’establir mesures que garanteixin el
manteniment dels serveis públics i a la vegada es cohonestin amb la situació d’alarma i les
obligacions de confinament que s’han declarat.
La declaració de l’estat d’alarma i les mesures excepcionals aprovades ens obliga a adoptar una
sèrie de decisions per a la gestió eficient de l’Ajuntament, la qual cosa afecta als contractes públics
que s’hagi d’adjudicar.
L’article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic, preveu que es
pugui ordenar l’execució del que sigui necessari per posar remeï sense l’obligació de tramitar
expedient de contractació, en el supòsit en què s’hagi d’actuar de manera immediata a causa
d’esdeveniments catastròfics, de situacions que suposin un perill greu o de necessitats que afectin
la defensa nacional. L’Ajuntament, davant la situació actual, ha d’actuar de manera immediata en la
provisió de béns i serveis per atendre necessitats derivades de la protecció de les persones i altres
mesures adoptades (així, entre d’altres, treballs extraordinaris de neteja i desinfecció,
subministrament de material protector, de neteja, equipaments de comunicació i teletreball, serveis
de cura a les persones, serveis de seguretat, de suport i assistència al treball remot, etc).
Ateses les consideracions anteriors, RESOLC:
Primer.- L’adopció per part de l’Ajuntament de qualsevol classe de mesura per fer front al
COVID-19 justificarà la necessitat d’actuar de manera immediata, a l’empara del previs a l’art. 120
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic.
Segon.- Tots els contractes que s’hagin de celebrar per l’Ajuntament per atendre les necessitats
derivades de la protecció de les persones i altres mesures adoptades, els resultarà d’aplicació la
tramitació d’emergència. Atès que aquesta tramitació implica l’exclusió dels principis de llibertat
d’accés a les licitacions, transparència i publicitat, ha de limitar-se a l’estrictament indispensable en
l’àmbit objectiu i temporal per a prevenir o remeiar els danys derivats de la situació d’emergència.
Tercer.- L’òrgan de contractació, sense obligació de tramitar expedient, pot ordenar l’execució de
les prestacions necessàries per poder satisfer la necessitat sobrevinguda i contractar lliurement el
seu objecte sense subjectar-se als requisits formals que estableix la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del sector públic, fins i tot el de l’existència de crèdit suficient. En cas que
no hi hagi crèdit adequat i suficient, una vedada adoptat l’acord, s’ha de procedir a la seva dotació.
Quart.- S’haurà de donar compte al Ple de l’Ajuntament dels contractes d’emergència. El termini
d’inici de l’execució de les prestacions no pot ser superior a un mes, comptat des de l’adopció de
l’esmentat acord. Si s’excedeix aquest termini, la contractació de les prestacions esmentades
requereix la tramitació d’un procediment ordinari.
Cinquè.- Un cop executades les actuacions objecte d’aquest règim excepcional, s’ha d’observar el
que disposa la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic sobre copliment
dels contractes, recepció i liquidació de la prestació."

DECRET NÚM. 2020/PRE/0000237, DE DIA 23 DE MARÇ DE 2020.
"L’aprovació del Reial decret 463/2020, de 14 de març, modificat pel Reial decret 465/2020, de 18
de març, pel qual es declara l’Estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària
ocasionada pel COVID-19 determina la necessitat d’establir mesures que garanteixin el
manteniment dels serveis públics i a la vegada es cohonestin amb la situació d’alarma i les
obligacions de confinament que s’han declarat.
La declaració de l’estat d’alarma i les mesures excepcionals aprovades ens obliga a adoptar una
sèrie de decisions per a la gestió eficient de l’Ajuntament, la qual cosa afecta als contractes públics
8

Ajuntament de Sant Lluís

Identif. doc. elect.: ES-07052-2020-EF242F2B-3018-4C38-B159-2B83C14878CC 28/05/2020 13:30:52 Pag.:9/24
Ajuntament de Sant Lluís-07052- Org.:L01070256 Validar: https://www.carpetaciutadana.org/santlluis/validardoc.aspx

__________________________________________________________________
www.ajsantlluis.org

que s’hagi d’adjudicar. Per aquest motiu, s’ha dictat la Resolució núm. 235, de 23 de març 2020,
que estableix la possibilitat d’efectuar contractacions d’emergència per adoptar qualsevol classe de
mesura per fer front al COVID-19; tot d’acord amb l’art. 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del sector públic.
Una primera i immediata mesura a adoptar és el reforç del servei d’escombrat, neteja i desinfecció
de les vies públiques i mobiliari urbà. Agafant com a referència el procediment de neteja acordat
entre la Subdirecció General de Sanitat Ambiental i Salut Laboral del Ministeri de Sanitat i
l’Ajuntament de Madrid, l’Ajuntament ha sol·licitat a l’actual empresa de neteja urbana i recollida de
residus un pressupost per l’escombrat humit, neteja («baldeo») i desinfecció extraordinaris, fent
especial incidència en les zones de major afluència però sense deixar de banda les zones manco
habitades i/o transitades; l’import previst per un mes de treball puja a 6.366,22€ més IVA.
A la vista de les consideracions anteriors, d’acord amb l’art. 120 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes de les administracions públiques amb relació al Reial Decret 463/2020,
de 14 de març, així com amb la Resolució d’aquesta alcaldia núm. 235, de 23 de març de 2020
RESOLC
PRIMER. Justificar la celebració immediata del contracte de neteja i desinfecció del terme
municipal pels següents motius: davant la declaració de l’estat d’alarma efectuat pel Reial decret
463/2020, de 14 de març, modificat pel Reial Decret 465/2020, de 18 de març i la conseqüent
alarma sanitària declarada en el territori nacional per la pandèmia de coronavirus, es considera la
neteja viària i desinfecció d’especial importància en l’eliminació de la càrrega viral que puguin tenir
les vies públiques i mobiliari urbà. Es fa del tot necessari i urgent procedir a efectuar un escombrat
humit (per evitar la dispersió del virus), neteja (baldeo) i desinfecció específics, quedant acreditat
que la seva contractació mitjançant un contracte per tramitació d’emergència queda plenament
justificada.
SEGON. Contractar amb FCC Medio Ambiente, S.A. la prestació descrita en els antecedents, i
d’acord amb les següents prescripcions:
- La prestació consisteix en l’escombrat humit, neteja (baldeo) i desinfecció de superficies i mobiliari
urbà.
- La desinfecció s’efectuarà amb hipoclorit sòdic al 0,1%.
- Els operaris hauran de comptar amb els equips de protecció personal pertinents.
- La desinfecció serà més reforçada en els espais més sensibles en l’actual situació decretada,
com la proximitat al centre sanitari i geriàtric, supermercats grans, etc; la neteja i desinfecció
d’aquestes zones es farà abans de la seva obertura o en horari de mínima afluència i es farà
extensiva a la resta de zones durant lel període laboral.
- L’horari de treball queda fixat de dilluns a dissabte, de 06:00 hores a 12:30 hores; tot seguint les
instruccions que detalli l’alcaldia.
- El termini d’execució serà d’un mes.
- Import del contracte: 6.366,22€ d’import net més IVA al 10% (636,23€), que fa un total de
7.002,85€.
TERCER. Atès que no existeix crèdit suficient per fer front a la despesa, ordenar a la Intervenció
municipal que es procedeixi a la seva habilitació en l’aplicació pressupostària corresponent.
QUART. Una vegada realitzada la prestació, incorpori's la factura i tramiti's el pagament si escau.
CINQUÈ. Notificar la resolució a l'adjudicatari i sol·licitar-li l'execució del contracte de manera
immediata."

DECRET NÚM. 2020/PRE/0000256, DE DIA 31 DE MARÇ DE 2020.
"Degut a la crisi sanitària mundial ocasionada pel virus COVID-19, i a les diverses disposicions
adoptades per les autoritats competents des de la declaració de l’estat d’alarma mitjançant el Reial
Decret 463/2020, de 14 de març, el qual ha estat prorrogat fins a l’11 d’abril, mitjançant Reial
Decret 476/2020, de 27 de març, aquest ajuntament ha hagut de dictar diverses mesures en l’àmbit
organitzatiu, concretades en el Ban de data 12 de març i el Decret 217, de 16 de març.
En data 29 de març el Consell de Ministres ha aprovat el Reial Decret-Llei 10/2020, pel qual es
regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores dels serveis no essencials.
La disposició addicional primera habilita a les entitats locals per a dictar les instruccions i
resolucions que siguin necessàries per a regular la prestació del serveis dels empleats públics
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inclosos en l’àmbit d’aplicació del Text refós de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, amb l’objecte de
mantenir el funcionament dels serveis públics que es considerin essencials.
És per açò que resulta procedent dictar una nova resolució, que deixa sense efectes totes les
anteriors en matèria d’organització del treball presencial i del teletreball, en tot allò que contradigui
la present.
En exercici de les atribucions que em corresponen de conformitat amb l’establert a l’art. 21 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim local, RESOLC:
Primer.- S’amplien els serveis inicialment declarats essencials mitjançant Decret núm 217 de data
16.03.2020, de forma que la relació d’aquests passa a ser la següent:
- Atenció al públic (telefònica i telemàtica): SAC i Serveis Socials
- Registre General
- Serveis assistencials:
Geriàtric
Ajuda a domicili
Menjar a domicili
Violència de gènere
- Policia Local
- Protecció Civil
- Servei d’informàtica
- Servei de Secretaria General i Contractació
- Servei de recursos humans
- Serveis d’Intervenció i Tresoreria
- Recollida de fems
- Neteja viària i desinfecció
- Neteja d’edificis i dependències municipals
- Servei de subministrament d’aigua i clavegueram
- Enllumenat públic
- Serveis de manteniment per a l’atenció d’urgències en vials i espais públics
- Serveis funeraris i cementeri
- Servei de transport
En tot moment els serveis de caràcter essencial seran prestats de manera continuada, per aquest
motiu, el personal afectat queda a disposició de l’Ajuntament, per a la seva incorporació immediata,
ja sigui de forma presencial, ja sigui per mitjans electrònics.
Per aquests serveis es podran habilitat mesures de reorganització interna que garanteixin la seva
continuïtat: mobilitat, règim de torns, horaris especials i altres modalitats de prestació del servei.
Cada departament ha de determinar el contingut i l’abast dels serveis essencials que s’han de
prestar i el dimensionament dels efectius personals que s’hi ha de destinar per garantir-ne la
prestació preservant la seguretat dels ciutadans i dels empleats públics.
Segon.- Aprovar la Instrucció d’organització del treball presencial i del teletreball que figura a
l’annex de la present resolució, la qual deixa sense efecte mentre es mantengui vigent el RDL
10/2020, de 29 de març, les mesures acordades en la Resolució 217, e 16.03.2020 en tot allò que
contradigui la present instrucció, aixi com les autoritzacions de teletreball ja atorgades que estiguin
en contradicció amb l’organització del present annex. Les mesures que s’estableixen en el present
annex seran d’aplicació a partir del dia de l’aprovació de la present resolució i durant la vigència del
RDL 10/2020, manco que es vegin afectades per resolucions posteriors.
Tercer.- Encomanar als regidors de l’equip de govern municipal en les respectives àrees de gestió,
assistits pels responsables de cada àrea, que es dugui a terme el compliment de les mesures
acordades en la present resolució.
Quart.- En tot cas, al personal de la corporació que estigui dins l’àmbit de dependència funcional
del Govern de l’Estat d’acord amb l’establert al RD 463/2020, de 14 de març, li seran d’aplicació les
mesures que acordi dita autoritat competent, sense que sigui d’aplicació la present en tot allò que
pugui entrar en contradicció o contravenir les ordres i instruccions que dictin dites autoritats.
Cinquè.- Que es notifiqui el present Decret a totes les Regidories, així com als òrgans de
representació del personal, i remetre’l a les adreces electròniques corporatives del personal al
servei de l’Ajuntament.
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Sisè.- Donar compte de les mesures acordades en el present Decret al Ple de la Corporació, en la
primera sessió que es celebri."
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DECRET NÚM. 2020/PRE/0000327, DE DIA 24 D'ABRIL DE 2020.
"L’aprovació del Reial decret 463/2020, de 14 de març, modificat pel Reial decret 465/2020, de 18
de març, pel qual es declara l’Estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària
ocasionada pel COVID-19 determina la necessitat d’establir mesures que garanteixin el
manteniment dels serveis públics i a la vegada es cohonestin amb la situació d’alarma i les
obligacions de confinament que s’han declarat.
La declaració de l’estat d’alarma i les mesures excepcionals aprovades ens obliga a adoptar una
sèrie de decisions per a la gestió eficient de l’Ajuntament, la qual cosa afecta als contractes públics
que s’hagi d’adjudicar. Per aquest motiu, s’ha dictat la Resolució núm. 235, de 23 de març 2020,
que estableix la possibilitat d’efectuar contractacions d’emergència per adoptar qualsevol classe de
mesura per fer front al COVID-19; tot d’acord amb l’art. 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del sector públic.
Una immediata mesura a adoptar és la continuació del reforç del servei d’escombrat, neteja i
desinfecció de les vies públiques i mobiliari urbà. Agafant com a referència el procediment de
neteja acordat entre la Subdirecció General de Sanitat Ambiental i Salut Laboral del Ministeri de
Sanitat i l’Ajuntament de Madrid, l’Ajuntament ha sol·licitat a l’actual empresa de neteja urbana i
recollida de residus un pressupost per l’escombrat humit, neteja («baldeo») i desinfecció
extraordinaris, fent especial incidència en les zones de major afluència però sense deixar de banda
les zones manco habitades i/o transitades.
A la vista de les consideracions anteriors, d’acord amb l’art. 120 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes de les administracions públiques amb relació al Reial Decret 463/2020,
de 14 de març, així com amb la Resolució d’aquesta alcaldia núm. 235, de 23 de març de 2020,
RESOLC
PRIMER. Justificar la celebració immediata del contracte de neteja i desinfecció del terme
municipal pels següents motius: davant la declaració de l’estat d’alarma efectuat pel Reial decret
463/2020, de 14 de març, modificat pel Reial Decret 465/2020, de 18 de març i la conseqüent
alarma sanitària declarada en el territori nacional per la pandèmia de coronavirus, es considera la
neteja viària i desinfecció d’especial importància en l’eliminació de la càrrega viral que puguin tenir
les vies públiques i mobiliari urbà. Es fa del tot necessari i urgent procedir a efectuar un escombrat
humit (per evitar la dispersió del virus), neteja (baldeo) i desinfecció específics, quedant acreditat
que la seva contractació mitjançant un contracte per tramitació d’emergència queda plenament
justificada.
SEGON.- Atès que el dissabte 26 d’abril entrarà en vigor la pròrroga de l’estat d’alarma declarat pel
Reial decret 463/2020, de 14 de març fins dia 9 de maig de 2020, sent aquesta la segona pròrroga
de l’esmentat de l’estat d’alarma i atesa l’evolució de la situació es considera probable que s’hagin
d’aprovar noves pròrrogues, es fa necessari dur a terme l’execució del contracte de neteja i
desinfecció del terme municipal de Sant Lluís, en dues fases d’execució, les quals queden
totalment condicionades a les pròrrogues que pugui anar efectuant el Govern d’Espanya i a les
condicions en què es vagin prorrogant.
Per això, es realitzarà de la següent manera:
-Primera execució: durada de dues setmanes, des de dia 26 d’abril de 2020 fins dia 9 d’abril.
-Segona execució: aquesta es realitzarà de manera setmanal fins que finalitzi l’Estat d’Alarma o
canviïn substancialment les condicions d’aquesta.
SEGON. Contractar amb FCC Medio Ambiente, S.A. la prestació descrita en els antecedents, i
d’acord amb les següents prescripcions:
- La prestació consisteix en l’escombrat humit, neteja (baldeo) i desinfecció de superficies i mobiliari
urbà.
- La desinfecció s’efectuarà amb hipoclorit sòdic al 0,1%.
- Els operaris hauran de comptar amb els equips de protecció personal pertinents.
- La desinfecció serà més reforçada en els espais més sensibles en l’actual situació decretada,
com la proximitat al centre sanitari i geriàtric, supermercats grans, etc; la neteja i desinfecció
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d’aquestes zones es farà abans de la seva obertura o en horari de mínima afluència i es farà
extensiva a la resta de zones durant lel període laboral.
- L’horari de treball queda fixat de dilluns a dissabte, de 06:00 hores a 12:30 hores; tot seguint les
instruccions que detalli l’alcaldia.
- Termini d’execució:
• El primer termini d’execució serà de dues setmanes.
• El segon termini d’execució serà realitzat de manera setmanal mentre es mantingui vigent l’Estat
d’Alarma per part del Govern de Espanya o canviïn de manera substancial les condicions d’aquest.
- Import del contracte en el primer termini d’execució: 2.312,52€ d’import net més IVA al 10%
(231,25€), que fa un total de 2.543,77€.
-Import del contracte en el segon termini d’execució de manera setmanal: 1.156,26€ d’import net
més IVA al 10% (115,63€), que fa un total de 1.271,89€. Aquest import correspon a una setmana
d’execució, per tant l’import quedarà condicionat a la durada de l’Estat d’Alarma o a la seva
modificació substancial.
TERCER. Atès que no existeix crèdit suficient per fer front a la despesa, ordenar a la Intervenció
municipal que es procedeixi a la seva habilitació en l’aplicació pressupostària corresponent, del
crèdit per a l’execució del contracte durant el termini d’execució inicial, i posteriorment es procedeixi
a la seva habilitació en l’aplicació pressupostaria corresponent per al segon termini d’execució.
QUART. Una vegada realitzada la prestació, incorpori's la factura i tramiti's el pagament si escau.
CINQUÈ. Notificar la resolució a l'adjudicatari i sol·licitar-li l'execució del contracte de manera
immediata."

DECRET NÚM. 2020/PRE/0000333, DE DIA 24 D'ABRIL DE 2020.
"L’aprovació del Reial decret 463/2020, de 14 de març, modificat pel Reial decret 465/2020, de 18
de març, pel qual es declara l’Estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària
ocasionada pel COVID-19 determina la necessitat d’establir mesures que garanteixin el
manteniment dels serveis públics i a la vegada es cohonestin amb la situació d’alarma i les
obligacions de confinament que s’han declarat.
La declaració de l’estat d’alarma i les mesures excepcionals aprovades ens obliga a adoptar una
sèrie de decisions per a la gestió eficient de l’Ajuntament, la qual cosa afecta als contractes públics
que s’hagi d’adjudicar. Per aquest motiu, s’ha dictat la Resolució núm. 235, de 23 de març 2020,
que estableix la possibilitat d’efectuar contractacions d’emergència per adoptar qualsevol classe de
mesura per fer front al COVID-19; tot d’acord amb l’art. 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del sector públic.
Una immediata mesura a adoptar és la compra de pantalles de protecció contra el COVID-19, per
als serveis que tenen una relació directa amb els ciutadans, per d’aquesta manera poder oferir la
protecció necessària tant per al treballador com per al ciutadà, l’import previst puja a 1.593,90 €
més IVA.
A la vista de les consideracions anteriors, d’acord amb l’art. 120 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes de les administracions públiques amb relació al Reial Decret 463/2020,
de 14 de març, així com amb la Resolució d’aquesta alcaldia núm. 235, de 23 de març de 2020.
RESOLC
PRIMER. Justificar la celebració immediata de la contractació del subministrament de Mampares
de protecció en metacrilat per a COVID-19: davant la declaració de l’estat d’alarma efectuat pel
Reial decret 463/2020, de 14 de març, modificat pel Reial Decret 465/2020, de 18 de març i la
conseqüent alarma sanitària declarada en el territori nacional per la pandèmia de coronavirus, es
considera la neteja viària i desinfecció d’especial importància en l’eliminació de la càrrega viral que
puguin tenir les vies públiques i mobiliari urbà. Es fa del tot necessari i urgent procedir a l’adquisició
de les pantalles de protecció contra el COVID-19 per al personal dels serveis que tenen contacte
directa amb els ciutadans, sent del tot urgent per als serveis declarats essencials, quedant
acreditat que la seva contractació mitjançant un contracte per tramitació d’emergència queda
plenament justificada.
SEGON. Contractar amb Rètols Irla, S.L. la prestació descrita en els antecedents, i d’acord amb les
següents prescripcions:
12
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- L’adquisició de:
• Mampares per a taula taulell, en metacrilat colada vidre de: 3m / m, les mesures són: 130 x 72cm,
amb una sola obertura inferior de: 30 x 15 cm: 137,00 € x 3 = 411,00 € No necessita instal·lació
especial.
• Mampara per a taula taulell, en metacrilat colada vidre de: 3m / m, les mesures són: 80 x 72cm,
amb obertura inferior de: 30 x 15 cm: 85,00 € x 14 Unitats = 1.190,00 € No necessita instal·lació
especial.
• Mampara per a taula taulell, (Biblioteca), en metacrilat colada vidre de: 3m / m, les mesures són:
80 x 72cm, amb obertura inferior ESPECIAL PER PASSAR LLIBRES, de: 35 x 15 cm: 85,00 € x 2
Unitats = 170,00 € No necessita instal·lació especial.
- Import del contracte: 1.593,90 € d’import net més IVA al 21 % (334,72€), que fa un total de
1.928,62€.
TERCER. Atès que no existeix crèdit suficient per fer front a la despesa, ordenar a la Intervenció
municipal que es procedeixi a la seva habilitació en l’aplicació pressupostària corresponent, del
crèdit per a l’execució del contracte.
QUART. Una vegada realitzada la prestació, incorpori's la factura i tramiti's el pagament si escau.
CINQUÈ. Notificar la resolució a l'adjudicatari i sol·licitar-li l'execució del contracte de manera
immediata."

El debat i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a
l'enllaç següent: https://vimeo.com/413545434/#t=22m27s
El Ple de l'Ajuntament en resta assabentat.
QUART. PROPOSTA DE LA TERCERA TINENT DE BATLIA AMB RELACIÓ A
L'ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L'AJUNTAMENT PER A LA
TRAMITACIÓ DELS AJUTS ECONÒMICS INDIVICUALS, TEMPORALS I
D'EMERGÈNCIA SOCIAL FINANÇATS PEL CIME
Es dona compte de la proposta presentada amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
"L’any 2019 el Consell i l’Ajuntament van subscriure un conveni de col·laboració per a la gestió dels
ajuts econòmics individuals, temporals i d’emergència social finançats pel Consell Insular, per tal de
permetre una major agilitat i simplificació en la seva tramitació per raons de proximitat i oferir així
una major adequació de les respostes a les necessitats dels usuaris dels serveis socials
municipals. El conveni tenia una vigència d’un any, però preveia la possibilitat de prorrogar-se fins
a quatre anys més mitjançant l’assignatura d’una addenda; així mateix, el pacte cinquè preveia
l’actualització anual de l’import a transferir a l’Ajuntament, actualització que s’ha de contemplar
també a l’addenda anual. -----------------------------------------------------------------------------------------------El Consell Insular a remès l’addenda de referència on es contempla l’aportació del Consell per a
l’any 2020 (18.116,63€ en concepte d’ajuts econòmics individuals, temporals i d’emergència social,
i 6.138,31€, en concepte de beques per a menjadors d’activitats extraescolars d’estiu), afegeix un
apartat (el d) al punt 4.5 de l’annex al conveni, i prorroga la seva vigència per a l’any 2020. ----------La pròrroga del conveni, que articula la col·laboració d’ambdues administracions, comporta la
pròrroga de la encomana de gestió. ----------------------------------------------------------------------------------Atesa la memòria justificativa del conveni i els informes que obren a l'expedient, venc en elevar al
Ple la següent PROPOSTA: --------------------------------------------------------------------------------------------Primer.- Aprovar l’addenda al Conveni de col·laboració entre el Consell Insular i l’Ajuntament de
Sant Lluís per a la tramitació i concessió dels ajuts econòmics individuals, temporals i d’emergència
social finançats pel Consell Insular de Menorca subscrit en 2019, la qual cosa comporta la pròrroga
de l’encomana de gestió i la vigència del conveni fins el 28 de febrer de 2021. ---------------------------Segon.- Habilitar la Sra. Batlessa per a la seva signatura."-----------------------------------------------------13
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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/413545434/#t=28m35s
I no havent-hi més intervencions, es sotmet a votació, per crida nominal, la proposta
presentada.
El Ple de l'Ajuntament, per dotze vots a favor, corresponents als membres del PSOE (4),
de VOLEM SANT LLUÍS (3), PP (4) i Cs (1); i una abstenció, corresponent al membre
del PI (1), acorda:

Identif. doc. elect.: ES-07052-2020-EF242F2B-3018-4C38-B159-2B83C14878CC 28/05/2020 13:30:52 Pag.:14/24
Ajuntament de Sant Lluís-07052- Org.:L01070256 Validar: https://www.carpetaciutadana.org/santlluis/validardoc.aspx

Primer. Aprovar l’addenda al Conveni de col·laboració entre el Consell Insular i
l’Ajuntament de Sant Lluís per a la tramitació i concessió dels ajuts econòmics
individuals, temporals i d’emergència social finançats pel Consell Insular de Menorca
subscrit en 2019, la qual cosa comporta la pròrroga de l’encomana de gestió i la vigència
del conveni fins el 28 de febrer de 2021.
Segon. Habilitar la Sra. Batlessa per a la seva signatura.
CINQUÈ. PROPOSTA DE LA TERCERA TINENT DE BATLIA AMB RELACIÓ A
L'ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA CONSELLERIA D'AFERS
SOCIALS I ESPORTS I L'AJUNTAMENT PER A LA RESERVA I OCUPACIÓ DE
PLACES D'ESTADES DIÜRNES I RESIDENCIALS PER A GENT GRAN EN SITUACIÓ
DE DEPENDÈNCIA
Es dona compte de la proposta presentada amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
"El 26 de setembre de 2019 el Ple de l’Ajuntament va aprovar l’encomana de gestió per a la
realització de les funcions resultant de la reserva i ocupació de places d’estades diürnes i
residencials per a gent gran en situació de dependència i el corresponent Conveni l’objecte del qual
és articular la col·laboració d’ambdues administracions. El Conveni, i per tant l’encomana, finalitza
el 31.01.2022 si bé l’àmbit temporal de les actuacions previstes finalitza el 31.12.2021.----------------La pandèmia de COVID-19 està suposant una emergència sanitària a nivell mundial. Las
circumstàncies extraordinàries que concorren constitueixen, sense cap dubte, una crisi sanitària
sense precedents i d’enorme magnitud tant pel molt elevat nombre de ciutadans afectats com pel
extraordinari risc per als seus drets. ---------------------------------------------------------------------------------Entre les mesures que s’han adoptat està el tancament de tots els centres de dia per a gent gran
en situació de dependència, la qual cosa ha suposat la suspensió del servei d’estades diürnes i el
tancament del Centre de Dia de Sant Lluís, situat al carrer Pere Tudurí, s/n, al municipi de Sant
Lluís. Aquesta mesura provocarà un perjudici econòmic molt greu a l’Ajuntament de Sant Lluís,
atès que deixarà d’ingressar l’import corresponent a les places conveniades, si bé el personal
adscrit continua prestant els seus serveis com a reforç de les places residencials o d’ajuda a
domicili.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L’addenda facilitada per la Conselleria d’Afers Socials pretén pal·liar el greu perjudici econòmic que
suposaria per a l’Ajuntament que la Conselleria deixes de finançar les places conveniades i preveu
una prestació substitutòria amb el seu corresponent finançament mentre duri l’estat d’alarma i/o
suspensió del servei. -----------------------------------------------------------------------------------------------------A la vista de la memòria justificativa obrant a l’expedient i dels informes de secretaria i
d’intervenció, venc en elevar al Ple la següent PROPOSTA: --------------------------------------------------Primer. Aprovar l’addenda al conveni amb la Conselleria d’Afers Socials i Esports per a la reserva i
l’ocupació de places d’estades diürnes i residencials per a gent gran en situació de dependència;
tot en els termes que consten a l’expedient. -----------------------------------------------------------------------Segon. Habilitar la Sra. Batlessa per a la seva signatura." -----------------------------------------------------14
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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/413545434/#t=37m36s
I no havent-hi més intervencions, es sotmet a votació, per crida nominal, la proposta
presentada.
El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, acorda:
Primer. Aprovar l’addenda al conveni amb la Conselleria d’Afers Socials i Esports per a
la reserva i l’ocupació de places d’estades diürnes i residencials per a gent gran en
situació de dependència; tot en els termes que consten a l’expedient.
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Segon. Habilitar la Sra. Batlessa per a la seva signatura.
SISÈ. PROPOSTA DE BATLIA AMB RELACIÓ AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ
ENTRE L'AJUNTAMENT DE SANT LLUÍS I EL CONSORCI DE RECURSOS
SANITARIS I ASSISTÈNCIALS DE LES ILLES BALEARS PER A L'EXECUCIÓ DE LES
OBRES DE REFORMA D'EDIFICI PER A L'AMPLIACIÓ DE LA RESIDÈNCIA PER A
PERSONES DEPENDENTS QUE PASSARÀ A FORMAR PART DE LA XARXA
PÚBLICA D'ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA
Es dona compte de la proposta presentada amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
"L’actual Residència i Centre de Dia per a Gent Gran de Sant Lluis se situa en la planta baixa,
planta primera i semisoterrani de l’edifici situat al carrer Pere Tudurí, 73; l’edifici disposa d’una
segona planta, actualment en desús, amb una superfície de 629,74 m². -----------------------------------Les places actualment existents (26 residencials i 20 de Centre de dia) han esdevingut totalment
insuficients per la demanda existent. Per aquest motiu, s’ha considerat la possibilitat d’ampliar les
places residencials en 20 a ubicar a la segona planta de l’actual edifici. Prèviament, però, s’ha de
dur a terme les obres necessàries i per aquest motiu l’Ajuntament i el Consorci de Recursos
Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears volen subscriure un conveni pel qual cadascuna
de les parts aportarà el 50% del cost de les obres, corresponent la licitació de les mateixes al
Consorci. De les 20 places a ampliar, al manco 15 s’hauran d’incorporar a la Xarxa Pública
d’Atenció a la Dependència. --------------------------------------------------------------------------------------------Atès que el pressupost municipal per a l’exercici 2020 inclou a l’annex d’inversions, l’aplicació
pressupostària 4.2311.75300 per import de 100.000 €, però aquesta despesa està afectada a
alienació de patrimoni que no es realitzarà a curt termini. ------------------------------------------------------Atès que la proposta de modificació de crèdit 4/2020, en la modalitat de suplement de crèdit, inclou
l’aplicació pressupostària 4.2311.75300 per import de 100.000 € per habilitar crèdit per al Conveni
de la segona planta del Geriàtric, però aquesta modificació no està en vigor i per tant el crèdit no és
disponible. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Atès que es tracta d’un Conveni plurianual que inclou compromisos de despesa d’exercicis futurs
en imports superiors al inicialment previst a l’article 174 del Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Vists els informes d’intervenció i secretaria i tota la documentació que obra a l’expedient, s’eleva a
la Comissió Informativa Social la següent PROPOSTA: --------------------------------------------------------PRIMER. Aprovar el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Lluís i el Consorci de
Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears, per a l’execució de les obres de
reforma d’edifici per a l’ampliació de la Residència per a persones dependents que passarà a
formar part de la Xarxa Pública d’Atenció a la Dependència; tot en els termes que consten a
l’expedient. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15
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SEGON. Adoptar el compromís d'incloure als Pressupostos dels exercicis 2020 a 2022 els imports
corresponents a l'anualitat prevista al Conveni amb el següent detall: --------------------------------------Anualitat

Import

2020

100.000 €

2021

200.000 €

2022

117.000 €

TOTAL

417.000 €

TERCER.- Habilitar la Sra. Batlessa per a la seva signatura." --------------------------------------------------

El debat i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a
l'enllaç següent: https://vimeo.com/413545434/#t=42m41s
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I no havent-hi més intervencions, es sotmet a votació, per crida nominal, la proposta
presentada.
El Ple de l'Ajuntament, per dotze vots a favor, corresponents als membres del PSOE (4),
de VOLEM SANT LLUÍS (3), PP (4) i el PI (1); i una abstenció, corresponent al membre
de Cs (1), acorda:
Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Lluís i el Consorci
de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears, per a l’execució de les
obres de reforma d’edifici per a l’ampliació de la Residència per a persones dependents
que passarà a formar part de la Xarxa Pública d’Atenció a la Dependència; tot en els
termes que consten a l’expedient.
Segon. Adoptar el compromís d'incloure als Pressupostos dels exercicis 2020 a 2022 els
imports corresponents a l'anualitat prevista al Conveni amb el següent detall:
Anualitat

Import

2020

100.000 €

2021

200.000 €

2022

117.000 €

TOTAL

417.000 €

Tercer. Habilitar la Sra. Batlessa per a la seva signatura.
SETÈ. PROPOSTA DEL PRIMER TINENT DE BATLIA AMB RELACIÓ A
L'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 4 DEL
PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2020
Es dona compte de la proposta presentada amb relació a l'assumpte indicat, que diu:

16
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"Atès que la liquidació del pressupost de 2019 ha presentat un Romanent de Tresoreria per a
despeses generals de 6.149.574,72 euros i un superàvit pressupostari ajustat de 809.644,91 euros.
Atès que la modificació de crèdit 3/2020 ha incorporat romanents del pressupost de l’exercici
finançats en 538.222,38 euros amb el Romanent de tresoreria per a despeses generals, essent per
tant el Romanent líquid de tresoreria per a despeses generals de 5.611.352,34 euros, dels quals
són de lliure disposició la diferència amb el superàvit, per un import màxim de 4.801.707,43 euros. Atesa l’existència de despeses que no es poden demorar fins a l’exercici següent, per als que no
existeix crèdit disponible en el pressupost de 2020, es fa necessària la modificació de crèdit del
pressupost en la modalitat de suplement de crèdit, per incrementar de la despesa d’alguns
Convenis amb el Consell Insular de Menorca i amb entitats sense ànim lucratiu, així com algunes
inversions previstes inicialment amb ingressos afectats que no es realitzaran a curt termini. ---------Vist l’informe d’intervenció en relació a la tramitació i aprovació de l’expedient de modificació de
crèdit núm. 4 al Pressupost de 2020, per suplement de crèdit, i en virtut de les atribucions que me
confereix la vigent Llei de règim local, PROPOS: -----------------------------------------------------------------PRIMER.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit núm. 4/2020, en la modalitat de
Suplement de crèdit amb càrrec al Romanent de tresoreria per a despeses generals, per un import
de 1.370.090 euros de conformitat amb el següent detall: ------------------------------------------------------ALTES AL PRESSUPOST DE DESPESES
4
4
4
4
7
4
6
3
3
5
1
1
3
2
2
2
3
4
2
2
7
7
6
6
6
6
6
5
6
5
2
2
6

APLICACIÓ
2310
14300
2310
16009
2311
14300
2311
16009
1630
22700
2310
48000
3321
46100
3421
48902
3421
48903
4312
47900
1510
62700
1510
62710
1531
61900
1532
61902
1532
61904
1532
62500
1533
60900
1640
63200
1650
61900
1710
61900
1721
62500
1721
63400
3230
63200
3231
63200
3232
63200
3321
62500
3322
62500
3330
63500
3341
63500
4312
62500
9200
62500
9200
62600
9240
60900

DESCRIPCIÓ
Altre personal temporal
Altres despeses socials
Altre personal temporal
Altres despeses socials
Neteja
Ajuts individuals
Conveni Servei Coordinador de Biblioteques
Conveni Club Tennis Taula
Conveni Club Esport Sant Lluís
Altres subvencions a empreses privades
Redacció i gestió projectes urbanització costa
Redacció de projectes
Inversions zones turístiques
Senyalització horitzontal i vertical
Reparació de camins
Mobiliari
Tancament solars polígon industrial
Reparació i pintura Cementeri
Substitució enllumenat públic
Reposició parcs infantils
Mobiliari
Adquisició vehicle medi ambient – llacer
Reparació i pintura edificis escolars
Reparació i pintura edificis escolars
Reparació i pintura edificis escolars
Mobiliari
Equipament i mobiliari
Mobiliari
Equipament i mobiliari
Mobiliari
Mobiliari
Equips per processos d’informació
Pressupostos participatius

ALTES
19.400,00
6.400,00
13.200,00
4.300,00
17.500,00
100.000,00
2.000,00
2.700,00
1.000,00
120.000,00
125.000,00
60.000,00
100.000,00
45.000,00
79.000,00
20.000,00
10.000,00
7.240,00
45.000,00
45.000,00
4.900,00
8.800,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
3.000,00
1.500,00
1.500,00
6.500,00
10.000,00
10.000,00
20.000,00
123.000,00
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1 9330
7 1721
4 2311

68200
76700
75300

Adquisició SA TANCA
Pèrgoles fotovoltàiques
Conveni Segona Planta Geriàtric
TOTAL

80.000,00
163.150,00
100.000,00
1.370.090,00

ALTES AL PRESSUPOST D’INGRESSOS
Econòmic
87000

Descripció
Romanent de Tresoreria per a Despeses
Generals
TOTAL

Import
1.370.090,00
1.370.090,00

SEGON.- Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit al BOIB per un període de
quinze dies durant els quals els interessat 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." ---
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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/413545434/#t=52m15s
I no havent-hi més intervencions, es sotmet a votació, per crida nominal, la proposta
presentada.
El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, acorda:
Primer. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit núm. 4/2020, en la
modalitat de Suplement de crèdit amb càrrec al Romanent de tresoreria per a despeses
generals, per un import de 1.370.090 euros de conformitat amb el següent detall:
ALTES AL PRESSUPOST DE DESPESES
4
4
4
4
7
4
6
3
3
5
1
1
3
2
2
2
3
4
2
2
7
7

APLICACIÓ
2310
14300
2310
16009
2311
14300
2311
16009
1630
22700
2310
48000
3321
46100
3421
48902
3421
48903
4312
47900
1510
62700
1510
62710
1531
61900
1532
61902
1532
61904
1532
62500
1533
60900
1640
63200
1650
61900
1710
61900
1721
62500
1721
63400

DESCRIPCIÓ
Altre personal temporal
Altres despeses socials
Altre personal temporal
Altres despeses socials
Neteja
Ajuts individuals
Conveni Servei Coordinador de Biblioteques
Conveni Club Tennis Taula
Conveni Club Esport Sant Lluís
Altres subvencions a empreses privades
Redacció i gestió projectes urbanització costa
Redacció de projectes
Inversions zones turístiques
Senyalització horitzontal i vertical
Reparació de camins
Mobiliari
Tancament solars polígon industrial
Reparació i pintura Cementeri
Substitució enllumenat públic
Reposició parcs infantils
Mobiliari
Adquisició vehicle medi ambient – llacer

ALTES
19.400,00
6.400,00
13.200,00
4.300,00
17.500,00
100.000,00
2.000,00
2.700,00
1.000,00
120.000,00
125.000,00
60.000,00
100.000,00
45.000,00
79.000,00
20.000,00
10.000,00
7.240,00
45.000,00
45.000,00
4.900,00
8.800,00
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6
6
6
6
6
5
6
5
2
2
6
1
7
4

3230
3231
3232
3321
3322
3330
3341
4312
9200
9200
9240
9330
1721
2311

63200
63200
63200
62500
62500
63500
63500
62500
62500
62600
60900
68200
76700
75300

Reparació i pintura edificis escolars
Reparació i pintura edificis escolars
Reparació i pintura edificis escolars
Mobiliari
Equipament i mobiliari
Mobiliari
Equipament i mobiliari
Mobiliari
Mobiliari
Equips per processos d’informació
Pressupostos participatius
Adquisició SA TANCA
Pèrgoles fotovoltàiques
Conveni Segona Planta Geriàtric
TOTAL

5.000,00
5.000,00
5.000,00
3.000,00
1.500,00
1.500,00
6.500,00
10.000,00
10.000,00
20.000,00
123.000,00
80.000,00
163.150,00
100.000,00
1.370.090,00

ALTES AL PRESSUPOST D’INGRESSOS
Econòmic
87000

Descripció
Romanent de Tresoreria per a Despeses
Generals
TOTAL

Import
1.370.090,00
1.370.090,00

Segon. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit al BOIB per un
període de quinze dies durant els quals els interessat 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.
VUITÈ. PROPOSTA DEL PRIMER TINENT DE BATLIA AMB RELACIÓ A LA
MODIFICACIÓ DE LES BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE 2020
Es dona compte de la proposta presentada amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
"Atès que l’Ajuntament de Sant Lluís ha aprovat el Pressupost municipal per a l’exercici 2020, que
inclou les Bases d’execució que tenen per objecte l’adaptació de les disposicions generals en
matèria pressupostària a l’organització i característiques d’aquest Ajuntament. --------------------------Atès que les Bases d’execució del pressupost regulen les subvencions a les Bases 31 a 36, i es fa
necessari ajustar algunes de les subvencions nominatives previstes a l’apartat 6 de la Base 33 a
les necessitats i oportunitats de l’any 2020. ------------------------------------------------------------------------Atès que la Modificació de crèdit 4/2020 incrementa l’import a subvencionar a algunes entitats
sense fi lucratiu i, per tal de poder concedir els ajuts directament, sense haver de realitzar pública
concurrència. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Atès l’informe d’Intervenció en relació a la legislació aplicable i el procediment a seguir. ---------------A la vista de les consideracions anteriors, ELEV al Ple la següent PROPOSTA: -------------------------PRIMER.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de la Base 33ª de les Bases d’execució
del Pressupost de 2020, per incrementar algunes de les subvencions nominatives contemplades,
quedant amb els imports següents: ----------------------------------------------------------------------------------Aplicació
Beneficiari
Finalitat de la subvenció
Quantia
3.3421.48902 Club Tennis Taula
Activitats al Pavelló esportiu
3.650 €
3.3421.48903 Club Esport Sant Lluís Activitats al Pavelló esportiu
1.350 €
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SEGON.- Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit al BOIB per un període de
quinze dies durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant del
Ple. L’expedient es considerarà definitivament aprovat si durant l’esmentat termini no s’haguessin
presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per resoldre-les." ---

El debat i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a
l'enllaç següent: https://vimeo.com/413545434/#t=1h09m05s
I no havent-hi més intervencions, es sotmet a votació, per crida nominal, la proposta
presentada.
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El Ple de l'Ajuntament, per nou vots a favor, corresponents als membres del PSOE (4),
de VOLEM SANT LLUÍS (3), el PI (1) i Cs (1); i quatre abstencions, corresponent als
membres del PP (4), acorda:
Primer. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de la Base 33ª de les Bases
d’execució del Pressupost de 2020, per incrementar algunes de les subvencions
nominatives contemplades, quedant amb els imports següents:
Aplicació
3.3421.48902
3.3421.48903

Beneficiari
Club Tennis Taula
Club Esport Sant Lluís

Finalitat de la subvenció
Activitats al Pavelló esportiu
Activitats al Pavelló esportiu

Quantia
3.650 €
1.350 €

Segon. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit al BOIB per un
període de quinze dies durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar
reclamacions davant del Ple. L’expedient es considerarà definitivament aprovat si durant
l’esmentat termini no s’haguessin presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple
disposarà d’un termini d’un mes per resoldre-les.
NOVÈ. PROPOSTA DEL PRIMER TINENT DE BATLIA AMB RELACIÓ A LA
DECLARACIÓ DE CRÈDITS NO DISPONIBLES
Es dona compte de la proposta presentada amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
"Atès que el pressupost municipal per a l’exercici 2020 inclou l’annex d’inversions, les despeses de
les quals estan finançades majoritàriament amb ingressos afectats, dels quals 658.862,70 euros
estan afectats a préstec i 612.463,30 euros a alienacions. -----------------------------------------------------Vista la necessitat de declarar com a crèdits no disponibles les esmentades aplicacions
pressupostàries per import de 1.271.326,00 ja que estaven finançats amb fons finalistes o
mitjançant operacions de crèdit. ---------------------------------------------------------------------------------------Vist l’informe favorable d’intervenció respecte a la viabilitat de la declaració de no disponibilitat dels
crèdits de les aplicacions pressupostàries d’inversions finançades al pressupost inicial de 2020
amb alienacions i préstec.-----------------------------------------------------------------------------------------------ES PROPOSA AL PLE L’ADOPCIÓ DEL SEGÜENT ACORD ------------------------------------------------PRIMER. Declarar la no disponibilitat del crèdit pressupostari per import de 1.271.326,00 euros de
les aplicacions pressupostàries següents: --------------------------------------------------------------------------APLICACIÓ
1 1510 60900
1 1510 62700
1 1510 62710
3 1531 61900

DESCRIPCIÓ
Execució parquing Dalt Son Parruquet
Redacció de projectes urbanització costa
Redacció de projectes
Inversions zones turístiques

IMPORT
120.000,00
125.100,00
60.000,00
100.000,00
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2 1532
2 1532
2 1532
2 1532
3 1533
4 1640
4 1640
2 1650
2 1710
7 1721
7 1721
7 1721
7 1721
4 2311
6 3230
6 3231
6 3231
6 3232
6 3321
6 3322
5 3330
6 3341
5 4312
2 9200
2 9200
2 9200
6 9240

61902
61904
62500
63500
60900
62200
63200
61900
61900
60901
62500
63400
76700
75300
63200
62300
63200
63200
62500
62500
63500
63500
62500
62500
62600
63200
60900

Senyalització horitzontal i vertical
Reparació de camins
Mobiliari
Adquisició fonts
Tancament solars polígon industrial
Columbari Cementeri
Reparació i pintura Cementeri
Substitució enllumenat públic
Reposició parcs infantils (costa i casc urbà)
Punts de recàrrega cotxes elèctrics
Mobiliari
Adquisició vehicle medi ambient – llacer
Pèrgoles fotovoltàiques
Conveni Segona Planta Geriàtric
Reparació i pintura edificis escolars
Deshumidificadors
Reparació i pintura edificis escolars
Reparació i pintura edificis escolars
Mobiliari
Equipament i mobiliari
Mobiliari
Equipament i mobiliari
Mobiliari
Mobiliari
Equips per processos d’informació
Reforma Saló de plens
Pressupostos participatius
TOTAL

45.000,00
100.836,00
35.000,00
3.600,00
10.000,00
36.000,00
7.240,00
45.000,00
91.000,00
7.500,00
4.900,00
8.800,00
163.150,00
100.000,00
5.000,00
700,00
5.000,00
5.000,00
3.000,00
1.500,00
1.500,00
6.500,00
5.000,00
10.000,00
12.000,00
30.000,00
123.000,00
1.271.326,00

SEGON. Donar compte del present acord a Intervenció perquè procedeixi a dur a terme les
anotacions comptables i pressupostàries corresponents." ------------------------------------------------------

El debat i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a
l'enllaç següent: https://vimeo.com/413545434/#t=1h13m16s
I no havent-hi més intervencions, es sotmet a votació, per crida nominal, la proposta
presentada.
El Ple de l'Ajuntament, per onze vots a favor, corresponents als membres del PSOE (4),
VOLEM SANT LLUÍS (3) i PP (4); i dues abstencions, corresponent als membres del
PI (1) i Cs (1), acorda:
Primer. Declarar la no disponibilitat del crèdit pressupostari per import de 1.271.326,00
euros de les aplicacions pressupostàries següents:
APLICACIÓ
1 1510 60900
1 1510 62700
1 1510 62710
3 1531 61900
2 1532 61902

DESCRIPCIÓ
Execució parquing Dalt Son Parruquet
Redacció de projectes urbanització costa
Redacció de projectes
Inversions zones turístiques
Senyalització horitzontal i vertical

IMPORT
120.000,00
125.100,00
60.000,00
100.000,00
45.000,00
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2 1532
2 1532
2 1532
3 1533
4 1640
4 1640
2 1650
2 1710
7 1721
7 1721
7 1721
7 1721
4 2311
6 3230
6 3231
6 3231
6 3232
6 3321
6 3322
5 3330
6 3341
5 4312
2 9200
2 9200
2 9200
6 9240

61904
62500
63500
60900
62200
63200
61900
61900
60901
62500
63400
76700
75300
63200
62300
63200
63200
62500
62500
63500
63500
62500
62500
62600
63200
60900

Reparació de camins
Mobiliari
Adquisició fonts
Tancament solars polígon industrial
Columbari Cementeri
Reparació i pintura Cementeri
Substitució enllumenat públic
Reposició parcs infantils (costa i casc urbà)
Punts de recàrrega cotxes elèctrics
Mobiliari
Adquisició vehicle medi ambient – llacer
Pèrgoles fotovoltàiques
Conveni Segona Planta Geriàtric
Reparació i pintura edificis escolars
Deshumidificadors
Reparació i pintura edificis escolars
Reparació i pintura edificis escolars
Mobiliari
Equipament i mobiliari
Mobiliari
Equipament i mobiliari
Mobiliari
Mobiliari
Equips per processos d’informació
Reforma Saló de plens
Pressupostos participatius
TOTAL

100.836,00
35.000,00
3.600,00
10.000,00
36.000,00
7.240,00
45.000,00
91.000,00
7.500,00
4.900,00
8.800,00
163.150,00
100.000,00
5.000,00
700,00
5.000,00
5.000,00
3.000,00
1.500,00
1.500,00
6.500,00
5.000,00
10.000,00
12.000,00
30.000,00
123.000,00
1.271.326,00

Segon. Donar compte del present acord a Intervenció perquè procedeixi a dur a terme
les anotacions comptables i pressupostàries corresponents.
DESÈ. PROPOSTA DEL PRIMER TINENT DE BATLIA AMB RELACIÓ
L'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS NÚM. 2/2020

A

Es dona compte de la proposta presentada amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
"Atesa la relació de factures corresponents a exercicis d’anys anteriors i que s’ha d’imputar al
pressupost de l’exercici 2020. -----------------------------------------------------------------------------------------Vist l’informe d’intervenció, on consta que en aplicació de l’article 60.2 del RD 500/1990, de 20
d’abril i la Base 16 de les Bases d’execució del pressupost de 2020, els supòsits en que es
requereix l’aprovació del Ple.-------------------------------------------------------------------------------------------PROPÒS al Ple l’adopció del següent acord: ----------------------------------------------------------------------Primer. Aprovar el reconeixement extrajudicial dels crèdits per import de 1.355,90 euros,
corresponents a l’exercici anterior, segons la següent relació: ------------------------------------------------Data R.E.

Data doc.

Org.

Prog.

Econ.

Import
total

Text Explicatiu

07/01/2020

31/12/2019

1

9240

22602 EDITORIAL MENORCA,- cartell de 2 models – fra. n.º 5199

36,00

13/03/2020

01/11/2019

6

3341

43,44

13/03/2020

01/10/2019

6

3341

13/03/2020

01/09/2019

6

3341

22200 IB.RED.- servei de wifi per s’EMEA, edifici CCE S. Lluis mes 10/2019 – fra. 116401
IB.RED.- servei de wifi per s’EMEA, edifici CCE S. Lluis mes 09/2019 – fra.
22200 1190103114
IB.RED.- servei de wifi per s’EMEA, edifici CCE S. Lluis mes 08/2019 – fra.
22200 1190090333
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13/03/2020

01/08/2019

6

3341

13/03/2020

01/07/2019

6

3341

IB.RED.- servei de wifi per s’EMEA, edifici CCE S. Lluis mes 07/2019 – fra.
22200 1190081621
IB.RED.- servei de wifi per s’EMEA, edifici CCE S. Lluis mes 06/2019 – fra.
22200 119072180

25/03/2020

29/11/2019

2

9200

22110 MENORCA NETA.- material de neteja.- fra. n.º 2163

137,77

25/03/2020

31/12/2019

2

9200

279,03

05/03/2020

25/07/2019

1

1510

22110 MENORCA NETA.- material de neteja.- fra. n.º 2303
HOTEL SUR MENORCA.- 20 packs per s’Aquapark per joves Molí de Baix.- fra.
22604 SME1905114

31/03/2020

15/11/2019

2

1650

22199 DIELECTRO BALEAR.- material per brigada electricistes.- fra. 31659

477,90

31/03/2020

30/11/2019

2

1650

22199 DIELECTRO BALEAR.- material per brigada electricistes.- fra. 32854

54,52

20/04/2020

31/12/2019

2

1532

22199 PASCUAL LAZARO.- material per activitats de Nadal.- fra. 191940

35,28

20/04/2020

31/12/2019

2

1532

22199 PASCUAL LAZARO.- material per plaçes de Sant Lluis.- fra. 191940

18,20

43,44
43,44

100,00

1.355,90

Segon.- Aplicar al pressupost de 2020, els corresponents crèdits amb càrrec a les diferents
aplicacions pressupostàries on han d’anar imputades.
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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/413545434/#t=1h17m17s
I no havent-hi més intervencions, es sotmet a votació, per crida nominal, la proposta
presentada.
El Ple de l'Ajuntament, per onze vots a favor, corresponents a tres membres del PSOE
(3), i als membres de VOLEM SANT LLUÍS (3), PP (4) i Cs (1); i dues abstencions,
corresponents al membre del PI (1) i de la Sra. Naomi Grace Toomey (PSOE), en
aquest darrer cas pel fet que s'ha produit la desconnexió una vegada iniciada la votació i
d'acord amb les Regles bàsiques de funcionament aprovades, acorda:
Primer. Aprovar el reconeixement extrajudicial dels crèdits per import de 1.355,90 euros,
corresponents a l’exercici anterior, segons la següent relació:
Data R.E.

Data doc.

Org.

Prog.

Econ.

Import
total

Text Explicatiu

07/01/2020

31/12/2019

1

9240

22602 EDITORIAL MENORCA,- cartell de 2 models – fra. n.º 5199

36,00

13/03/2020

01/11/2019

6

3341

43,44

13/03/2020

01/10/2019

6

3341

13/03/2020

01/09/2019

6

3341

13/03/2020

01/08/2019

6

3341

13/03/2020

01/07/2019

6

3341

22200 IB.RED.- servei de wifi per s’EMEA, edifici CCE S. Lluis mes 10/2019 – fra. 116401
IB.RED.- servei de wifi per s’EMEA, edifici CCE S. Lluis mes 09/2019 – fra.
22200 1190103114
IB.RED.- servei de wifi per s’EMEA, edifici CCE S. Lluis mes 08/2019 – fra.
22200 1190090333
IB.RED.- servei de wifi per s’EMEA, edifici CCE S. Lluis mes 07/2019 – fra.
22200 1190081621
IB.RED.- servei de wifi per s’EMEA, edifici CCE S. Lluis mes 06/2019 – fra.
22200 119072180

25/03/2020

29/11/2019

2

9200

22110 MENORCA NETA.- material de neteja.- fra. n.º 2163

137,77

25/03/2020

31/12/2019

2

9200

279,03

05/03/2020

25/07/2019

1

1510

22110 MENORCA NETA.- material de neteja.- fra. n.º 2303
HOTEL SUR MENORCA.- 20 packs per s’Aquapark per joves Molí de Baix.- fra.
22604 SME1905114

31/03/2020

15/11/2019

2

1650

22199 DIELECTRO BALEAR.- material per brigada electricistes.- fra. 31659

477,90

31/03/2020

30/11/2019

2

1650

22199 DIELECTRO BALEAR.- material per brigada electricistes.- fra. 32854

54,52

20/04/2020

31/12/2019

2

1532

22199 PASCUAL LAZARO.- material per activitats de Nadal.- fra. 191940

35,28

20/04/2020

31/12/2019

2

1532

22199 PASCUAL LAZARO.- material per plaçes de Sant Lluis.- fra. 191940

43,44
43,44
43,44
43,44

100,00

18,20
1.355,90

Segon.- Aplicar al pressupost de 2020, els corresponents crèdits amb càrrec a les
diferents aplicacions pressupostàries on han d’anar imputades.
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Sense més assumptes a tractar i quan són les 18:25, 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=1OZFQPpPOzi_UYrtvHo9F8CE07BuVpcQi
Pel que fa als enllaços de la videoacta que s'indiquen, aquests es reprodueixen a la plataforma
Vimeo:

Identif. doc. elect.: ES-07052-2020-EF242F2B-3018-4C38-B159-2B83C14878CC 28/05/2020 13:30:52 Pag.:24/24
Ajuntament de Sant Lluís-07052- Org.:L01070256 Validar: https://www.carpetaciutadana.org/santlluis/validardoc.aspx

Hash: pxyniQMOHzaimW66MsUBf59J8o8=

María Cristina Gascón Mir
28/05/2020 13:30:54
Secretària General
Sant Lluís

M. Carolina Marquès Portella
28/05/2020 14:06:12
Batlessa
Sant Lluís
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