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ACTA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT

Identif. doc. elect.: ES-07052-2020-EF5B61DB-C127-481F-9D0F-82F4AB14F4E7 30/01/2020 9:17:13 Pag.:1/20
Ajuntament de Sant Lluís-07052- Org.:L01070256 Validar: https://www.carpetaciutadana.org/santlluis/validardoc.aspx

Caràcter de la sessió: Ordinària
Dia: 19/12/2019
Hora: de les 20:00 a les 21:40 hores
Lloc: Ajuntament
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 10.12.19. Proposta de
Batlia amb relació al conveni entre el CIM i l'Ajuntament per regular la col·laboració
interadministrativa en la presentació a la convocatòria de subvencions a projectes
singulars d'entitats locals que favoreixen el pas a una economia baixa en carboni en el
marc del programa operatiu FEDER de creixement sostenible 2014-2020
Tercer. Dictamen de la Comissió Informativa Social de dia 11.12.19. Proposta de la
tercera Tinenta de Batlia per a l'aprovació del conveni amb el Ministeri d'Interior,
mitjançant la Secretaria General d'Institucions Penitenciàries, pel compliment de penes
de treball en benefici de la comunitat
Quart. Dictamen de la Comissió Informativa Social de dia 11.12.19. Proposta de Batlia
per a la creació de la Mesa de Coordinació interna entre regidories i departaments per la
infància i l'adolescència
Cinquè. Dictamen de la Comissió Informativa d'Economia de dia 12.12.19. Proposta de
Batlia amb relació a la modificació del dia de la celebració de les sessions plenàries, la
Junta de Portaveus i la Comissió Informativa d'Economia
Sisè. Dictamen de la Comissió Informativa d'Economia de dia 12.12.19. Proposta del
primer Tinent de Batlia amb relació a l'aprovació d'un expedient d'anul·lació de drets
liquidats d'exercicis tancats
Setè. Dictamen de la Comissió Informativa d'Economia de dia 12.12.19. Proposta de
Batlia amb relació a l'aprovació inicial del Pressupost i de la Plantilla de 2020
Vuitè. Proposta d'acord dels grups polítics municipals per instar AENA perquè aclareixi el
Pla Pilot de Torre Remota
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Novè. Proposta d'acord dels grups polítics municipals amb relació a la declaració de la
FEMP "Acción Local por el Clima"
Desè. Control del Ple a la Junta de Govern Local
Onzè. Precs i suggeriments
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 de dia 28.11.19.
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No havent-hi cap rectificació, se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat.
SEGON. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA TERRITORIAL DE DIA
10.12.19. PROPOSTA DE BATLIA AMB RELACIÓ AL CONVENI ENTRE EL CIM I
L'AJUNTAMENT PER REGULAR LA COL·LABORACIÓ INTERADMINISTRATIVA EN
LA PRESENTACIÓ A LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS A PROJECTES
SINGULARS D'ENTITATS LOCALS QUE FAVOREIXEN EL PAS A UNA ECONOMIA
BAIXA EN CARBONI EN EL MARC DEL PROGRAMA OPERATIU FEDER DE
CREIXEMENT SOSTENIBLE 2014-2020
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: ----------------"El Reial Decret 616/2017 de 16 de juny regula la concessió directa de subvencions a projectes
singulars d’entitats locals que afavoreixin el pas a una economia baixa en carboni en el marc del
Programa operatiu FEDER de creixement sostenible 2014-2020. Les subvencions regulades pels
Reials Decrets anteriors seran atorgades per l ‘«Instituto para la Diversificación y Ahorro de la
Energía» (IDAE). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Per acollir-se a la convocatòria, els projectes singulars presentats han d’aconseguir una reducció
de les emissions de diòxid de carboni a través d’una de les 17 mesures previstes al Reial Decret
616/2017, i que en concret la mesura 15 fa referència a «Instal·lacions solars fotovoltaiques
destinades a generació d’energia elèctrica per autoconsum (connectades a xarxa i aïllades)». ------L’apartat 2 a) de l’article 5 del Reial Decret 616/2017 s’indica que poden ser beneficiaris de les
subvencions els Cabildos o Consells Insulars actuant, be en representació d’una agrupació
formada per municipis que, de forma individual, no superin els 20.000 habitants per participant, o
bé en el seu cas, realitzin les inversions i promoguin les actuacions acollides a aquesta línia
d’ajudes en algun dels esmentats municipis. -----------------------------------------------------------------------Per aquest motiu, mitjançant Resolució d’Alcaldia núm 369, de 30 d’abril de 2019, rectificada per
Resolució núm. 422, de 10 de maig, l’Ajuntament va sol·licitar al consell Insular que presentés, en
nom de l’Ajuntament, tres actuacions a la convocatòria de subvencions i que fos el propi Consell
l’interlocutor únic amb l’DAE per a la tramitació de les subvencions. Les actuacions previstes són
les següents: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Aparcament Escola Sa Garriga --------------------------------------------------------------------------------------- Aparcament Binifadet --------------------------------------------------------------------------------------------------- Aparcament Camp de Futbol. ----------------------------------------------------------------------------------------En data 23 de setembre de 2019 el Pledel Consell Insular va aprovar la sol·licitud municipal perquè
les instal·lacions abans esmentades es puguin acollir a la convocatòria de subvencions a projectes
singulars d’entitats locals que afavoreixin el pas a una economia baixa en carboni en el marc del
Programa operatiu FEDER de creixement sostenible 2014-2020. ---------------------------------------------
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Ara, des de l’IDAE demanen la subscripció d’un conveni entre Ajuntament i Consell per
presentar-se a la subvenció. ------------------------------------------------------------------------------------------A la vista de les consideracions anteriors i dels informes emesos, venc en elevar a la Comissió
Informativa Territorial la següent --------------------------------------------------------------------------------------PROPOSTA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer.- Aprovar el Conveni entre el ConsellInsular i l’Ajuntament per regular la col·laboració
interadministrativa en la presentació a la convocatòria de subvencions a projectes singulars
d’entitats locals que favoreixin el pas a una economia baixa en carboni en el marc del programa
operatiu FEDER de creixement sostenible 2014-2020; tot en els termes que consten a l’expedient. Segon.- Adoptar el compromís d’incorporar el crèdit adequat i suficient en els pressuposts dels
exercicis 2020 i 2021, per fer front a la despesa municipal." ---------------------------------------------------Tercer.- Habilitarla Sra. Batlessa per a la signatura del conveni. ---------------------------------------------Quart.- Notificar els acords anteriors al Consell Insular." -------------------------------------------------------Intervé la batlessa. Manifesta que aquest assumpte fa referència a la qüestió de la instal·lació de
plaques fotovoltaiques a diferents zones d’aparcament del municipi, en el marc del programa
operatiu FEDER de creixement sostenible 2014-2020, i que avui es presenta el corresponent
conveni per a la seva aprovació. --------------------------------------------------------------------------------------Intervé el Sr. Herrán de Viu. Demana informació del punt tercer de l’informe de Secretaria, en el
qual es posa de manifest que en cas de continuar amb la tramitació municipal de la licitació de les
obres de l’aparcament de Binifadet, s’haurà de renunciar a l’actuació a Binifadet prevista en el
conveni o bé modificar-la per una altra actuació en un altre aparcament, amb l’autorització prèvia
corresponent. La batlessa informa que en cas que succeeixi açò es faria una addenda al conveni
per ubicar aquella instal·lació en un altre indret del municipi. -------------------------------------------------Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Demana si aquest conveni està signat. La batlessa respon que no.
Respecte als compromisos que assumeix el CIM, el Sr. Carretero Tudurí assenyala que en el punt
4t s’estableix literalment: ------------------------------------------------------------------------------------------------“El Consell asume el papel de promotor de las actuaciones y como tal será la entidad
encargada de planificar, redactar y ejecutar los proyectos de obra o instalación
enmarcados en el objeto del convenio, así como de hacer el seguimiento técnico de las
actuaciones que corresponda. También será el encargado de la dirección de obra y de la
coordinación de seguridad y salud.” -----------------------------------------------------------------------Considera que hi hauria d’haver més implicació per part de l’Ajuntament, en el sentit que
l’Ajuntament disposa d’un enginyer que té prou facultat per poder assessorar. ---------------------------La batlessa manifesta que, evidentment, serà així, ja que quan es faci el projecte els tècnics del
CIM es posaran en contacte amb els tècnics municipals per veure les característiques de cada
zona d’aparcament. A més, encara no tenim el conveni signat i ja estam en contacte amb el CIM
sobre tot aquest projecte. El Sr. Carretero manifesta que la realitat és, però, allò que diu el
conveni, i nota a faltar el control i seguiment de la qüestió per part de l’Ajuntament, és a dir, més
implicació de l’Ajuntament de cara a la resolució. -----------------------------------------------------------------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: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer.- Aprovar el Conveni entre el Consell Insular i l’Ajuntament per regular la col·laboració
interadministrativa en la presentació a la convocatòria de subvencions a projectes singulars
d’entitats locals que favoreixin el pas a una economia baixa en carboni en el marc del programa
operatiu FEDER de creixement sostenible 2014-2020; tot en els termes que consten a l’expedient.
Segon.- Adoptar el compromís d’incorporar el crèdit adequat i suficient en els pressuposts dels
exercicis 2020 i 2021, per fer front a la despesa municipal. ----------------------------------------------------Tercer.- Habilitar la Sra. Batlessa per a la signatura del conveni. --------------------------------------------Quart.- Notificar els acords anteriors al Consell Insular." --------------------------------------------------------
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Seguidament, es dona compte de l'esmena presentada per la Batlia al dictamen de la
comissió, que diu:
"Atès el dictamen que ha emès la Comissió Informativa Territorial, en sessió de caràcter ordinari de
10.12.2019 amb relació a l’aprovació del conveni entre el Consell Insular i l’Ajuntament per regular
la col·laboració interadministrativa en la presentació a la convocatòria de subvencions a projectes
singulars d’entitats locals que favoreixen el pas a una economia baixa en carboni en el marc del
programa operatiu FEDER de creixement sostenible 2014-2020; --------------------------------------------Atès la intervenció del portaveu del PI – Proposta per les Illes amb relació a l’apartat 4rt del Pacte
segon, en el qual s’indica que és el Consell qui assumeix el paper de promotor de les actuacions i
com tal serà l’entitat encarregada de planificar, redactar i executar els projectes d’obra o instal·lació
enmarcats en l’objecte del conveni, així com de fer el seguiment tècnic de les actuacions que
correspongui, i que també serà l’encarregat de la direcció d’obra i de la coordinació de seguretat i
salut; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Atès que es considera que l’Ajuntament ha de poder conèixer de primera mà, opinar i col·laborar
en allò que consideri convenient pels interessos municipals, es proposa al Ple: -------------------------Únic.- Efectuar la següent esmena d’addició al final del punt quart del Pacte segon del Conveni
entre el Consell Insular i l’Ajuntament per regular la col·laboració interadministrativa en la
presentació a la convocatòria de subvencions a projectes singulars d’entitats locals que favoreixen
el pas a una economia baixa en carboni en el marc del programa operatiu FEDER de creixement
sostenible 2014-2020: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- La redacció i execució dels projectes així com el seguiment tècnic dels mateixos hauran de
comptar amb el consens de l’Ajuntament de Sant Lluís." --------------------------------------------------------

I no havent-hi intervencions, en primer lloc, la batlessa sotmet a votació l'esmena
presentada al text del conveni, la qual és aprovada per unanimitat.
Corregit el dictamen de la Comissió Informativa Territorial, la batlessa el sotmet a votació.
El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, acorda:
Primer. Aprovar el Conveni entre el Consell Insular i l’Ajuntament per regular la
col·laboració interadministrativa en la presentació a la convocatòria de subvencions a
projectes singulars d’entitats locals que favoreixin el pas a una economia baixa en
carboni en el marc del programa operatiu FEDER de creixement sostenible 2014-2020;
tot en els termes que consten a l’expedient.
Segon. Adoptar el compromís d’incorporar el crèdit adequat i suficient en els pressuposts
dels exercicis 2020 i 2021, per fer front a la despesa municipal.
Tercer. Habilitar la Sra. Batlessa per a la signatura del conveni.
Quart. Notificar els acords anteriors al Consell Insular.
TERCER. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA SOCIAL DE DIA 11.12.19.
PROPOSTA DE LA TERCERA TINENTA DE BATLIA PER A L'APROVACIÓ DEL
CONVENI AMB EL MINISTERI D'INTERIOR, MITJANÇANT LA SECRETARIA
GENERAL D'INSTITUCIONS PENITENCIÀRIES, PEL COMPLIMENT DE PENES DE
TREBALL EN BENEFICI DE LA COMUNITAT
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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: ----------------"L’any 2009 l’Ajuntament va subscriure un conveni la finalitat del qual era possibilitat als penats el
compliment de les seves penes amb treballs en benefici de la comunitat; el conveni tenia una
vigència d’un any però es prorrogava tàcitament de forma anual. L’entrada en vigor de la Llei
40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic recull una nova regulació dels convenis,
impossibilitant, entre altres coses, la pròrroga tàcita. Des de la Secretaria General d’Institucions
Penitenciàries ens han remès el nou model de conveni adaptat a la normativa actual. -----------------En 2009 es van oferir fins a 10 places; ara hem previst també com a màxim 10 places destinades a
donar suport a la brigada municipal. ---------------------------------------------------------------------------------A la vista de les consideracions anteriors venc en elevar a la Comissió de Serveis Socials la
següent ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROPOSTA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer.- Aprovar el Conveni entre el Ministeri de l’Interior, mitjançant la Secretaria General
d’Institucions Penitenciàries, i l’Ajuntament pel compliment de les penes de treball en benefici de la
comunitat; el termini de vigència serà de quatre anys prorrogables a quatre més mitjançant acord
exprés d’ambdues parts; tot en els termes que consten a l’expedient. --------------------------------------Segon.- Oferir un número total de 10 places -de suport a la brigada municipal- als penats a treballs
en benefici de la comunitat. --------------------------------------------------------------------------------------------Tercer.- Habilitat la Sra. Batlessa per a la signatura del conveni." -------------------------------------------Intervé la Sra. Martínez Martínez. Manifesta que l’any 2009 es va subscriure un conveni d’aquestes
característiques; que el conveni tenia una vigència d’un any, si bé es prorrogava tàcitament de
forma anual; i que, amb motiu de l’entrada en vigor de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim
Jurídic del Sector Públic, ja no es permet fer una pròrroga tàcita, per la qual cosa des de la
Secretaria General d’Institucions Penitenciàries se’ns ha remès un nou model de conveni adaptat a
la normativa actual. -------------------------------------------------------------------------------------------------------I no havent-hi més intervencions, el president sotmet a votació la proposta presentada. ---------------La Comissió Informativa Social, per quatre vots a favor, corresponents als membres del PSOE (2) i
VOLEM SANT LLUÍS (2); i quatre abastencions, 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 entre el Ministeri de l’Interior, mitjançant la Secretaria General
d’Institucions Penitenciàries, i l’Ajuntament pel compliment de les penes de treball en benefici de la
comunitat; el termini de vigència serà de quatre anys prorrogables a quatre més mitjançant acord
exprés d’ambdues parts; tot en els termes que consten a l’expedient. --------------------------------------Segona. Oferir un número total de 10 places -de suport a la brigada municipal- als penats a treballs
en benefici de la comunitat. --------------------------------------------------------------------------------------------Tercera. Habilitat la Sra. Batlessa per a la signatura del conveni." --------------------------------------------

El debat i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a
l'enllaç següent: https://vimeo.com/383479781/#t=04m46s
I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació el dictamen presentat per
la Comissió Informativa Social.
El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, acorda:
Primer. Aprovar el Conveni entre el Ministeri de l’Interior, mitjançant la Secretaria
General d’Institucions Penitenciàries, i l’Ajuntament pel compliment de les penes de
treball en benefici de la comunitat; el termini de vigència serà de quatre anys
prorrogables a quatre més mitjançant acord exprés d’ambdues parts; tot en els termes
que consten a l’expedient.
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Segon. Oferir un número total de 10 places -de suport a la brigada municipal- als penats
a treballs en benefici de la comunitat.
Tercer. Habilitat la Sra. Batlessa per a la signatura del conveni.
QUART. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA SOCIAL DE DIA 11.12.19.
PROPOSTA DE BATLIA PER A LA CREACIÓ DE LA MESA DE COORDINACIÓ
INTERNA ENTRE REGIDORIES I DEPARTAMENTS PER LA INFÀNCIA I
L'ADOLESCÈNCIA
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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: ----------------"L’Ajuntament de Sant Lluís té entre els seus principals objectius millorar el benestar de la infància i
l’adolescència impulsant polítiques municipals eficaces que garanteixin el desenvolupament integral
de les nenes, els nens i adolescents i l’aplicació dels seus drets. -------------------------------------------Per aquests motius l’Ajuntament de Sant Lluís es postularà com a candidat a l’acreditació de Ciutat
Amiga de la Infància que atorga UNICEF. --------------------------------------------------------------------------Donat que un dels requisits és l’articulació de mecanismes de coordinació interna que facilitin
l’intercanvi d’informació entre àrees, l’anàlisi de la realitat i l’elaboració de criteris d’actuació per
l’elaboració d’un Pla Local d’infància transversal i participatiu. ------------------------------------------------I tenint en compte l’especial importància dels treballs a realitzar i l’objectiu a complir, es considera
oportú que l’acord de constitució de la Mesa sigui adoptat pel Ple de la corporació municipal. -------Per tot l’exposat, s’eleva a la consideració del Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: Primera. Crear una Mesa de Coordinació Interna, que s’anomenarà “Mesa Local d’Infància i
Adolescència” (MLIA). ---------------------------------------------------------------------------------------------------Segona. Aquest òrgan de coordinació interna estarà integrat pels següents membres: ----------------− La regidora de Serveis Socials, Cooperació i persones majors. ------------------------------------− La regidora d’Educació, Joventut, Cultura i Participació. ---------------------------------------------− Una tècnica de l’àrea de Serveis Socials. ----------------------------------------------------------------− Un treballador/a representant de l’àrea de Joventut. --------------------------------------------------− Un treballador/a representant de l’àrea d’Educació. ---------------------------------------------------− Un treballador/a representant de l’àrea de Cultura. ----------------------------------------------------− Un treballador/a representant de l’àrea de Policia Local. ---------------------------------------------− Un treballador/a representant de l’àrea de Medi Ambient. -------------------------------------------− Un treballador/a representant de l’àrea d’Urbanisme. -------------------------------------------------− Un treballador/a representant de l’àrea de Festes. ----------------------------------------------------− Un treballador/a representant de l’àrea de Participació. ----------------------------------------------Tercera. La Presidència d’aquesta Mesa serà desenvolupada per la regidora de Serveis Socials i
les funcions de secretària seran desenvolupades pel treballador/a que representi l’àrea d’Educació.
Quarta. A proposta dels membres de la Mesa, es regularà, per decret de Batlia, la forma de
convocatòria i les normes de funcionament que es considerin més adequades. " ------------------------Intervé la Sra. Martínez Martínez. Informa que UNICEF ens obliga, per ser candidats a l’acreditació
de Ciutat Amiga de la Infància, a crear una Mesa de Coordinació Interna, que facilitin l’intercanvi
d’informació entre àrees, l’anàlisi de la realitat i l’elaboració de criteris d’actuació per l’elaboració
d’un Pla Local d’Infància transversal i participatiu. Per açò, es presenta aquesta proposta a la
consideració de la comissió. -------------------------------------------------------------------------------------------La Sra. Tronch Folgado demana si l’oposició pot participar en aquesta Mesa. La Sra. Martínez
assenyala que el primer pas és la creació d’aquesta Mesa interna integrada per tots els
departaments municipals i que, posteriorment, es crearà una Mesa externa, on hi podran participar
els grups polítics de l’oposició, entitats, etc. ------------------------------------------------------------------------6
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I no havent-hi més intervencions, el president sotmet a votació la proposta presentada. ---------------La Comissió Informativa Social, per quatre vots a favor, corresponents als membres del PSOE (2) i
VOLEM SANT LLUÍS (2); i quatre abastencions, 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. Crear una Mesa de Coordinació Interna, que s’anomenarà “Mesa Local d’Infància i
Adolescència” (MLIA). ---------------------------------------------------------------------------------------------------Segona. Aquest òrgan de coordinació interna estarà integrat pels següents membres: ----------------− La regidora de Serveis Socials, Cooperació i persones majors. ------------------------------------− La regidora d’Educació, Joventut, Cultura i Participació. ---------------------------------------------− Una tècnica de l’àrea de Serveis Socials. ----------------------------------------------------------------− Un treballador/a representant de l’àrea de Joventut. --------------------------------------------------− Un treballador/a representant de l’àrea d’Educació. ---------------------------------------------------− Un treballador/a representant de l’àrea de Cultura. ---------------------------------------------------− Un treballador/a representant de l’àrea de Policia Local. --------------------------------------------− Un treballador/a representant de l’àrea de Medi Ambient. -------------------------------------------− Un treballador/a representant de l’àrea d’Urbanisme. ------------------------------------------------− Un treballador/a representant de l’àrea de Festes. ----------------------------------------------------− Un treballador/a representant de l’àrea de Participació. ----------------------------------------------Tercera. La Presidència d’aquesta Mesa serà desenvolupada per la regidora de Serveis Socials i
les funcions de secretària seran desenvolupades pel treballador/a que representi l’àrea d’Educació.
Quarta. A proposta dels membres de la Mesa, es regularà, per decret de Batlia, la forma de
convocatòria i les normes de funcionament que es considerin més adequades. " -------------------------

El debat i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a
l'enllaç següent: https://vimeo.com/383479781/#t=06m55s
I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació el dictamen presentat per
la Comissió Informativa Social.
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. Crear una Mesa de Coordinació Interna, que s’anomenarà “Mesa Local
d’Infància i Adolescència” (MLIA).
Segon. Aquest òrgan de coordinació interna estarà integrat pels següents membres:
− La regidora de Serveis Socials, Cooperació i persones majors.
− La regidora d’Educació, Joventut, Cultura i Participació.
− Una tècnica de l’àrea de Serveis Socials.
− Un treballador/a representant de l’àrea de Joventut.
− Un treballador/a representant de l’àrea d’Educació.
− Un treballador/a representant de l’àrea de Cultura.
− Un treballador/a representant de l’àrea de Policia Local.
− Un treballador/a representant de l’àrea de Medi Ambient.
− Un treballador/a representant de l’àrea d’Urbanisme.
− Un treballador/a representant de l’àrea de Festes.
− Un treballador/a representant de l’àrea de Participació.
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Tercer. La Presidència d’aquesta Mesa serà desenvolupada per la regidora de Serveis
Socials i les funcions de secretària seran desenvolupades pel treballador/a que representi
l’àrea d’Educació.
Quart. A proposta dels membres de la Mesa, es regularà, per decret de Batlia, la forma
de convocatòria i les normes de funcionament que es considerin més adequades.
CINQUÈ. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA DE DIA
12.12.19. PROPOSTA DE BATLIA AMB RELACIÓ A LA MODIFICACIÓ DEL DIA DE LA
CELEBRACIÓ DE LES SESSIONS PLENÀRIES, LA JUNTA DE PORTAVEUS I LA
COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA
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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: ----------------"El Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària celebrada el dia 4 de juliol de 2019 va fixar la
periodicitat mensual —exceptuant el mes d'agost— de les sessions ordinàries del Ple de
l'Ajuntament i, a aquest efecte, va acordar la seva celebració el darrer dijous de cada mes a les
20:00 hores. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Igualment, va establir que les sessions ordinàries de la Junta de Portaveus es celebrarien el dijous
de la setmana anterior a la que es celebri el ple ordinari a les 20:00 hores; i que la Comissió
Informativa d’Economia es reuniria, igualment, l’esmentat dijous, a les 20:15 hores. --------------------A la Junta de Portaveus del passat dia 20 de novembre de 2019 es va informar per la batlessa
sobre la possibilitat de canviar el dia de la celebració dels plens ordinaris, pel fet que aquest dia
també coincidia amb la Comissió Balear de Medi Ambient, de la qual en forma part, passant-lo al
darrer dimecres de cada mes; conseqüentment, canviar el dia de celebració de la Junta de
Portaveus i la Comissió Informativa d’Economia.------------------------------------------------------------------Atès a les circumstàncies exposades; elev a la consideració del Ple de l’Ajuntament l’adopció dels
següents acords: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer. Determinar que a partir del mes de gener de 2020 les sessions ordinàries de Ple es facin
el darrer dimecres de cada mes, a les 20 hores. En el supòsit que el dia fixat fos inhàbil, el Ple
ordinari es celebraria el darrer dimarts del mateix mes. ---------------------------------------------------------Segon. Determinar que a partir del mes de gener de 2020 les sessions ordinàries de la Junta de
Portaveus es facin el dimecres de la setmana anterior a la de la celebració del Ple, a les 18:45
hores. En el supòsit que el dia fixat fos inhàbil, la sessió ordinària es celebraria el dimarts anterior a
les 18:45 hores. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Tercer. Determinar que a partir del mes de gener de 2020 les sessions ordinàries de la Comissió
Informativa d’Economia es facin el dimecres de la setmana anterior a la de la celebració del Ple, a
les 19:00 hores. En el supòsit que el dia fixat fos inhàbil, la sessió ordinària es celebraria el dimarts
anterior a les 19:00 hores." ---------------------------------------------------------------------------------------------La batlessa informa que a la darrera Junta de Portaveus es va informar sobre la possibilitat de fer
aquests canvis i que avui es dur la proposta a la consideració de la comissió. No havent-hi més
intervencions, la batlessa la sotmet a votació. ---------------------------------------------------------------------La Comissió Informativa d'Economia, per unanimitat, acorda elevar a la consideració del Ple de
l'Ajuntament les següents propostes d'acord: -------------------------------------------------------------------Primera. Determinar que a partir del mes de gener de 2020 les sessions ordinàries de Ple es facin
el darrer dimecres de cada mes, a les 20 hores. En el supòsit que el dia fixat fos inhàbil, el Ple
ordinari es celebraria el darrer dimarts del mateix mes. ---------------------------------------------------------Segona. Determinar que a partir del mes de gener de 2020 les sessions ordinàries de la Junta de
Portaveus es facin el dimecres de la setmana anterior a la de la celebració del Ple, a les 18:45
hores. En el supòsit que el dia fixat fos inhàbil, la sessió ordinària es celebraria el dimarts anterior a
les 18:45 hores. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------8
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Tercera. Determinar que a partir del mes de gener de 2020 les sessions ordinàries de la Comissió
Informativa d’Economia es facin el dimecres de la setmana anterior a la de la celebració del Ple, a
les 19:00 hores. En el supòsit que el dia fixat fos inhàbil, la sessió ordinària es celebraria el dimarts
anterior a les 19:00 hores." ----------------------------------------------------------------------------------------------

El debat i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a
l'enllaç següent: https://vimeo.com/383479781/#t=08m57s
I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació el dictamen presentat per
la Comissió Informativa d'Economia.
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El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, acorda:
Primer. Determinar que a partir del mes de gener de 2020 les sessions ordinàries de Ple
es facin el darrer dimecres de cada mes, a les 20 hores. En el supòsit que el dia fixat fos
inhàbil, el Ple ordinari es celebraria el darrer dimarts del mateix mes.
Segon. Determinar que a partir del mes de gener de 2020 les sessions ordinàries de la
Junta de Portaveus es facin el dimecres de la setmana anterior a la de la celebració del
Ple, a les 18:45 hores. En el supòsit que el dia fixat fos inhàbil, la sessió ordinària es
celebraria el dimarts anterior a les 18:45 hores.
Tercer. Determinar que a partir del mes de gener de 2020 les sessions ordinàries de la
Comissió Informativa d’Economia es facin el dimecres de la setmana anterior a la de la
celebració del Ple, a les 19:00 hores. En el supòsit que el dia fixat fos inhàbil, la sessió
ordinària es celebraria el dimarts anterior a les 19:00 hores.
SISÈ. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA DE DIA 12.12.19.
PROPOSTA DEL PRIMER TINENT DE BATLIA AMB RELACIÓ A L'APROVACIÓ D'UN
EXPEDIENT D'ANUL·LACIÓ DE DRETS LIQUIDATS D'EXERCICIS TANCATS
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: ----------------"Vist l’informe de Tresoreria i Intervenció en relació a l’expedient d’anul·lació de drets d’exercicis
tancats, per efectuar una depuració de saldos de drets pendents de cobrament, amb l’objectiu que
la informació comptable mostri una imatge fidel de la situació patrimonial, financera i pressupostària
d’aquest Ajuntament en relació als trets liquidats pendents de cobrament. --------------------------------PROPÒS AL PLE: --------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer. Aprovar l’expedient d’anul·lació de drets liquidats pendents de cobrament d’exercicis
tancats, per un import de 44.742,31 euros, amb el següent resum:
MOTIU: ALTRES
CAUSES

MOTIU:
PRESCRIPCIÓ
MOTIU
PRESCRIT

Concepte
CEMENTERI

Partida Contret
30900

Import

Núm.
Rebuts

Concepte

Partida Contret

Import

Núm.
Rebuts

2012

15,00 €

1 CEMENTERI

2014

15,00 €

1

2013

45,00 €

3

2015

30,00 €

2

2014

210,00 €

14

2016

30,00 €

2

30900
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FEMS

IAE

13000

IBI RÚSTEGA

11200

IBI URBANA
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PLUSVÀLUES

VEHICLES

Total
Resultado

30200

11300

11600

11500

2014

24,00 €

1

2017

15,00 €

1

2015

646,00 €

6

2018

15,00 €

1

2012

341,58 €

1 FEMS

30200

2012

88,70 €

1

2014

454,67 €

5 FONDEJOS

55000

2007

7.209,00 €

1

2014

51,89 €

3 IBI RÚSTEGA

11200

2013

4,59 €

1

2015

33,85 €

2

2015

4.589,40 €

6

2011

270,47 €

2

2016

3.258,57 €

1

2012

282,15 €

2

2018

600,32 €

2

2013

295,28 €

2 IBI URBANA

2014

57,79 €

1

2014

559,98 €

3

2015

980,09 €

4

2015

1.637,75 €

3

2016

104,90 €

1

2014

1.435,62 €

1

2017

104,90 €

1

2015

1.438,37 €

4

2018

104,90 €

1

2013

143,86 €

2014

2.330,98 €

1

2014

2.824,50 €

66

2016

5.802,67 €

2

2015

789,75 €

22

2017

5.378,78 €

1

2011

138,80 €

1

2013

117,98 €

1

2015

117,98 €

1

2016

479,70 €

3

159,89 €

2

493,67 €

3

117,98 €

1

641,41 €

6

254,59 €

2

33.242,59 €

51

Import total

11.499,72 €

2 PLUSVÀLUES

143 VEHICLES

11300

11600

11500

2017

2018

Import total

Segon. Realitzar els assentaments comptables necessaris per fer efectives les anul·lacions dels
drets i les obligacions indicats." ---------------------------------------------------------------------------------------Intervé el Sr. Pons Sintes. Manifesta que la informació comptable ha de mostrar una imatge fidel
de la situació patrimonial, financera i pressupostària d’aquest Ajuntament en relació als drets
liquidats pendents de cobrament i que, per açò, es presenta aquest expedient a la comissió.
Afegeix que els diferents motius d'anul·lació dels drets liquidats és per prescripcions, errors, rebuts
duplicats, etc. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------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); i quatre abstencions, corresponets 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 l’expedint d’anul·lació de drets liquidats pendents de cobrament d’exercicis
tancats, per un import de 44.742,31 euros, amb el següent resum: -------------------------------------MOTIU: ALTRES
CAUSES

MOTIU:
PRESCRIPCIÓ
MOTIU
PRESCRIT

Concepte
CEMENTERI

Partida Contret
30900

Import

Núm.
Rebuts

Concepte

2012

15,00 €

1 CEMENTERI

2013

45,00 €

3

Partida Contret
30900

Import

Núm.
Rebuts

2014

15,00 €

1

2015

30,00 €

2
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FEMS

IAE

IBI RÚSTEGA

IBI URBANA
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PLUSVÀLUES

VEHICLES

Total
Resultado

Import total

30200

13000

11200

11300

11600

11500

2014

210,00 €

14

2016

30,00 €

2

2014

24,00 €

1

2017

15,00 €

1

2015

646,00 €

6

2018

15,00 €

1

2012

341,58 €

1 FEMS

30200

2012

88,70 €

1

2014

454,67 €

5 FONDEJOS

55000

2007

7.209,00 €

1

2014

51,89 €

3 IBI RÚSTEGA

11200

2013

4,59 €

1

2015

33,85 €

2

2015

4.589,40 €

6

2011

270,47 €

2

2016

3.258,57 €

1

2012

282,15 €

2

2018

600,32 €

2

2013

295,28 €

2 IBI URBANA

2014

57,79 €

1

2014

559,98 €

3

2015

980,09 €

4

2015

1.637,75 €

3

2016

104,90 €

1

2014

1.435,62 €

1

2017

104,90 €

1

2015

1.438,37 €

4

2018

104,90 €

1

2013

143,86 €

2014

2.330,98 €

1

2014

2.824,50 €

66

2016

5.802,67 €

2

2015

789,75 €

22

2017

5.378,78 €

1

2011

138,80 €

1

2013

117,98 €

1

2015

117,98 €

1

2016

479,70 €

3

159,89 €

2

493,67 €

3

117,98 €

1

641,41 €

6

11.499,72 €

2 PLUSVÀLUES

143 VEHICLES

11300

11600

11500

2017

2018

Import total

254,59 €

2

33.242,59 €

51

Segona. Realitzar els assentaments comptables necessaris per fer efectives les anul·lacions dels
drets i les obligacions indicats." ----------------------------------------------------------------------------------------

El debat i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a
l'enllaç següent: https://vimeo.com/383479781/#t=10m21s
I no havent-hi més intervencions, la batlessa 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 l’expedint d’anul·lació de drets liquidats pendents de cobrament
d’exercicis tancats, per un import de 44.742,31 euros, amb el següent resum:
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MOTIU: ALTRES
CAUSES

MOTIU:
PRESCRIPCIÓ
MOTIU
PRESCRIT

Concepte
CEMENTERI

FEMS

IAE

IBI RÚSTEGA
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IBI URBANA

PLUSVÀLUES

VEHICLES

Total
Resultado

Import total

Partida Contret
30900

30200

13000

11200

11300

11600

11500

2012

Import
15,00 €

Núm.
Rebuts

Concepte

1 CEMENTERI

Partida Contret
30900

Import

Núm.
Rebuts

2014

15,00 €

1

2013

45,00 €

3

2015

30,00 €

2

2014

210,00 €

14

2016

30,00 €

2

2014

24,00 €

1

2017

15,00 €

1

2015

646,00 €

6

2018

15,00 €

1

2012

341,58 €

1 FEMS

30200

2012

88,70 €

1

2014

454,67 €

5 FONDEJOS

55000

2007

7.209,00 €

1

2014

51,89 €

3 IBI RÚSTEGA

11200

2013

4,59 €

1

2015

33,85 €

2

2015

4.589,40 €

6

2011

270,47 €

2

2016

3.258,57 €

1

2012

282,15 €

2

2018

600,32 €

2

2013

295,28 €

2 IBI URBANA

2014

57,79 €

1

2014

559,98 €

3

2015

980,09 €

4

2015

1.637,75 €

3

2016

104,90 €

1

2014

1.435,62 €

1

2017

104,90 €

1

2015

1.438,37 €

4

2018

104,90 €

1

2013

143,86 €

2014

2.330,98 €

1

2014

2.824,50 €

66

2016

5.802,67 €

2

2015

789,75 €

22

2017

5.378,78 €

1

2011

138,80 €

1

2013

117,98 €

1

2015

117,98 €

1

2016

479,70 €

3

159,89 €

2

493,67 €

3

117,98 €

1

641,41 €

6

11.499,72 €

2 PLUSVÀLUES

143 VEHICLES

11300

11600

11500

2017

2018

Import total

254,59 €

2

33.242,59 €

51

Segon. Realitzar els assentaments comptables necessaris per fer efectives les
anul·lacions dels drets i les obligacions indicats.
SETÈ. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA DE DIA 12.12.19.
PROPOSTA DE BATLIA AMB RELACIÓ A L'APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST
I DE LA PLANTILLA DE 2020
Es dona compte del dictamen emès amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
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"Intervé el Sr. Pons Sintes. Informa que dilluns passat es va lliurar als membres de la comissió el
Pressupost i la Plantilla de 2020, que comprèn la següent documentació: ---------------------------------PRESSUPOST 2020 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Memòria de Batlia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Informe econòmico-financer. ------------------------------------------------------------------------------------------ Informe d'Intervenció. --------------------------------------------------------------------------------------------------- Informe d'Intervenció d'avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària i regla de
la despesa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Bases d'execució. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pressupost de despeses. ---------------------------------------------------------------------------------------------- Pressupost d'ingressos. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Annex d'inversions. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Annex del deute a llarg termini. --------------------------------------------------------------------------------------- Annex d'informació sobre els convenis subscrits amb la comunitat autònoma de les Illes Balears
en matèria de despesa social. ------------------------------------------------------------------------------------------ Annex dels beneficis fiscals en els tributs locals. ----------------------------------------------------------------- Informe valoració dels Serveis Tècnics relatiu a un solar de propietat municipal en el polígon
industrial de Sant Lluís. --------------------------------------------------------------------------------------------------- Informe de valoració dels Serveis Tècnics relatiu als immobles de propietat municipal a la zona de
Biniancollet. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Liquidació del Pressupost de 2018. ---------------------------------------------------------------------------------- Avanç de la liquidació del Pressupost de l'exercici de 2019. -------------------------------------------------PLANTILLA 2020 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Memòria de Batlia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Plantilla de Personal de 2020. ---------------------------------------------------------------------------------------- Informe de Secretaria. -------------------------------------------------------------------------------------------------- Informe d'Intervenció. --------------------------------------------------------------------------------------------------Continua el Sr. Pons Sintes. Informa que aquest projecte de pressupost arriba després d’un
exercici —2019— que ha funcionat amb comptes prorrogats, la qual cosa provoca que les
variacions d’aquest projecte amb relació al darrer pressupost de què es disposa siguin prou
significatives. Pel que fa als ingressos, assenyala que el capítol 2 —Impostos indirectes— ha
baixat un 20% a causa de la baixada de llicències d’obres, com també ha baixat en 200.000 euros
el capítol 6, d’Alineació d’inversions reals. Afegeix que el capítol 7 —Transferències de capital—
ha baixat un 70% i que açò es degut que l’any 2018 el CIM va fer una aportació extraordinària per
inversions financerament sostenibles; i que el capítol 9 —Passius financers— ha augmentat perquè
a l’amortització s’ha de tenir en compte la qüestió d’Orfila, SL. ------------------------------------------------Segueix el Sr. Pons Sintes. Pel que fa a les despeses, informa que el capítol de personal ha pujat
un 6% degut, principalment, que els sous han pujat una mica; que hi ha qualque plaça que no hi
era el 2018; i també pel fet que hi ha diferents programes SOIB. Així mateix, informa que el
programa d’inversions ha baixat un 32%. ---------------------------------------------------------------------------Finalment, el Sr. Pons Sintes manifesta que en aquest document pressupostari s’ha intentat
prioritzar les coses que portaven al programa electoral, així com les línies polítiques del nou equip
de govern. Demana si hi ha intervencions. ------------------------------------------------------------------------Intervé el Sr. Carretero Tudurí. En primer lloc, demana que el programa d’inversions es faci una
mica més gran perquè és quasi il·legible. Per altra banda, s’interessa pels saldos bancaris en el dia
d’avui. El Sr. Pons Sintes informa que són d’uns vuit milions vuit-cents mil euros, aproximadament.
Intervé el Sr. De Diego Capellán. Manifesta que és difícil per als nous regidors desxifrar i interpretar
correctament un pressupost d’aquestes característiques, per la qual cosa hauria agraït que, tal com
l’equip de govern ho va fer per a la premsa, ho hagués fet per als regidors d’aquest consistori, en el
sentit que haguessin explicat prèviament el document pressupostari abans de portar-lo a la
comissió informativa. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
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El Sr. Pons Sintes manifesta que la realitat és que el pressupost està condicionat pel pagament de
la sentència a Orfila, SL, la qual cosa limita i dificulta la capacitat d’actuació i d’inversió de
l’Ajuntament; llavors hi ha la partida fixa de personal; i també s’ha de tenir en compte que fa uns
anys que les taxes i altres ingressos es mantenen... és a dir, hi ha una sèrie de capítols que ens
venen marcats. Per altra banda, no hi ha inversions en recursos propis i, per açò, es planteja
vendre terrenys o a través de préstec. ------------------------------------------------------------------------------Intervé la batlessa. Efectua una explicació de les inversions més importants previstes en el
pressupost, com és la substitució d’enllumenat públic; instal·lació de punts de recàrrega per a
cotxes elèctrics; pèrgoles fotovoltaiques a diferents
aparcaments; redacció de projectes
d’urbanització; diferents inversions a les zones turístiques, com ara fer una vorera entre la zona del
conjunt de Sa Talaia fins a Torret de Baix; conveni per a la segona planta del geriàtric; una zona
d’aparcament nova dalt Son Perroquet, etc. ----------------------------------------------------------------------Per altra banda, la batlessa manifesta que s’ha apostat per la cultura al nostre municipi,
incrementant la partida pressupostària per a la programació de la Sala Albert Camus; també s’ha
incorporat una partida per posar en marxa la distinció de Sant Lluís, Ciutat Amiga de la Infància,
així com per al Pla d’Igualtat; s’ha ampliat el conveni amb l’Escola d’Adults; s’ha augmentat la
partida dels pressuposts participatius, passant de 100.000 euros a 120.000 euros; i s’ha aconseguit
arribar al 0,7% del pressupost en matèria de cooperació, en compliment també d’un compromís del
pacte de govern. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervé la Sra. Izquierdo Carreras. Demana si hi ha qualque partida pressupostària per arranjar la
carretera de Sant Lluís fins a Punta Prima, així com la carretera de Sant Lluís fins a Binibèquer. La
batlessa respon que la carretera de Sant Lluís cap a Alcalfar depèn del CIM; la resta, són
competència municipal. Ara bé, vam mantenir conversacions amb el CIM i vam quedar que dins
l’any 2020 es redactaria un conveni per anar asfaltant carreteres l’any 2021. ----------------------------I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació la proposta presentada.-----------------La Comissió Informativa d’Economia, per dos 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 inicialment el Pressupost General de l’Ajuntament per a l’exercici 2020, que puja
a un estat de despeses de 12.835.671 euros i un estat d’ingressos igualment de 12.835.671 euros,
junt amb les seves Bases d’Execució; el resum del Pressupost per capítols és el següent: -----------ESTAT DE DESPESES
1 DESPESA DE PERSONAL
5.017.000,00
2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS
3.957.115,00
3 DESPESES FINANCERES
275.000,00
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS
765.220,00
5 FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS
170.000,00
6 INVERSIONS REALS
1.434.196,00
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
285.150,00
8 ACTIUS FINACERS
60.000,00
9 PASSIUS FINANCERS
870.790,00
TOTAL DESPESES
12.835.671,00
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ESTAT D’INGRESSOS
IMPOSTOS DIRECTES
IMPOSTOS INDIRECTES
TAXES I ALTRES INGRESSOS
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
INGRESSOS PATRIMONIALS
ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
ACTIUS FINANCERS
PASSIUS FINANCERS
TOTAL INGRESSOS

5.604.000,00
360.000,00
2.491.500,00
2.249.485,00
422.000,00
612.463,30
377.360,00
60.000,00
658.862,70
12.835.671,00
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Segona. Aprovar inicialment la plantilla de personal, que comprèn tots els llocs de treball reservats
a funcionaris, personal laboral i personal eventual, en els termes que consten a l’expedient. ---------Tercera. Exposar al públic el Pressupost General per a l’exercici 2020 les Bases d’Execució i la
plantilla de personal durant un termini de quinze dies mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears, el tauler d’edictes municipal i la seu electrònica per tal que les persones interessades,
si n’és el cas, puguin presentar al·legacions, reclamacions o suggeriments. En el cas de no
presentar-se-n’hi durant el període establert a l’efecte, els acords s’elevaran a definitius sense
necessitat de nou acord exprés." --------------------------------------------------------------------------------------

El debat i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a
l'enllaç següent: https://vimeo.com/383479781/#t=14m28s
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I no havent-hi més intervencions, la batlessa 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); dues abstencions, corresponents als membres del PI (1) i Cs
(1); i quatre vots en contra, corresponents als membres del PP (4), acorda:
Primer. Aprovar inicialment el Pressupost General de l’Ajuntament per a l’exercici 2020,
que puja a un estat de despeses de 12.835.671 euros i un estat d’ingressos igualment de
12.835.671 euros, junt amb les seves Bases d’Execució; el resum del Pressupost per
capítols és el següent:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ESTAT DE DESPESES
DESPESA DE PERSONAL
DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS
DESPESES FINANCERES
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS
INVERSIONS REALS
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
ACTIUS FINACERS
PASSIUS FINANCERS
TOTAL DESPESES

5.017.000,00
3.957.115,00
275.000,00
765.220,00
170.000,00
1.434.196,00
285.150,00
60.000,00
870.790,00
12.835.671,00

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ESTAT D’INGRESSOS
IMPOSTOS DIRECTES
IMPOSTOS INDIRECTES
TAXES I ALTRES INGRESSOS
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
INGRESSOS PATRIMONIALS
ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
ACTIUS FINANCERS
PASSIUS FINANCERS
TOTAL INGRESSOS

5.604.000,00
360.000,00
2.491.500,00
2.249.485,00
422.000,00
612.463,30
377.360,00
60.000,00
658.862,70
12.835.671,00

Segona. Aprovar inicialment la plantilla de personal, que comprèn tots els llocs de treball
reservats a funcionaris, personal laboral i personal eventual, en els termes que consten a
l’expedient.
15

Ajuntament de Sant Lluís
__________________________________________________________________
www.ajsantlluis.org

Tercera. Exposar al públic el Pressupost General per a l’exercici 2020 les Bases
d’Execució i la plantilla de personal durant un termini de quinze dies mitjançant anunci en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears, el tauler d’edictes municipal i la seu electrònica per
tal que les persones interessades, si n’és el cas, puguin presentar al·legacions,
reclamacions o suggeriments. En el cas de no presentar-se-n’hi durant el període
establert a l’efecte, els acords s’elevaran a definitius sense necessitat de nou acord
exprés.
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VUITÈ. PROPOSTA D'ACORD DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS PER INSTAR
AENA PERQUÈ ACLAREIXI EL PLA PILOT DE TORRE REMOTA
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, es dona compte de la proposta d'acord presentada pels grups polítics
municipals amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
"Recentment AENA ha fet pública la seva decisió de dur a terme una prova pilot per tal
d'implementar una torre de control remota del trànsit aeri a l'Aeroport de Menorca. ---------------------Fa més d’una dècada que la torre de control de l'Aeroport de Maó necessita una remodelació, i
més tenint en compte que les seves condicions no s'adeqüen a la Llei de riscos laborals. ------------En el Pla Director de l’Aeroport de Menorca estava previst que l’any 2010 s’aprovés la construcció
d’una nova torre de control, i en el DORA (Document de Regulació Aeroportuària) aprovat pel
Consell de Ministres el 27 de gener de 2017, està pressupostada la construcció d’una torre de
control a l’Aeroport de Menorca. --------------------------------------------------------------------------------------L'Aeroport de Menorca té una forta concentració del trànsit aeri durant els mesos d'estiu, de
manera que qualsevol incidència tindria fortes repercussions, i no hi ha cap experiència positiva en
un aeroport amb tant de volum d'operacions arreu del Món. ---------------------------------------------------Com queda regulat en l’Estatut del Treballador, per dur a terme canvis d’aquesta envergadura s’ha
d’informar els representants legals dels treballadors (RLT); fet que no s'ha produït en aquests cas i
deixa en evidència una manera de gestionar poc adient en els temps actuals, ja que deixa de
banda a qui realment utilitzarà la infraestructura. -----------------------------------------------------------------Els professionals d'ENAIRE han mostrat les seves reticències al que s'ha fet públic fins ara, ja que
creuen que el sistema ha de garantir l'operativitat de l'Aeroport en temporada alta i els moviments
en horari punta, la qual cosa en aquest cas no és així. ----------------------------------------------------------Aquest projecte presenta massa dubtes i preguntes a escala logística, de protocols i de programes
informàtics que actualment no estan en funcionament a l’aeroport, i també per un tema de manca
de personal qualificat per dur a termes aquestes tasques, la qual cosa podria provocar un fall dels
sistema i, com a conseqüència, un aïllament de l’illa per aire. -------------------------------------------------Atès a les circumstàncies exposades; i vist els acords adoptats pel Ple del Consell Insular de
Menorca en sessió de dia 21 d’octubre de 2019 amb relació al particular, es proposa: ----------------Primer. Instar els responsables d'AENA SME, SA, a exposar als representants del personal quin
és el projecte i la previsió d'implementació, i a aclarir tots els condicionants econòmics, materials i
de recursos humans per a la implementació d'aquest pla pilot. -----------------------------------------------Segon. Instar Aena perquè s'executin les obres pressupostades i planificades per a la construcció
d'una torre de control física a l'Aeroport de Menorca. -------------------------------------------------------------
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Tercer. Instar subsidiariament el Ministeri de Foment i AENA SME, SA, que, en el supòsit de
descartar la construcció la nova torre de control, ja pressupostada, s'adoptin les mesures pertinents
perquè disposi de la tecnologia i el personal adequat per donar el servei a la torre remota i a la
torre de contingència, garantint també l'operativitat de l'aeròdrom, especialment en temporada alta,
ja que Menorca no es pot permetre patir un aïllament en cas de fallida. ------------------------------------Quart. Remetre al Govern de les Illes Balears i al Govern d’Espanya aquesta proposta d'acord i
instar-los a prendre les mesures necessàries per donar suport a la proposta en defensa dels
interessos dels residents i visitants de Menorca." ------------------------------------------------------------------

El debat i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a
l'enllaç següent: https://vimeo.com/383479781/#t=1h11m29s
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I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació la proposta presentada.
El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, acorda:
Primer. Instar els responsables d'AENA SME, SA, a exposar als representants del
personal quin és el projecte i la previsió d'implementació, i a aclarir tots els condicionants
econòmics, materials i de recursos humans per a la implementació d'aquest pla pilot.
Segon. Instar Aena perquè s'executin les obres pressupostades i planificades per a la
construcció d'una torre de control física a l'Aeroport de Menorca.
Tercer. Instar subsidiariament el Ministeri de Foment i AENA SME, SA, que, en el supòsit
de descartar la construcció la nova torre de control, ja pressupostada, s'adoptin les
mesures pertinents perquè disposi de la tecnologia i el personal adequat per donar el
servei a la torre remota i a la torre de contingència, garantint també l'operativitat de
l'aeròdrom, especialment en temporada alta, ja que Menorca no es pot permetre patir un
aïllament en cas de fallida.
Quart. Remetre al Govern de les Illes Balears i al Govern d’Espanya aquesta proposta
d'acord i instar-los a prendre les mesures necessàries per donar suport a la proposta en
defensa dels interessos dels residents i visitants de Menorca.
NOVÈ. PROPOSTA D'ACORD DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS AMB RELACIÓ
A LA DECLARACIÓ DE LA FEMP "ACCIÓN LOCAL POR EL CLIMA"
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, es dona compte de la proposta d'acord presentada pels grups polítics
municipals amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
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"Desde que el viernes 1 de noviembre la Mesa de Gobierno de la Conferencia de las Partes de la
Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) aceptó la propuesta
del Gobierno de Chile para que la Cumbre del Clima de 2019 (COP25) se celebrase en Madrid, el
Gobierno de España trabajó para asegurar el éxito de la organización de esta cita internacional,
priorizando facilitar al máximo la participación de todos los delegados así como la presencia y
participación de la sociedad civil. -------------------------------------------------------------------------------------La COP25 tuvo lugar entre el 2 al 13 de diciembre de 2019. La Conferencia tuvo lugar bajo la
Presidencia de Chile y se desarrolló con el apoyo del Gobierno de España. ------------------------------Desde la COP21 —en la que se firmó el Acuerdo de París— hasta hoy, se ha puesto claramente
de manifiesto el relevante papel de las ciudades. La Administración Local es la más cercana a la
ciudadanía y sus acciones son las que tienen un efecto más inmediato en los ciudadanos. ----------Los Gobiernos Locales del mundo nos enfrentamos a un nuevo escenario en el campo de la
sostenibilidad que nos obliga a reaccionar rápidamente, especialmente para reducir los
efectos del cambio climático en los asentamientos humanos, pero también en los espacios
naturales. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Para hacer frente a esta nueva situación, los Gobiernos Locales ya estamos trabajando en el
desarrollo de políticas y medidas dirigidas a conseguir los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), pero el apoyo y la comunicación internacional pasan a ser también, ahora más
que nunca, un requisito indispensable. ------------------------------------------------------------------------------Es necesario realizar acuerdos entre las ciudades para conseguir un objetivo común con una
suma de fuerzas y con una mayor fortaleza a la hora de actuar para mitigar los efectos del cambio
climático y adaptarnos a él. ---------------------------------------------------------------------------------------------Por lo tanto, las ciudades deben tener un papel protagonista en la definición, la planificación y
la ejecución de las políticas locales de lucha contra el cambio climático, y es necesario contar con
la participación del ciudadano, que debe corresponsabilizarse, y del sector privado. -------------------Las políticas de los Gobiernos Locales y las actuaciones encaminadas a la lucha contra el cambio
climático han tenido cada vez un mayor peso en nuestras ciudades, involucrando y
concienciando cada vez más a la ciudadanía. -----------------------------------------------------------------Los Alcaldes y Alcaldesas seguimos comprometidos en la lucha contra el cambio climático y
seguiremos impulsando políticas que contribuyan a alcanzar el Acuerdo de París, y para ello
trabajaremos en distintos ámbitos: -----------------------------------------------------------------------------------− Energía -----------------------------------------------------------------------------------------------------------− Edificación sostenible ----------------------------------------------------------------------------------------− Movilidad sostenible ------------------------------------------------------------------------------------------− Reducción de emisiones -------------------------------------------------------------------------------------− Economía circular ---------------------------------------------------------------------------------------------Los Gobiernos Locales estamos liderando la lucha contra el cambio climático, adoptando
acciones decisivas, innovadoras y ambiciosas. Se ha logrado un gran avance, pero será necesario
continuar aplicando estrategias, planes y programas para alcanzar los nuevos compromisos de
reducción. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En suma, estamos preparados para seguir liderando la lucha contra el cambio climático, pero
necesitamos mayor financiación para seguir avanzando en este proceso. Por ello, instamos al
Gobierno de España y a los Gobiernos de las Comunidades Autónomas para que
transfirieran las cuantías económicas suficientes a los Gobiernos Locales para crear
programas específicos de lucha contra el cambio climático en el ámbito municipal. ---------------------Por ello, instamos al Gobierno de España y a los Gobiernos de las Comunidades Autónomas
para que transfirieran las cuantías económicas suficientes a los Gobiernos Locales para
crear programas específicos de lucha contra el cambio climático en el ámbito municipal."--------------

El debat i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a
l'enllaç següent: https://vimeo.com/383479781/#t=1h16m03s
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I no havent-hi més intervencions, en primer lloc, la batlessa sotmet a votació l'esmena
presentada pel portaveu del PI - Proposta per les Illes, en el sentit que l'acord del Ple
també s'enviï a la FEMP. L'esmena és aprovada per unaninmitat.
Tot seguit, la batlessa sotmet a votació la proposta presentada pels grups polítics
municipals amb la incorporació de l'esmena aprovada.
El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, acorda:
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Primer. Instar al Govern d'Espanya i als Governs de les Comunitats Autònomes perquè
transfereixin les quanties econòmiques suficients als governs locals per crear programes
específics de lluita contra el canvi climàtic en l'àmbit municipal.
Segon. Remetre el present acord a la FEMP.
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/383479781/#t=1h21m15s
ONZÈ. PRECS I SUGGERIMENTS
La intervenció del regidor del Partit Popular Pedro Tudurí Mercadal, amb relació a la
qüestió de la caldera de Biomassa, així com la resposta de la batlessa, M. Carolina
Marquès Portella, de la regidora Naomi Grace Toomey i del primer Tinent de Batlia, Joan
M. Pons Sintes, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/383479781/#t=1h26m33s
La intervenció del regidor del Partit Popular Pedro Tudurí Mercadal, amb relació als
adoquins del carrer de Sant Lluís, així com la resposta de la batlessa, M. Carolina
Marquès Portella, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/383479781/#t=1h28m40s
La intervenció del regidor del PI – Proposta per les Illes Llorenç Carretero Tudurí, amb
relació als contenidors de l’àrea de la costa, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/383479781/#t=1h29m40s
La intervenció del regidor del PI – Proposta per les Illes Llorenç Carretero Tudurí, amb
relació als contenidors de matèria orgànica del nucli urbà, es pot consultar a l'enllaç
següent:
https://vimeo.com/383479781/#t=1h30m22s
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La intervenció del regidor del PI – Proposta per les Illes Llorenç Carretero Tudurí, amb
relació a les marquesines de les parades d’autobusos de l’Avinguda de sa Pau, així com
la resposta de la batlessa, M. Carolina Marquès Portella, es pot consultar a l'enllaç
següent:
https://vimeo.com/383479781/#t=1h31m24s
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La intervenció del regidor del PI – Proposta per les Illes Llorenç Carretero Tudurí, amb
relació al Consorci de Residus i Energia, així com la resposta de la batlessa, M. Carolina
Marquès Portella, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/383479781/#t=1h33m13s
La intervenció del regidor de Cs Jorge de Diego Capellan, amb relació a la qüestió dels
restes de poda de Pou Nou (devora Sa Garrigueta), així com la resposta de la regidora
de Medi Ambient, Estefania Medina Clement, i de la batlessa, M. Carolina Marquès
Portella, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/383479781/#t=1h36m43s
Sense més assumptes a tractar i quan són les 21:40, 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=1OndlBuW9_5hP_0n1IhJ0mVT0N1a1_TMX
Pel que fa als enllaços de la videoacta que s'indiquen, aquests es reprodueixen a la plataforma
Vimeo:
Hash: nSBVpz8GdSDjX3dyBw34nqK9dG4= (00000.MTS)
Hash: XBhq8YvTWbOhbxJomAClet5+g+s= (00001.MTS)
Hash: 5I6RkrYmxEmUu3l1UobI9UUfKUc= (00002.MTS)
Hash: xMaEk4Wqt1M4PAZrooLJKDbTRrI= (00003.MTS)

María Cristina Gascón Mir
30/01/2020 9:17:15
Secretària,
Sant Lluís

M. Carolina Marquès Portella
30/01/2020 14:04:41
Batlessa
Sant Lluís
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