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Caràcter de la sessió: Ordinària
Dia: 25/06/2020
Hora: de les 19:00 a les 20:30 hores
Lloc: Ajuntament - Sala Polivalent Albert Camús
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
Interventora: Mª Soledad Sánchez Pons
Ordre del dia
Primer. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Segon. Dictamen de la Comissió Informativa Territorial de dia 16.06.20. Proposta de
Batlia de reclamació extrajudicial per enrequiment o sense causa a l'entitat NOLDA, SL
subrogada en la posició d'Orfila SL
Tercer. Dictamen de la Comissió Informativa Territorial de dia 16.06.20. Proposta de
Batlia amb relació al conveni de col·laboració entre el Consell Insular i els ajuntaments
per a la redacció del Pla Insular contra incendis forestals
Quart. Dictamen de la Comissió Informativa d'Economia de dia 17.06.20. Proposta del
primer Tinent de Batlia d'aprovació de l'expedient 3/2020 de reconeixement extrajudicial
de crèdits
Cinquè. Dictamen de la Comissió Informativa d'Economia de dia 17.06.20. Proposta del
primer Tinent de Batlia amb relació al contracte de serveis esportius i escola d'estiu
Sisè. Moció que presenta el grup de Cs amb relació a les actes de les Comissions
Informatives
Setè. Proposta que presenten els grups municipals d'adhesió al manifest "Cooperación
contra el Coronavirus"
Vuitè. Resolucions de Batlia amb relació a l'expedient de modificació de crèdit núm. 6 i 7
al Pressupost de 2020. Donar-ne compte
Novè. Resolució de Batlia amb relació a l'avocació de competència delegada en la Junta
de Govern Local. Donar-ne compte
Desè. Control del Ple a la Junta de Govern Local
Onzè. Precs i suggeriments
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Desenvolupament de la sessió
PRIMER. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
La batlessa demana si hi ha observacions a fer a l’acta ordinària de dia 27.05.20 i a l'acta
extraordinària i urgent de dia 04.06.20.
No havent-hi cap rectificació, se sotmeten a votació i s’aproven per unanimitat.
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SEGON. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA TERRITORIAL DE DIA
16.06.20. PROPOSTA DE BATLIA DE RECLAMACIÓ EXTRAJUDICIAL PER
ENREQUIMENT O SENSE CAUSA A L'ENTITAT NOLDA, SL SUBROGADA EN LA
POSICIÓ D'ORFILA SL
Es dona compte del dictamen emès amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
"Es dona compte de la proposta de Batlia amb relació a l'assumpte indicat, que diu: -------------------"Per la Secretaria municipal s’ha emès dictamen sobre la procedència d’exercitar, per part de
l’Ajuntament de Sant Lluís, una reclamació per enriquiment injust o sense causa a l’entitat NOLDA,
S.L. subrogada en la posició de ORFILA, S.L., segons els termes següents: -----------------------------«I-ANTECEDENTS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer.- Signatura del conveni urbanístic entre l’Ajuntament i Orila, S.L. el 13 d’agost de 1997 ----------El 13 d’agost de 1997 es va signar un conveni urbanístic entre l’Ajuntament de Sant Lluís i l’entitat Orfila,
S.L., amb relació als terrenys, propietat d’aquesta societat, Polígon II, Sector 10 -Son Ganxo- d’aquest terme,
els quals tenien la classificació de sòl urbà, segons les Normes Subsidiàries vigents en aquella data. ---------En el conveni es constata que tant la qualificació com l’ús establerts donarien lloc a un producte immobiliari
inadequat a la demanda del mercat del moment, la qual cosa motivà que les parts assumissin diverses
obligacions:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a) L’Ajuntament de Sant Lluís es comprometia a modificar les Normes Subsidiàries de 1982 per incloure
noves condicions d’ordenacio de la finca de Orfila, S.L.-----------------------------------------------------------------------b) Per la seva part, Orfila, S.L. es comprometia a desistir del recurs contenciós administratiu interposat
contra acords municipals relatius al sector i a diverses obligacions de cessió i pagament d’Impost sobre béns
immobles de naturalesa urbana (IBI) i impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
(plusvàlues).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Segon.- El compliment del conveni ----------------------------------------------------------------------------------------------1. Orfila, S.L., en el moment de subscriure el conveni va abonar les quantitats a que s’havia compromès,
complint les seves obligacions.-------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Per circumstàncies exògenes com l’aprovació d’una Norma Territorial Cautelar d’àmbit insular
(16.10.2000) i l’aprovació del Pla Territorial Insular de Menorca (BOIB EXT núm. 69, de 16.05.2003), en els
que els terrenys objecte de conveni es van determinar com a zona verd o espai lliure d’ús públic amb
aprofitament urbanístic «0», l’Ajuntament no va poder complir amb els seus compromisos. ------------------------Tercer. Recurs contenciós administratiu interposat per Orfila, S.L. contra la denegació presumpta per
l’Ajuntament de la sol·licitud de compliment del conveni i subsidiàriament d’indemnització pels danys
i perjudicis causats per l’incompliment. ----------------------------------------------------------------------------------------1. Recurs contenciós administratiu. ---------------------------------------------------------------------------------------------El 20.05.2004 ORFILA, S.L. va interposar recurs contenciós administratiu, que es va seguir al Jutjat del
Contenciós Administratiu número Dos de Palma, en el que va recaure sentència, en data 31 d’octubre de
2005, per la qual es va declarar l’incompliment del conveni i el dret d’Orfila, S.L. a ser indemnitzada pels
danys i perjudicis derivats de dit incompliment, indemnització que s’havia de fixar en execució de sentència. 2. Recurs d’apel·lació. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------L’Ajuntament de Sant Lluís va formular recurs d’apel·lació davant la Sala del Contenciós Administratiu del
Tribunal Superior de Justícia que, en sentència de 27 de juny de 2006, desestimà el recurs i confirmà la
sentència apel·lada. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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3. Fase d’execució de sentència --------------------------------------------------------------------------------------------------3.1. El 09.07.2008 Orfila, S.L. va instar l’execució de sentència interessant que es fixés com indemnització
per dos conceptes: i) «...6.050.036,10€ que es corresponia amb el valor dels terrenys de la societat
conforme a la qualificació i paràmetres urbanístics fixats en el Conveni i referida a data de 2003 al no tenir,
en el moment de l’execució, cap valor per no tenir aprofitament urbanístic, o sigui, per lucre emergent o per
danys i perjudicis, i ii) altre suma pel concepte de lucre cessant. -----------------------------------------------------------El Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 2, en Acte de 6 de maig de 2013, fixà la quantia de la
indemnització en la quantitat de 6.553.979,56€, havent de reportar els interessos corresponent. ----------------3.2. Recurs d’apel·lació contra l’Acte de 6 de maig de 2013 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2:
Sentència de 7 d’octubre de 2013 de la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Interposat recurs d’apel·lació per l’Ajuntament de Sant Lluís i per Orfila, S.L. contra l’Acte de 6 de maig de
2013, dictat pel Jutjat, la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de les Illes
Balears va dictar Sentència, en data 7 d’octubre de 2013, per la que es va acordar: «Se fija la
indemnización en la cantidad de 6.050.036,10€, que devengarà los intereses correspondientes».---------------3.3. Execució definitiva: Instada per ORFILA, S.L. l’execució definitiva de l’anterior sentència dictada per la
Sala del Contenciós Administratiu, el Jutjat del Contenciós Administratiu número 2 de Palma, mitjançant
Acte 247/2016 de 11/10/2016, aclarit per l’Acte de 18/10/2016, va acordar que l’Ajuntament de Sant Lluís
havia de satisfer la quantitat (ja fixada en la sentència de 13/10/2013 de la Sala del Contenciós
Administratiu) de 6.050.036,10€ més els interessos corresponents de manera ajornada durant QUINZE
ANYS, en la proporció anual que correspongués una vegada efectuats els respectius càlculs.--------------------3.4. Recurs d’apel·lació contra l’Acte 247/2016 del Jutjat: Acte núm. 106 de 17/07/2017 de la Sala del
Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears. -------------------------------L’Ajuntament de Sant Lluís va interposar recurs d’apel·lació contra l’Acte 247/2016, de 11/10/2016 del Jutjat
del Contenciós Administratiu núm. Dos davant la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears, que va dictar l’Acte 106 de 17/07/2017 que desestima el recurs d’apel·lació,
confirmant l’Acte del Jutjat apel·lat, donant prevalença a la consideració del darrer paràgraf del FD tercer de
la seva Sentència de 07/10/2013 sobre la literalitat del pronunciament de la mateixa, la qual cosa va suposar
un increment de la indemnització, al comptabilitzar interessos indemnitzatoris des de la reclamació en via
administrativa en 2003, de 6.050.036,10€ fins un total de 9.396.934,93€ pel concepte indemnitzatori de
pèrdua de valor dels terrenys.---------------------------------------------------------------------------------------------------------Contra l’Acte de la Sala no procedia cap recurs.---------------------------------------------------------------------------------4. L’Ajuntament de Sant Lluís ha anat abonant a ORFILA, S.L. les corresponents quotes fixades pel
Jutjat per pagar la indemnització i els interessos. --------------------------------------------------------------------------L’Ajuntament de Sant Lluís va iniciar el pagament de la indemnització en data 11/10/2017 i ha abonat a
ORFILA, S.L. fins a un total de 2.737.523,01€. ----------------------------------------------------------------------------------II. ENRIQUIMENT INJUST D’ORFILA, S.L., DESPRÉS DE NOLDA, S.L., SUBROGADA EN LA POSICIÓ
DE LA PRIMERA EN VIRTUT DE FUSIÓ PER ABSORCIÓ.
1. La sentència de la Sala del Contenciós de 07.10.2013 indica que per determinar la indemnització s’ha de
partir de la minusvaloració dels terrenys a conseqüència de l’incompliment del Conveni, partint de la seva
valoració conforme a dit Conveni en comparació al valor com sistema general de ELP, acceptant com
correcte el peritatge aportat per la part, emès per TINSA, que el va assenyalar en 6.050.036,10€ més els
interessos. En dita sentència s’indica: ----------------------------------------------------------------------------------------------«A dicha cantidad habría que restarse el valor actual del suelo (como sistema general espacios
libres), però su valor es nulo por falta de aprofechamiento alguno y tener su valor ligado a presumible
expropiación.» ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------No obstant, si bé era cert que en l’aprovació definitiva del Pla Territorial de Menorca (BOIB núm. 69 EXT, de
1605.2003) els terrenys en qüestió es van determinar com a zona verda o espai lliure d’ús públic, sense cap
aprofitament urbanístic, més cert era que, tal com es va al·legar per aquesta part en l’execució definitiva, el
26 de juny de 2006 el Consell Insular de Menorca va acordar l’aprovació definitiva de la MODIFICACIÓ
DEL PLA TERRITORIAL INSULAR DE MENORCA (BOIB núm. 105 de 27.07.2006) contemplant (article
49.13.a) per al sector denominat Àrea de Reconversió Territorial Son Ganxo, que es correspon amb els
terrenys en qüestió d’ORFILA, S.L., avui NOLDA, S.L., l’aprofitament urbanístic següent: --------------------------- Superfície total: 37.439 m2 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ordenació: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a) 2.381 m2 de Sistema General d’Espais Lliures Públics.--------------------------------------------------------------------b) 35.038 m2 restants segons les següents determinacions (incloses les gràfiques): Usos admesos:
residencial i turístic (indistintament) en tipologia habitatge unifamiliar aïllat; màxim 12 places
(equivalent a 4 habitatges); 15.241 m2 de zona verda privada; i 4.461 m2 d’equipament cívic social. ----------
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Aquest aprofitament urbanístic després es va incorporar a la Modificació de les NN.SS. adaptació al PTI,
àrea de la costa, aprovació definitiva de data 08.08.2012, i acompliment de prescripcions de data 22.07.2013
(BOIB núm. 120 de data 29.08.2013), essent actualment el vigent. --------------------------------------------------------El valor urbanístic d’aquest aprofitament urbanístic, d’acord amb el dictamen pericial emès per l’Arquitecte
municipal en data 16 de juny de 2014, es va calcular en la suma de 4.745.035,70€. ---------------------------------Segons dictamen emès per la mateixa entitat de taxació, TINSA, en data 20.08.2018 a petició de
l’Ajuntament de Sant Lluís, el valor del terrenys és de 3.950.000,00 euros. (3.950.000,00 €) ----------------------2. Per tant, ORFILA, S.L., ara NOLDA, S.L., de moment, ha obtingut: ----------------------------------------------------i) per una banda el dret a percebre (i que està percebent) la indemnització completa per la pèrdua total
d’aprofitament urbanístic privatiu amb valor «0€», per un total de 9.396.934,93€.--------------------------------ii) i, per altra banda, té l’aprofitament urbanístic amb el valor assenyalat per TINSA de 3.950.000,00 euros.
Açò, evidentment, suposa un manifest enriquiment injust o sense causa d’ORFILA, S.L. pel valor dels
terrenys en la indicada quantitat de 3.950.000,00euros. ----------------------------------------------------------------------Per altre banda, l’Ajuntament de Sant Lluís, simultàniament, es veu empobrit injustament per tenir que
abonar a ORFILA, S.L. una indemnització superior en 3.950.000,00€, d’acord amb el dictamen de TINSA,
a la que correspondria comparant l’aprofitament urbanístic del Conveni urbanístic incomplert amb
l’aprofitament atorgat per la Modificació del PTI de 2006 i, en el seu compliment, per les Normes Subsidiàries
de Planejament d’Adaptació al PTI de Sant Lluís de 2012. -------------------------------------------------------------------3. La constant i reiterada doctrina jurisprudencial sobre l’enriquiment injust proclama que es dóna quan es
dóna carència de causa justificativa de l’avantatge econòmica denunciada i s’acredita que representa un
benefici econòmic desproveït de total relació (a sensu contrari SS de 13/12/1991, 6/2 i 5/12/1992,
10/05/1993, 17/2/1994 i 8/6/1995). --------------------------------------------------------------------------------------------------Per altra banda, la STS de 31/10/2001, assenyala que per tal que es produeixi enriquiment injust s’exigeix la
concurrència dels requisits d’efectiu empobriment de la part actora i correlatiu enriquiment de la demandada
a costa d’aquella, així com la inexistència de causa justa. -------------------------------------------------------------------III. EXERCICI DE L’ACCIÓ: RECLAMACIÓ EXTRAJUDICIAL -------------------------------------------------------------El procediment a seguir per l’Ajuntament per exercitar l’acció per enriquiment injust o sense causa, a costa
del seu empobriment correlatiu també sense causa, és el judici ordinari davant la jurisdicció civil, per a
l’exercici del qual ve obligat a designar Procurador que el representi i Advocat que assumeixi la direcció
lletrada. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------No obstant, abans de procedir a exercitar l’acció davant els Tribunals de Justícia, no només és vàlid, amb
efectes fins i tot de la interrupció del termini de prescripció -d’acord amb allò disposat a l’article 1973 del Còdi
Civil, de tal forma que es perd el temps de prescripció transcorregut i que tornarà a començar a córrer- sinó
que a més és convenient, als efectes de defugir el litigi i evitar a ambdues parts suportar quantioses
despeses, procedir a formular la reclamació extrajudicial al creditor mitjançant requeriment de pagament
fefaent i justificat. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROPOSTA D’ACORD -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Per tot l’exposat, entenc que procedeix adoptar els següent acord:--------------------------------------------------------1er.- Formular reclamació extrajudicial a NOLDA, S.L., subrogada en la posició d’ORFILA, S.L. mitjançant
requeriment fefaent, amb la justificació anterior, del pagament a aquest Ajuntament de Sant Lluís de la suma
de 3.950.000,00 euros, a que puja l’enriquiment injust i l’empobriment simultani de l’Ajuntament.-----------------2n. Concedir a NOLDA, S.L. el termini de trenta dies hàbils per ingressar en el compte corrent mitjançant la
que aquest Ajuntament efectua el pagament de les quotes establertes per a la satisfacció de la indemnització
fixada pels Tribunals, o bé, s’avengui a formalitzar una compensació de crèdits.---------------------------------------3er.- Autoritzar la Batlessa per a que, en nom i representació de l’Ajuntament, efectuï la reclamació
extrajudicial a NOLDA, S.L. en els termes dels antecedents i de l’acord, mitjançant requeriment fefaent.» -----

A la vista del dictamen i de la proposta en ell continguda, venc en elevar a la Comissió Informativa
Territorial la següent -----------------------------------------------------------------------------------------------------PROPOSTA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1er. Formular reclamació extrajudicial a NOLDA, S.L., subrogada en la posició d’ORFILA, S.L.
mitjançant requeriment fefaent, amb la justificació anterior, del pagament a aquest Ajuntament de
Sant Lluís de la suma de 3.950.000,00 euros, a que puja l’enriquiment injust i l’empobriment
simultani de l’Ajuntament.------------------------------------------------------------------------------------------------2n. Concedir a NOLDA, S.L. el termini de trenta dies hàbils per ingressar en el compte corrent
mitjançant la que aquest Ajuntament efectua el pagament de les quotes establertes per a la
satisfacció de la indemnització fixada pels Tribunals, o bé, s’avengui a formalitzar una compensació
de crèdits.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3er. Autoritzar la Batlessa per a que, en nom i representació de l’Ajuntament, efectuï la reclamació
extrajudicial a NOLDA, S.L. en els termes dels antecedents i de l’acord, mitjançant requeriment
fefaent."------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Intervé la batlessa. Comenta que, d'acord amb el dictamen emès, amb l'execució definitiva de la
sentència dictada en el seu dia per la Sala del Contenciós Administratiu, Orfila, S.L., ara Nolda,
S.L, ha obtingut: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ per una banda el dret a percebre la indemnització completa per la pèrdua total d’aprofitament
urbanístic privatiu amb valor «0€», per un total de 9.396.934,93€. -------------------------------------------- per altra banda, té l’aprofitament urbanístic amb el valor assenyalat per TINSA de 3.950.000,00
euros. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Açò, evidentment, suposa un manifest enriquiment injust o sense causa d’ORFILA, S.L. pel valor
dels terrenys en la indicada quantitat de 3.950.000,00 euros. ------------------------------------------------Continua manifestant que, per altre banda, l’Ajuntament de Sant Lluís, simultàniament, es veu
empobrit injustament per tenir que abonar a ORFILA, S.L. una indemnització superior en
3.950.000,00€, d’acord amb el dictamen de TINSA, a la que correspondria comparant l’aprofitament
urbanístic del Conveni urbanístic incomplert amb l’aprofitament atorgat per la Modificació del PTI de
2006 i, en el seu compliment, per les Normes Subsidiàries de Planejament d’Adaptació al PTI de
Sant Lluís de 2012. Aquesta situació comporta la conveniència d'exercir per part de l'Ajuntament
una reclamació per enriquiment injust o sense causa a Nolda, S.L., subrogada en la posició
d'Orfila, S.L. No obstant açò, abans de procedir a exercitar l'acció davant els Tribunals de Justícia,
es convenient, als efectes de defugir el litigi i evitar a ambdues parts suportar quantioses despeses,
procedir a formular una reclamació extrajudicial a Nolda, S.L. ------------------------------------------------El Sr. De Diego Capellán demana si allò que es reclama té realment una base jurídica i la batlessa
respon afirmativament. --------------------------------------------------------------------------------------------------El Sr. Herran de Viu manifesta que allò que es planteja és la prescripció de l’acció. La batlessa
assenyala que prescriu el mes d’octubre de 2020. El Sr. Herran de Viu diu que el terminis per
exercitar l’acció d’enriquiment injust prescriuen al cap de cinc anys, per la qual cosa no ho té del tot
clar i que li agradaria saber des de quina data es compte perquè aquesta acció no pugui prescriure.
La batlessa indica que se n’informarà. -----------------------------------------------------------------------------Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que l’informe està bastant complert, però hi ha un detall
que el passa per alt, ja que parla de la quantitat principal per sentència, però no de quina és la
quantitat en concepte d’interessos, la qual és elevada. Així mateix, demana si es poden demanar
interessos amb aquesta acció d’enriquiment injust que vol fer l’Ajuntament. La batlessa assenyala
que en aquests moments estem reclamant damunt el principal i que al seu entendre, una vegada
quedi clar quin és el valor principal de la indemnització, descomptant la part de l’enriquiment
indegut, llavors es recalcularan els interessos de la part que hi quedi. -------------------------------------I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació la proposta presentada. ----------------La Comissió Informativa Territorial, per sis vots a favor, corresponents als membres del PSOE (2),
VOLEM SANT LLUÍS (2), el PI (1) i Cs (1); i dues abstencions, corresponents als membres del PP
(2), acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les següents propostes d’acord: ------Primera. Formular reclamació extrajudicial a NOLDA, S.L., subrogada en la posició d’ORFILA, S.L.
mitjançant requeriment fefaent, amb la justificació anterior, del pagament a aquest Ajuntament de
Sant Lluís de la suma de 3.950.000,00 euros, a que puja l’enriquiment injust i l’empobriment
simultani de l’Ajuntament. -----------------------------------------------------------------------------------------------Segona. Concedir a NOLDA, S.L. el termini de trenta dies hàbils per ingressar en el compte corrent
mitjançant la que aquest Ajuntament efectua el pagament de les quotes establertes per a la
satisfacció de la indemnització fixada pels Tribunals, o bé, s’avengui a formalitzar una compensació
de crèdits. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tercera. Autoritzar la Batlessa per a que, en nom i representació de l’Ajuntament, efectuï la
reclamació extrajudicial a NOLDA, S.L. en els termes dels antecedents i de l’acord, mitjançant
requeriment fefaent. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Tot seguit, el grup del Partit Popular argumenta que l’abstenció del seu grup és pel fet que vol
analitzar el present assumpte amb la resta de membres, així com per la qüestió indicada de la
possible prescripció. Per tant, assenyala que el vot definitiu l’emetran a la sessió plenària." -----------
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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/433563691/#t=02m46s
I no havent-hi més intervencions, es sotmet a votació el dictamen presentat per la
Comissió Informativa Territorial.
El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, acorda:
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Primer. Formular reclamació extrajudicial a NOLDA, S.L., subrogada en la posició
d’ORFILA, S.L. mitjançant requeriment fefaent, amb la justificació anterior, del pagament
a aquest Ajuntament de Sant Lluís de la suma de 3.950.000,00 euros, a que puja
l’enriquiment injust i l’empobriment simultani de l’Ajuntament.
Segon. Concedir a NOLDA, S.L. el termini de trenta dies hàbils per ingressar en el
compte corrent mitjançant la que aquest Ajuntament efectua el pagament de les quotes
establertes per a la satisfacció de la indemnització fixada pels Tribunals, o bé, s’avengui
a formalitzar una compensació de crèdits.
Tercer. Autoritzar la Batlessa per a que, en nom i representació de l’Ajuntament, efectuï
la reclamació extrajudicial a NOLDA, S.L. en els termes dels antecedents i de l’acord,
mitjançant requeriment fefaent.
TERCER. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA TERRITORIAL DE DIA
16.06.20. PROPOSTA DE BATLIA AMB RELACIÓ AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ
ENTRE EL CONSELL INSULAR I ELS AJUNTAMENTS PER A LA REDACCIÓ DEL
PLA INSULAR CONTRA INCENDIS FORESTALS
Es dona compte del dictamen emès amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
"Es dona compte de la proposta de Batlia amb relació a l'assumpte indicat, que diu: -------------------"La prevenció i extinció d’incendis, d’acord amb l’art. 25.2.f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases de règim local I 29.2.n de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i
de règim local de les Illes Balears, és una competència pròpia dels municipis; només però és
obligatori prestar el servei als municipis amb població superior a 20.000 habitants. ---------------------La circular 2/2019 de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies avisa als ajuntaments que
l’absència d’un pla de prevenció d’incendis forestals pot ser objecte d’anàlisi des del punt de vista
causal en una recerca penal concreta, en la mesura en què es pugui arribar a valorar com un factor
coadjuvant en la producció, extensió o difusió d’un incendi forestal concret. Per aquest motiu, des
del Consell es presenta un conveni per redactar un pla insular contra incendis forestals. Mitjançant
el mateix, el Consell es compromet a fer-se càrrec de la redacció i aprovació, i l’Ajuntament a
col·laborar en facilitar quantes dades siguin sol·licitades a efectes de la redacció del pla.-------------L’aportació econòmica per fer front a la redacció correspon íntegrament al Consell Insular. ----------A la vista de les consideracions anteriors, venc en elevar a la Comissió Informativa Territorial la
següent ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROPOSTA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell Insular i els Ajuntaments per a la
redacció del Pla Insular contra incendis forestals.; tot en els termes que consten a l’expedient. -----Segon. Habilitar la Sra. Batlessa per a la seva signatura." -----------------------------------------------------

Ajuntament de Sant Lluís
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Intervé la batlessa. Manifesta que la prevenció i extinció d’incendis és una competència pròpia
dels municipis i que, si bé només es obligatori prestar el servei als municipis amb població superior
a 20.000 habitants, la FEMP va emetre una circular en la que assenyala que tots els municipis amb
superfície forestal han de redactar el seu corresponent pla de prevenció d’incendis. Assenyala que
aquest assumpte es va tractar en una reunió de baltes i es va decidir que el CIMe coordinàs i
redactàs un Pla insular sobre l’assumpte. Per aquest fet, es presenta aquest conveni a aprovació.
Intervé el Sr. Tudurí Mercadal. Manifesta que creu que recordar que hi havia un pla d’aquestes
característiques que, entre altres qüestions, feia referència a les corones forestals de les
urbanitzacions, el qual s’havia fet conjuntament amb l’IBANAT; tot açò quan va ser regidor de Medi
Ambient d’aquest Ajuntament. La batlessa respon que no en té constància i que, si n’hi hagués, no
deu estar en vigor o no es devia aprovar. No obstant açò, ho esbrinarà. ----------------------------------Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Demana: Aquest Pla, en el cas de Sant Lluís, entrarà en temes
urbanístics? Diu açò perquè una de les primeres coses que s’hauria de dur a terme és la connexió
de la capçalera sud de l’aeroport amb Cap d’en Font – Biniparratx. D’aquesta manera, si hi hagués
qualque incidència d’un avió, els bombers de l’aeroport en dos minuts serien a la urbanització i
entén que és importantíssim que existís aquest enllaç. A més, recorda que el projecte està fet i
que en el seu moment el pagava AENA. Per tant, aquest element hauria de ser imprescindible dins
aquest pla. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Sra. Medina Clement manifesta que s’està treballant sobre aquesta qüestió. El Sr. Carretero
Tudurí diu que tot esta en marxa, però no es fa res... La batlessa diu que tindrà en compte la
consideració exposada quan es comenci la redacció del Pla. -------------------------------------------------I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació la proposta presentada.-----------------La Comissió Informativa Territorial, per quatre vots a favor, corresponents als membres del PSOE
(2) i VOLEM SANT LLUÍS (2); i quatre abstencions, corresponents als membres del PP (2), el PI
(1) i Cs (1); acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les següents propostes
d’acord: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primera. Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell Insular i els Ajuntaments per a la
redacció del Pla Insular contra incendis forestals.; tot en els termes que consten a l’expedient. -----Segona. Habilitar la Sra. Batlessa per a la seva signatura." ----------------------------------------------------

El debat i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a
l'enllaç següent: https://vimeo.com/433563691/#t=05m49s
I no havent-hi més intervencions, es sotmet a votació el dictamen presentat per la
Comissió Informativa Territorial.
El Ple de l'Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres del PSOE (4) i
VOLEM SANT LLUÍS (3); i sis abstencions, corresponents als membres del PP (4), el PI
(1) i Cs (1), acorda:
Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell Insular i els Ajuntaments per
a la redacció del Pla Insular contra incendis forestals.; tot en els termes que consten a
l’expedient.
Segon. Habilitar la Sra. Batlessa per a la seva signatura.
QUART. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA DE DIA 17.06.20.
PROPOSTA DEL PRIMER TINENT DE BATLIA D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT
3/2020 DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS
Es dona compte del dictamen emès amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
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"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 1.445 euros,
corresponents a l’exercici anterior, segons la següent relació: -------------------------------------------------
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Data R.E.
28-04-2020
10-10-2019

Data doc.
18-12-2019
10-10-2019

Org. Prog. Econ.
2
1532 22103
4
2310 22001

Text. Explicatiu
SOMEXGA S.A.- gasoil dipòsit nau poligon Sant Lluis.- fra. n.º 2845
COMISSIÓ AGENDA LLATINOAMERICANA. Llibres. Fra. 10102019
TOTAL

Import total
1.255,00
190,00
1.445,00

Segon.- Aplicar al pressupost de 2020, els corresponents crèdits amb càrrec a les diferents
aplicacions pressupostàries on han d’anar imputades." ---------------------------------------------------------I no havent-hi intervencions, es sotmet a votació la proposta presentada. ---------------------------------La Comissió informativa d'Economia, per quatre vots a favor, corresponents als membres del
PSOE (2) i VOLEM SANT LLUÍS (2); i quatre abstencions, corresponents als membres del PP (2),
el PI (1) i Cs (1), acorda elevar a la consideració del Ple de l'Ajuntament les següents propostes
d'acord: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primera. Aprovar el reconeixement extrajudicial dels crèdits per import de 1.445 euros,
corresponents a l’exercici anterior, segons la següent relació: ------------------------------------------------------------------------Data R.E.
28-04-2020
10-10-2019

Data doc.
18-12-2019
10-10-2019

Org. Prog. Econ.
2
1532 22103
4
2310 22001

Text. Explicatiu
SOMEXGA S.A.- gasoil dipòsit nau poligon Sant Lluis.- fra. n.º 2845
COMISSIÓ AGENDA LLATINOAMERICANA. Llibres. Fra. 10102019
TOTAL

Import total
1.255,00
190,00
1.445,00

Segona. Aplicar al pressupost de 2020, els corresponents crèdits amb càrrec a les diferents
aplicacions pressupostàries on han d’anar imputades." ----------------------------------------------------------

El debat i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a
l'enllaç següent: https://vimeo.com/433563691/#t=10m01s
I no havent-hi més intervencions, es sotmet a votació el dictamen presentat per la
Comissió Informativa d'Economia.
El Ple de l'Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres del PSOE (4) i
VOLEM SANT LLUÍS (3); i sis abstencions, corresponents als membres del PP (4), el PI
(1) i Cs (1), acorda:
Primer. Aprovar el reconeixement extrajudicial dels crèdits per import de 1.445 euros,
corresponents a l’exercici anterior, segons la següent relació:
Data R.E.
28-04-2020
10-10-2019

Data doc.
18-12-2019
10-10-2019

Org. Prog. Econ.
2
1532 22103
4
2310 22001

Text. Explicatiu
SOMEXGA S.A.- gasoil dipòsit nau poligon Sant Lluis.- fra. n.º 2845
COMISSIÓ AGENDA LLATINOAMERICANA. Llibres. Fra. 10102019
TOTAL

Import total
1.255,00
190,00
1.445,00

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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CINQUÈ. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA DE DIA
17.06.20. PROPOSTA DEL PRIMER TINENT DE BATLIA AMB RELACIÓ AL
CONTRACTE DE SERVEIS ESPORTIUS I ESCOLA D'ESTIU
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Es dona compte del dictamen emès amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
"Es dona compte de la proposta presentada amb relació a l'assumpte indicat, que diu: ----------------"En data 1 de juliol de 2018 l’Ajuntament va subscriure amb Menbios, S.L. el contracte de prestació
dels serveis esportius municipals i d’escola d’estiu amb una durada de quatre anys que es pot
prorrogar dos anys més per períodes anuals cada pròrroga. Les instal·lacions on es desenvolupen
els serveis són el pavelló esportiu, les pistes de tennis, el camp de futbol 7, la pista de patinatge, i
totes aquelles que en un futur es considerin necessàries per a la realització de les diferents
activitats o serveis. -------------------------------------------------------------------------------------------------------La celebració del Word Padel Tour, del que l’adjudicatari del contracte dels serveis esportius
municipals i d’escola d’estiu va ser organitzador, va comportar que l’Ajuntament adeqües les seves
instal·lacions per a la celebració dels corresponents tornejos. L’adjudicatari va executar la
construcció de dos pistes d’acord amb el contracte subscrit en el seu dia, i l’Ajuntament, per
afrontar la construcció de dos pistes més i fer viable la celebració de l’esdeveniment internacional,
va tramitar i obtenir una subvenció del Consell Insular. ---------------------------------------------------------Les quatre pistes de pàdels’ubiquen en la zona esportiva municipal. Els plecs de prescripcions
tècniques que van regir l’adjudicació del contracte de serveis esportius, indicava que les
instal·lacions municipals que es posaven a disposició del contractista, entre altres, eren «...totes
aquelles que en un futur es considerin necessàries per a la realització de les diferents activitats o
serveis» i en el plànol annex es delimitava la zona esportiva a disposició de l’adjudicatari.------------Els serveis tècnics municipals han avaluat la situació actual de les pistes de pàdel (fase 1- pistes
construïdes per l’adjudicatari, i fase 2- pistes construïdes per l’Ajuntament) per si permet la seva
explotació independent, ja que formen part del mateix recinte, entenent per explotació independent
aquella que permeti la independència tècnica i funcional entre les diferents fases. Emès el
corresponent informe, es conclou que en l’estat actual no es pot realitzar una explotació
independent de les fases (no és possible separar físicament la coberta ni les zones de joc del
passadís central, l’accés accessible s’efectua per la porta de la fase 1, els receptors elèctris de les
dues fases s’alimenten del quadre elèctric de les pistes de tennís per pertany a l’adjudicatari, i no hi
ha dotació de serveis higiènics específics a la fase 2...). -------------------------------------------------------Atesa la impossibilitat d’explotació independent de la fase 2 respecte la fase 1, s’emet informe
jurídic que, a la vista de l’informe tècnic, conclou que no es possible una licitació independent al
formar part inseparable d’un tot en explotació, afirmant-se que l’adequació de les instal·lacions de
pàdel, integrant dos pistes més, no suposa modificació de l’objecte del contracte de serveis
esportius, corresponent únicament, en el seu cas, restablir les condicions econòmiques de la
prestació. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Així idò, emès el corresponent estudi econòmic, correspon reduir el cànon anual que l’Ajuntament
satisfà a l’adjudicatari (132.860,00€), i que des de la intervenció municipal es fixa en 4.549,20€
anuals. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Atesos els antecedents exposats, els informes emesos per l’enginyer municipal i els serveis
jurídics, l’estudi econòmic obrant a l’expedient, així com la fiscalització de la intervenció municipal,
venc en elevar a la Comissió Informativa d’Economia la següent --------------------------------------------PROPOSTA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer.- Posar a disposició de l’adjudicatari del contracte dels serveis esportius municipals i
d’escola d’estiu les dues pistes de pàdel municipals, ubicades a la zona esportiva municipal, per a
la seva gestió i explotació. ----------------------------------------------------------------------------------------------Segon.- Reajustar el cànon municipal a satisfer pel contracte dels serveis esportius municipals i
d’escola d’estiu derivat dels ingressos a obtenir per l’adjudicatari per la gestió i explotació de les
dues pistes de pàdel, reduint-lo en 4.549,60€ anuals, IVA inclòs; l’import anual del cànon a satisfer,
queda fixat en 129.100€ més 27.111,00 d’IVA. --------------------------------------------------------------------Tercer.- Notificar els acords anteriors a l’adjudicatari del contracte de serveis esportius municipals
i escola d’estiu." ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ajuntament de Sant Lluís
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Intervé el Sr. Pons Sintes. Manifesta que fa uns mesos que les dues pistes de pàdel municipals
estan sense explotar; que hi ha un informe tècnic que diu que son inseparables de la resta
d’equipament; que existeix un informe jurídic que ho ratifica; i que només faltava valorar-lo
econòmicament, que és allò que ara s’ha fet tenint en compte tota la facturació abans del
COVID-19. Assenyala que s’ha analitzat l’afluència de les dues pistes de pàdel que estan en
funcionament i que, segons les hipòtesis efectuades i que figuren a l’estudi econòmic, els
ingressos per lloguer de les pistes seria d’uns 7.961,10 euros; que l’obertura de les pistes suposa
una despesa estructural d’uns 3.411,90 euros; i que es calcula un benefici per la gestió de 4.549,20
euros anuals. Conclou dient que es proposa posar a disposició de l’adjudicatari del contracte dels
serveis esportius les dues pistes de pàdel municipals i reajustar el cànon municipal reduint-lo en la
quantitat de 4.549,20 euros. --------------------------------------------------------------------------------------------Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que vuit mesos desprès d’haver inaugurat les pistes de
pàdel i que ara es presentin aquests informes amb aquestes conclusions... creu que les pistes es
podrien haver posat a l’abast d’aquesta empresa uns quants mesos abans. Per altra banda, voldria
saber si s’ha parlat amb l’adjudicatari del contracte —MENBIOS, SL— sobre aquest assumpte i la
qüestió econòmica. Insisteix que no troba de rebut esperar vuit mesos per fer aquests informes... i
que açò és una queixa formal. -----------------------------------------------------------------------------------------El Sr. Pons Sintes manifesta que, moralment està obligat, ja que es determina com a única
empresa amb la possibilitat de fer-ho i espera que sí que accepti la gestió d’aquestes dues pistes
de pàdel. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pren la paraula la batlessa. Manifesta que les dues pistes de pàdel municipals estan fetes en un
espai que entra dins la concessió inicial i que no es pot fer una explotació independent, ja que no
és possible separar-les físicament. Una vegada van tenir els informes —a principis d’anys—
llavors es van fer els càlculs econòmics i que, pràcticament ho teníem tot apunt, quan llavors va
aparèixer la qüestió del COVID. Per altra banda, manifesta que, en cas que el concessionari no
vulgui gestionar les dues pistes municipals, llavors serà l’Ajuntament qui les emprarà per les
activitats que consideri pertinents. ------------------------------------------------------------------------------------Intervé el Sr. De Diego Capellán. Anuncia que el grup de Cs votarà en contra i diu que votarà en
contra perquè quan estem concedint la construcció de quatre pistes de pàdel en aquesta zona i
que l’impulsor és l’empresa adjudicatària de la resta del complexa esportiu i es fan dues pistes per
una banda i dues pistes per una altre banda... tot açò és molt rar des d’un principi. A més, veient el
temps que ha passat per acabar on sabíem tots que acabaria... és lleig. ----------------------------------La batlessa recorda que quan es va dur a terme el concurs per a la gestió dels serveis esportius
municipals aquesta empresa va oferir com a millora del contracte la construcció de dues pistes de
pàdel; llavors la decisió de construir dues pistes de pàdel més amb fons del Consell Insular de
Menorca va ser una decisió que es va prendre en un altre moment polític perquè es va creure
convenient; una vegada fetes i arribat el moment que s’han de gestionar i analitzades totes les
possibilitats, s’ha arribat a aquesta conclusió, la qual és l’única viable. -------------------------------------La Sra. Tronch Folgado manifesta que es va començar malament des d’un principi, quan es van fer
els primer fonaments... diu que tot és molt estrany i així ho van dir en el seu moment. Ara tenim les
pistes fetes i si l’empresa no ho vol gestionar, doncs, ho farà l'Ajuntament i si poden aprofitar-les
les escoles, estaran ben contents... ----------------------------------------------------------------------------------El Sr. Pons Sintes manifesta que un altre aspecte a tenir en compte és la qüestió del World Padel
Tour, on Biosport va oferir fer aquest esdeveniment a Menorca i, en concret, una part a Sant Lluís i
tant l’anterior equip de govern com el CIMe ens van bolcar, en el marc del foment del turisme. ------Finalment, el Sr. Carretero Tudurí demana si es va obrir expedient de disciplina urbanística a
MENBIOS per haver actuat damunt uns terrenys que no pertocava actuar. La batlessa respon que
creu que sí. El Sr. Carretero manifesta que, doncs, si és així, voldria saber com es va resoldre.
Conclou anunciant que el grup del PI s’abstindrà i que és una abstenció en negatiu per la forma
que s’ha fet i s’ha portat tota aquesta qüestió. ---------------------------------------------------------------------I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació la proposta presentada. ----------------La Comissió Informativa d'Economia, per quatre vots a favor, corresponents als membres del
PSOE (2) i VOLEM SANT LLUÍS (2); tres abstencions, corresponents als membres del PP (2) i el
PI (1); i un vot en contra, corresponent al membre de Cs (1), acorda elevar a la consideració del
Ple de l'Ajuntament les següents propostes d'acord: -----------------------------------------------------------
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Primera. Posar a disposició de l’adjudicatari del contracte dels serveis esportius municipals i
d’escola d’estiu les dues pistes de pàdel municipals, ubicades a la zona esportiva municipal, per a
la seva gestió i explotació. ----------------------------------------------------------------------------------------------Segona. Reajustar el cànon municipal a satisfer pel contracte dels serveis esportius municipals i
d’escola d’estiu derivat dels ingressos a obtenir per l’adjudicatari per la gestió i explotació de les
dues pistes de pàdel, reduint-lo en 4.549,60€ anuals, IVA inclòs; l’import anual del cànon a satisfer,
queda fixat en 129.100€ més 27.111,00 d’IVA. --------------------------------------------------------------------Tercera. Notificar els acords anteriors a l’adjudicatari del contracte de serveis esportius municipals
i escola d’estiu." ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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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/433563691/#t=12m20s
I no havent-hi més intervencions; i, atès a la petició del portaveu de Cs respecte que el
present punt quedi damunt la taula, en ordre a l'emissió d'un informe jurídic sobre el
càrrec que ostenta el representat de l'empresa MENBIOS, SL, la batlessa ho sotmet a
votació.
El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, acorda deixar el present punt damunt la taula.
SISÈ. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DE CS AMB RELACIÓ A LES ACTES DE
LES COMISSIONS INFORMATIVES
En primer lloc, i atès que l’assumpte no ha rebut el dictamen de la comissió informativa
corresponent, la batlessa manifesta que s'ha de sotmetre a votació la inclusió del punt a
l'ordre del dia. Atès que s'havia de preparar un informe jurídic sobre l'assumpte, el qual
no ha estat possible disposar-ho a dia d'avui, anuncia que l'equip de govern votarà en
contra de la seva inclusió, per tal que la moció, juntament amb l'informe que s'ha
d'elaborar, puguin ser analitzats en una propera comissió informativa. Tot seguit, es
sotmet a votació la inclusió del present punt a l'ordre del dia i es produeix el següent
resultat: un vot a favor, corresponent al membre del PI (1) i dotze vots en contra,
corresponents als membres del PSOE (4), VOLEM SANT LLUÍS (3), PP (4) i Cs (1). El
present punt no s'inclou a l'ordre del dia.
SETÈ. PROPOSTA QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS D'ADHESIÓ AL
MANIFEST "COOPERACIÓN CONTRA EL CORONAVIRUS"
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, incloure’l a l’ordre del dia.
Tot seguit, dona lectura de la proposta presentada, que diu:
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"Desde la Confederación de Fondos de Cooperación y Solidaridad se ha remitido al Ayuntamiento
el siguiente manifiesto:
“La aparición de un nuevo virus altamente contagioso, el COVID-19, ha dado la vuelta al mundo en
poco tiempo provocando miles de muertos.
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La pandemia es global y las consecuencias también serán globales. Las previsiones de Naciones
Unidas anuncian efectos devastadores en países sin sistemas públicos de salud y protección
social fuertes para responder a la extensión del COVID-19 entre su población. Una situación que
también afecta a la población desplazada interna o demandante de asilo en terceros países que
sobrevive hacinada en campos de refugiados saturados donde no existen condiciones de higiene y
salubridad para evitar el contagio. Pero la afectación no solo será sobre la salud sino que generará
una recesión económica global, y en consecuencia, un aumento de la pobreza, el desempleo, el
desabastecimiento, y la falta de alimentos y de productos de primera necesidad en los países
menos desarrollados.
En un contexto global, abandonar a la población de los países del sur a su suerte no es una
opción. Por esta razón, una vez salgamos del estado de alarma en nuestros territorios tendremos
que concentrar nuevamente nuestros esfuerzos solidarios en ayudar a otros pueblos y países
menos preparados para resistir los efectos del coronavirus.
Si no actuamos globalmente, el riesgo que el COVID-19 rebrote o que aparezcan nuevas
pandemias será cada vez mayor. Vivimos en un mundo hiperconectado donde las enfermedades
contagiosas pueden emerger en cualquier lugar y extenderse por todo el planeta. Y si algo
aprendimos durante la pasada crisis económica y el posterior ciclo de recortes es el terrible efecto
que tuvieron las políticas de contención del gasto sobre la sanidad pública, dejando la población
más desfavorecida en situación de enorme vulnerabilidad. Ahora que pagamos las consecuencias
de esos recortes es un buen momento para replantear la estrategia, reforzando los servicios
sociales básicos y las políticas públicas de cooperación y solidaridad.
Para responder a este reto debemos poner en valor la capacidad de los gobiernos locales en la
gestión de servicios fundamentales, especialmente en momentos de crisis, mediante políticas
públicas que garantizan el acceso público al agua y saneamiento, la recogida y tratamiento de
residuos sólidos, la gestión y prevención de riesgos y desastres, o el desarrollo económico local,
entre otras. Y reforzar la acción global de los gobiernos locales impulsando políticas de
cooperación con los municipios de otros países es vital para que estos puedan responder a los
mismos desafíos.
En este sentido, la Confederación de Fondos de Cooperación y Solidaridad y los diferentes Fondos
que la integran, somos actores estratégicos a la hora de desarrollar acción política global y
compartir las capacidades técnicas de los gobiernos locales, ejecutando políticas de cooperación y
solidaridad para paliar el impacto de la pandemia del COVID-19 y sus efectos en los municipios de
los países con los que cooperamos. Como red municipalista experimentada que dispone de
capacidades instaladas en los países del sur, alianzas internacionales y un tejido asociativo
colaborador amplio, generamos resiliencia en las comunidades con las que trabajamos, reforzando
la capacidad de respuesta de los gobiernos locales socios.
Ante la amenaza de la COVID-19, desde los Fondos de Cooperación y Solidaridad podemos
contribuir a evitar futuros rebrotes y a contener el riesgo de la extensión de la próxima pandemia
global, pero nuestra actuación no solo se limita a la respuesta sanitaria inmediata, sino que se basa
especialmente en el fortalecimiento de las capacidades locales en la gestión de servidos básicos
de proximidad para afrontar cualquier crisis global con impacto local.
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Por esta razón, desde la CONFEDERACIÓN DE FONDOS DE COOPERACIÓN Y SOLIDARIDAD
planteamos a los gobiernos municipales y supramunicipales, alcaldes y electos locales, firmar y
apoyar el presente manifiesto como instrumento de posicionamiento del municipalismo solidario
para incidir en la agenda global y comprometerse con la cooperación al desarrollo como
mecanismo de respuesta para vencer la COVJD-19 y fortalecer la institucionalidad local de los
países menos favorecidos, colaborando con los procesos locales alineados con la Agenda 2030 y
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, garantizando los derechos humanos y la apertura de vías
sanitarias seguras para asegurar refugio a quien se ve forzado a migrar.
En consecuencia, los abajo firmantes hacemos una llamada a que las administraciones locales
mantengan su compromiso humanitario y refuercen sus políticas de cooperación al desarrollo y
solidaridad internacional para erradicar esta y otras pandemias que azotan el planeta. Hasta que
todos estemos a salvo nadie estará a salvo. Solo saldremos juntos actuando globalmente.
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A la vista de las consideraciones anteriores, los grupos políticos con representación municipal
elevan al Pleno la siguiente
PROPUESTA
Única. La adhesión del Ayuntamiento de Sant Lluís al manifiesto de cooperación contra el
coronavirus aprobado por la Confederación de Fondos de Cooperación y Solidaridad."

El debat i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a
l'enllaç següent: https://vimeo.com/433563691/#t=38m34s
I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació la proposta presentada.
El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, acorda:
Únic. L'adhesió de l'Ajuntament de Sant Lluís al manifest de coooperació contra el
coronavirus aprovat per la "Confederación de Fondos de Cooperacón y Solidaridad".
VUITÈ. RESOLUCIONS DE BATLIA AMB RELACIÓ A L'EXPEDIENT DE
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 6 I 7 AL PRESSUPOST DE 2020. DONAR-NE
COMPTE
Es dona compte de les següents resolucions de Batlia:
Resolució de Batlia núm. 2020/PRE/0000554, de dia 8 de juny de 2020:
"Atès que el Consell Insular i els Ajuntaments de Menorca han signat un Conveni per a diverses
actuacions de joventut, segons el qual el Consell Insular de Menorca aporta 13.000 € a
l’Ajuntament, per col·laborar en diverses activitats d’oci juvenil: un estiu per créixer, punt
d’informació juvenil i la creació i desenvolupament del Consell Local de la Joventut. -------------------Atès que l’Ajuntament ja tenia pressupost una aportació del Consell de 10.000 € per a Oci juvenil i
altres, a l’econòmic 46105. ---------------------------------------------------------------------------------------------Vist l’informe d’intervenció en relació a la tramitació i aprovació de l’expedient de modificació de
crèdit núm. 6 al Pressupost de l’exercici 2020, per generació de crèdit per majors ingressos; i en
virtut de les abribucions que me confereix la vigent Llei de Règim Local, ----------------------------------RESOLC: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer. Aprovar l’expedient de modificació de crèdit núm. 6 al Pressupost per a l’exercici 2020 en
la modalitat de generació de crèdit, de conformitat amb el següent detall: ----------------------------------
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ALTES AL PRESSUPOST DE DESPESES
Aplicació
Descripció
Import
6 3370 48903
Joves en acció
2.000 €
ALTES AL PRESSUPOST D’INGRESSOS
Econòmic
Descripció
Import
46105
Transferències del CIM- Oci juvenil i altres
2.000 €
Segon. Donar compte de la present resolució al Ple de l’Ajuntament." --------------------------------------
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Resolució de Batlia núm. 2020/PRE/0000590, de dia 19 de juny de 2020:
"Davant la necessitat immediata d'actuació per modificar els crèdits del pressupost de despeses de
diferents àrees de despesa, i vistos els articles 179 i 180 del Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i atès que cal
efectuar transferències de crèdits d'altres aplicacions de despeses del Pressupost vigent no
compromeses pertanyents a aquesta àrea de despesa. --------------------------------------------------------Atès que es tracta de modificacions de crèdits entre aplicacions de diferent vinculació jurídica, però
de la mateixa àrea de despesa, d’acord amb la Base d’execució 11ª de les Bases d’execució del
pressupost l’òrgan competent per a la seva aprovació és l’Alcaldia, per Decret. --------------------------Vist l’informe d'intervenció en relació a la tramitació i aprovació de l'expedient de modificació de
crèdit núm. 7 al Pressupost de l'exercici de 2020; i en virtut de les atribucions que me confereix la
vigent Llei de Règim Local, ---------------------------------------------------------------------------------------------RESOLC: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer. Aprovar l'expedient de modificació de crèdit núm. 7 al Pressupost de l'exercici de 2020, en
la modalitat de transferències de crèdits entre partides de la mateixa àrea de despesa, de
conformitat amb el següent detall: ------------------------------------------------------------------------------------APLICACIÓ

DESCRIPCIÓ

ALTES

5 3380 13100 personal laboral temporal

5.000,00

5 3380 16000 seguretat social

1.650,00

6 3200 22699 Altres despeses diverses
Inversions en instal·lacions esportives municipals en matèria
3 3420 62300
d’autosuficiència energètica i sostenibilitat
5 3380 22614 Festes de Sant Lluís

2.000,00

TOTAL
APLICACIÓ

DESCRIPCIÓ

3 1531 22799 Treballs realitzats per altres empreses

2.500,00
11.150,00
11.150,00 11.150,00
ALTES

BAIXES

100,00

2 1532 21400 Material de transport
TOTAL

BAIXES

100,00
100,00

100,00

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

El debat i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a
l'enllaç següent: https://vimeo.com/433563691/#t=42m25s
El Ple en resta assabentat.
NOVÈ. RESOLUCIÓ DE BATLIA AMB RELACIÓ A L'AVOCACIÓ DE COMPETÈNCIA
DELEGADA EN LA JUNTA DE GOVERN LOCAL. DONAR-NE COMPTE
Es dona compte de la resolució de Batlia núm. 2020/PRE/0000565, de dia 15.06.20, que
diu:

Ajuntament de Sant Lluís
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"Atès que amb data 24 de juny de 2019, mitjançant Resolució núm. 635, aquesta Alcaldia va
delegar a la Junta de Govern Local, entre d’altres, l’exercici de la següent atribució de l’Alcaldia
«...Contractacions i concessions de tota classe en aquells casos en que la competència per
autoritzar i disposar la despesa hagi estat delegada a la Junta de Govern Local...». --------------------Atès que per raons d’eficàcia en el funcionament dels serveis i de celeritat fan convenient avocar la
competència delegada respecte de l’expedient de contractació patrimonial d’explotació per tercers
de les autoritzacions d’ocupació temporal del domini públic marítim terrestre a les platges de Punta
Prima (lot 1) i Binibèquer (lots 1 i 2) durant la temporada turística 2020. -----------------------------------En virtut del que disposen els arts. 10 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic del sector
públic, 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim local, i d’acord amb els
articles 43, 44, 45, 114 a 118 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals, aprovat pe RD 2868/1986, de 28 de novembre, -----------------------------------------------RESOLC --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer. Avocar en favor de l’Alcaldia les competències delegades en matèria de contractació pel
Decret Alcaldia 2019/635, de data 24 de juny, en la Junta de Govern Local, per conèixer el
procediment de contractació patrimonial d’explotació per tercers de les autoritzacions d’ocupació
temporal del domini públic marítim terrestre a les platges de Punta Prima (lot 1) i Binibèquer (lots 1 i
2) durant la temporada turística 2020; tot de conformitat amb el que es disposa a l’art. 10 de la Llei
40/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic del sector públic i art. 116 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per RD 2868/1986, de 28 de novembre. Segon. Indicar expressament que la present Resolució tindrà efectes des del mateix dia de la seva
data, sens perjudici de la seva publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears i al taulell d’edictes
municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tercer. Donar-ne compte al Ple en la primera sessió que aquest celebri amb posterioritat." ----------

El debat i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a
l'enllaç següent: https://vimeo.com/433563691/#t=45m20s
El Ple en resta assabentat.
DESÈ. CONTROL DEL PLE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a l'enllaç
següent: https://vimeo.com/433563691/#t=46m52s
ONZÈ. PRECS I SUGGERIMENTS
La intervenció de la regidora del Partit Popular Mª Dolores Tronch Folgado amb relació
als permisos remunerats a tornar pel personal municipal respecte als serveis no
essencials amb motiu de l’estat d’alarma, així com la resposta del primer Tinent de Batlia,
Joan M. Pons Sintes, es pot consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/433563691/#t=52m01s
La intervenció de la regidora del Partit Popular Mª Dolores Tronch Folgado, amb relació a
la qüestió de les RPT, així com la resposta del primer Tinent de Batlia, Joan M. Pons
Sintes, es pot consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/433563691/#t=54m45s
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La intervenció de la regidora del Partit Popular Mª Dolores Tronch Folgado, amb relació
als Consells Sectorials, així com la resposta de la regidora, Naomi Grace Toomey, es pot
consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/433563691/#t=55m33s
La intervenció del regidor del Partit Popular Pedro Tudurí Mercadal, amb relació a la
contractació de personal per a la brigada d’obres municipal, així com la resposta del
primer Tinent de Batlia, Joan M. Pons Sintes, es pot consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/433563691/#t=57m03s
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La intervenció del regidor del Partit Popular Pedro Tudurí Mercadal, amb relació al servei
de neteja a les urbanitzacions, així com la resposta de la regidora, Estefania Medina
Clement i del segon Tinent de Batlia, Ramón Herraiz Eisman, es pot consultar a l’enllaç
següent:
https://vimeo.com/433563691/#t=59m34s
La intervenció del regidor del Partit Popular Pedro Tudurí Mercadal, amb relació a
sol·licitud de documentació efectuada a la Comissió Informativa Territorial sobre
compromisos adquirits amb les urbanitzacions i el grau de compliment, així com la
resposta del segon Tinent de Batlia, Ramón Herraiz Eisman i de la batlessa, M. Carolina
Marquès Portella, es pot consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/433563691/#t=1h03m51s
La intervenció del regidor del Partit Popular Pedro Tudurí Mercadal, amb relació a la
sol·licitud de documentació efectuada a la Comissió Informativa Territorial sobre el servei
de neteja, així com la resposta de la regidora, Estefania Medina Clement, es pot
consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/433563691/#t=1h08m01s
La intervenció del regidor del Partit Popular Pedro Tudurí Mercadal efectuant diferents
preguntes a la regidora Estefania Medina Clement respecte a si ha sortit fora d’Espanya
durant el període d’estat d’alarma, així com la resposta de la regidora, Estefania Medina
Clement, de la batlessa, M. Carolina Marquès Portella i del primer Tinent de Batlia, Joan
M. Pons Sintes, es pot consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/433563691/#t=1h10m05s
La intervenció del regidor del Partit Popular Alberto Herrán de Viu, fent un prec a la
batlessa i a la regidora de Festes respecte a les festes patronals, així com la resposta de
la batlessa, M. Carolina Marquès Portella, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/433563691/#t=1h15m23s
La intervenció del regidor del PI – Proposta per les Illes Llorenç Carretero Tudurí,
demanant que es faci un repàs general als bancs de la plaça Nova, es pot consultar a
l’enllaç següent:
https://vimeo.com/433563691/#t=1h18m14s
La intervenció del regidor del PI – Proposta per les Illes Llorenç Carretero Tudurí, amb
relació a l’aballissament de les zones de bany del terme municipal, així com la resposta
del primer Tinent de Batlia, Joan M. Pons Sintes, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/433563691/#t=1h18m43s
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La intervenció del regidor de Cs Jorge de Diego Capellan, amb relació a l’obertura d’un
expedient informatiu sobre un assumpte relacionat amb la Policia Local, així com la
resposta de la batlessa, M. Carolina Marquès Portella, es pot consultar a l'enllaç
següent:
https://vimeo.com/433563691/#t=1h20m11s
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La intervenció de la batlessa donant resposta a les preguntes formulades pel regidor del
grup popular, Pedro Tudurí Mercadal, a l’apartat de “Pres i suggeriments” de la sessió
plenària del passat mes de maig, es pot consular a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/433563691/#t=1h24m40s
La intervenció del primer Tinent de Batlia Joan M. Pons Sintes, amb relació a l’escrit
presentat pel grup del Partit Popular sobre la vigència de diferent borses de treball, es pot
consular a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/433563691/#t=1h27m22s

Sense més assumptes a tractar i quan són les 20:30, 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/drive/folders/1Pa5zxqTc8-4siGvrVQVur78jrl0UHKc_?usp=sharing
Pel que fa als enllaços de la videoacta que s'indiquen, aquests es reprodueixen a la plataforma
Vimeo:
Hash: MZ3tlBKvtDXhraFlUjLfJLyPqFM= (00002.MTS)
Hash: rmAYxaGAqyEj40d6en8xNYnz8jQ= (00003.MTS)
Hash: vYJkDTW1jHTiJDiO/p+Rll03pGM= (00004.MTS)
Hash: RDSp7iBzydlXnWKmR3pEuYSpxmE= (00005.MTS)
Hash: z2pCSlV3ggO7F1zngPRFfmb+Wlc= (00006.MTS)
Hash: WGPCMGA9UXx3T7rJEs2LmqUOAjc= (00007.MTS)

María Cristina Gascón Mir
30/07/2020 12:31:19
Secretària General
Sant Lluís

M. Carolina Marquès Portella
30/07/2020 14:50:14
Batlessa
Sant Lluís

