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ACTA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT

Identificador documento electrónico: ES-07052-2019-868511E1-0C24-441D-94A0-16CD30D287D7 Fecha:13/06/2019 9:04:36 Pag.:1/13
Ajuntament de Sant Lluís-07052- Código Org.:L01070256 Valide en: https://www.carpetaciutadana.org/santlluis/validardoc.aspx

Caràcter de la sessió: Ordinària
Dia: 23/05/2019 (Per avançament de la sessió de dia 30.05.19)
Hora: de les 20:00 a les 21:30 hores
Lloc: Ajuntament
Assistents
Batlessa:
1a. Tinenta de Batlia:
2n. Tinent de Batlia:
3r. Tinent de Batlia:
Regidor:
Regidor:
Regidora:
Regidor:
Regidora:
Regidor:
Regidor:
Regidora:
Regidor:

M. Montserrat Morlà Subirats (VOLEM SANT LLUIS)
Maria Teresa Martínez Martínez (VOLEM SANT LLUÍS)
Joan Miquel Pons Sintes (VOLEM SANT LLUÍS)
Remigio Lora Buzón (VOLEM SANT LLUÍS)
Cristóbal Coll Alcina (PP)
Pedro Tuduri Mercadal (PP)
Mª Dolores Tronch Folgado (PP)
Daniel Mercadal Stevenson (PP)
Elvira Capó García (PP)
Francisco Olives Salas (PP)
Antonio García Romero (PSOE)
Silvia Pérez de la Vega (PSOE)
Llorenç Carretero Tudurí (EL PI)

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 d'Atenció a la Ciutadania de dia 20.05.19.
Proposta de la regidora de Serveis Socials amb relació al conveni de col·laboració amb el
Consell Insular de Menorca per al finançament dels serveis socials comunitaris bàsics per
a l'any 2019
Tercer. Dictamen de la Comissió informativa d'Atenció a la Ciutadania de dia 20.05.19.
Proposta de la regidora de Serveis Socials per a l'aprovació del conveni de col·laboració
amb la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació d'encàrrec de gestió del servei
d'ajuda a domicili per a persones en situació de dependència
Quart. Dictamen de la Comissió Especial de Comptes de dia 20.05.19. Proposta del
regidor d'Economia i Hisenda amb relació a la revisió de preus del contracte administratiu
per a la gestió del servei públic de recollida i trasllat dels residus urbans, altres serveis
complementaris i la neteja viària del municipi de Sant Lluís
Cinquè. Dictamen de la Comissió Especial de Comptes de dia 20.05.19. Proposta del
regidor d'Economia i Hisenda d'aprovació de l'expedient 2/2019 de reconeixement
extrajudicial de crèdits
Sisè. Resolució de Batlia núm. 2019/PRE/0000376. Aprovació expedient de modificació
de crèdit núm. 6 al Pressupost de 2018 prorrogat per a l'any 2019. Donar-ne compte
Setè. Resolució de Batlia núm. 2019/PRE/0000465, de dia 20.05.19. Delegació de
competències. Donar-ne compte
Vuitè. Informació periòdica amb relació a l'exercici del pressupost i moviments de
tresoreria. Primer trimestre de 2019
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Novè. Control del Ple a la Junta de Govern Local
Desè. Precs i suggeriments
Desenvolupament de la sessió
PRIMER. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
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La batlessa demana si cap membre del Ple té observacions a fer a l’acta de dia 29.04.19.
No havent-hi cap rectificació, se sotmet a votació i s’aprova per dotze vots a favor i
l'abstenció de la Sra. Capó García, pel fet que no va assistir a la sessió.
SEGON. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ATENCIÓ A LA CIUTADANIA
DE DIA 20.05.19. PROPOSTA DE LA REGIDORA DE SERVEIS SOCIALS AMB
RELACIÓ AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL CONSELL INSULAR DE
MENORCA PER AL FINANÇAMENT DELS SERVEIS SOCIALS COMUNITARIS
BÀSICS PER A L'ANY 2019
Es dona compte del dictamen emès amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
"Es dona compte de la proposta presentada per la regidora de Serveis Socials amb relació a
l'assumpte indicat, que diu: ---------------------------------------------------------------------------------------------"El Consell Insular ha remès el conveni de referència, l’objecte del qual és: ------------------------------- Establir el marc de la coordinació i la col·laboració tècnica i el finançament de les prestacions dels
serveis socials comunitaris bàsics que es desenvolupen al municipi. ---------------------------------------- Mantenir i desenvolupar una xarxa de serveis socials bàsics, gestionada per la corporació local,
així com donar suport en el desenvolupament de les competències que ens atribueix la normativa
en l’atenció de les necessitats de la població i les famílies amb situació de vulnerabilitat. -------------- Garantir un nivell mínim de prestacions homogènies a totes les persones. ------------------------------El finançament del Consell Insular per atendre les obligacions dels programes i les prestacions
establertes al Conveni puja a 151.119,68€, que serà satisfeta en dues anualitats (108.086,82€ en
2019 i 43.032,86€ en 2020). El Consell Insular, en data 29 d'abril ha aprovat el conveni. --------------A la vista de les consideracions anteriors, de la memòria justificativa obrant a l'expedient, i dels
informes jurídic i de intervenció, venc en elevar a la Comissió Informativa d'Atenció a la Ciutadania
la següent -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROPOSTA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer. Aprovar el conveni de col·laboració amb el Consell Insular pel finançament dels serveis
socials comunitaris bàsics per a l’any 2019. ------------------------------------------------------------------------Segon. Habilitar la Batlessa per a la seva signatura." -----------------------------------------------------------La presidenta cedeix la paraula a la Sra. Martínez, que explica que proposa aprovar el conveni de
col·laboració amb el Consell Insular per al finançament dels Serveis Socials Comunitaris Bàsics per
a l'any 2019. La Sra. Martínez explica que aquest és el conveni que es signa cada any i diu que a
la memòria hi apareixen les aportacions econòmiques del Consell Insular i del Govern Balear. ------El Sr. Carretero, intervé. Diu que l’Ajuntament sempre hauria de reivindicar que se’ns paguin més
diners. Així mateix, sol·licita que se li faciliti una comparativa respecte altres anys, per saber si s’ha
incrementat la partida o queda igual. Demana que se li faciliti abans del Ple. -----------------------------La Sra. Tronch, intervé. Comenta que a la proposta de la regidora apareix l’any 2019, al títol, però
que en el punt primer de la proposta apareix l’any 2020. La Sra. Martínez assenyala que es tracta
d'una errada i que es corregirà. ---------------------------------------------------------------------------------------Sense haver-hi més intervencions, la presidenta sotmet la proposta a votació. ----------------------------
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La Comissió d'Atenció a la Ciutadania, per tres vots a favor, corresponents als membres de
VOLEM SANT LLUÍS (2) i PSOE (1); i quatre abstencions corresponents als membres del PP (3) i
el PI (1), acorda elevar a la consideració del Ple de l'Ajuntament de Sant Lluís les següents
propostes d'acord: ------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer. Aprovar el conveni de col·laboració amb el Consell Insular pel finançament dels serveis
socials comunitaris bàsics per a l’any 2019. ------------------------------------------------------------------------Segon. Habilitar la 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/338808467/#t=01m25s
I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació el dictamen presentat per
la Comissió Informativa d'Atenció a la Ciutadania.
El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, acorda:
Primer. Aprovar el conveni de col·laboració amb el Consell Insular pel finançament dels
serveis socials comunitaris bàsics per a l’any 2019.
Segon. Habilitar la Batlessa per a la seva signatura.
TERCER. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ATENCIÓ A LA
CIUTADANIA DE DIA 20.05.19. PROPOSTA DE LA REGIDORA DE SERVEIS
SOCIALS PER A L'APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LA
CONSELLERIA DE SERVEIS SOCIALS I COOPERACIÓ D'ENCÀRREC DE GESTIÓ
DEL SERVEI D'AJUDA A DOMICILI PER A PERSONES EN SITUACIÓ DE
DEPENDÈNCIA
Es dona compte del dictamen emès amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
"Es dona compte de la proposta presentada per la regidora de Serveis Socials amb relació a
l'assumpte indicat, que diu: ---------------------------------------------------------------------------------------------"A data d'avui l'Ajuntament està prestant el servei d'ajuda a domicili, tant a persones dependents
que tenen aprovat el grau de dependència com a persones que no el tenen. Atès que
l'Administració de la Comunitat Autònoma tè competència exclusiva en polítiques d'atenció a les
persones dependents, ara la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació ha remès a l'Ajuntament
un esborrany de conveni de col·laboració amb la finalitat de desenvolupar el servei d'ajuda a
domicili per a persones amb grau reconegut de dependència I, II i III, residents a Sant Lluís. --------A la vista de la memòria justicativa obrant a l'expedient, l'informe jurídic i l'informe de intervenció
municipal, i d'acord amb la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim jurídic del sector públic, i de la Llei
20/2006, de 15 de desembre, venc en elevar a Comissió Informativa d'Atenció a la Ciutadania la
següent ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROPOSTA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer. Acceptar l'encàrrec de gestió del servei d'ajuda a domicili per a persones en situació de
dependència que efectua la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació. ---------------------------------Segon. Aprovar el conveni interadministratiu de col·laboració entre la Conselleria de Serveis
Socials i Cooperació i l'Ajuntament per gestionar el servei d'ajuda a domicili per a persones en
situació de dependència; tot en els termes que consten a l'expedient. La durada del conveni —i de
l'encàrrec— finalitzarà el 31 de gener de 2022 i es podrà prorrogar fins a un màxim (pròrroga
inclosa) de quatre anys. -------------------------------------------------------------------------------------------------Tercer. Habilitar la Batlessa per signar el conveni. --------------------------------------------------------------3
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Quart. Notificar els acords anteriors a la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació del Govern
Balear als efectes de la publicació del conveni en el Diari Oficial de les Illes Balears." -----------------La presidenta cedeix la paraula a la Sra. Martínez, que explica que proposa aprovar el conveni de
col·laboració amb la conselleria de Serveis Socials i Cooperació d'encàrrec de gestió del Servei
d'Ajuda a Domicili per a persones en situació de dependència.Explica que aquest nou servei
aportarà molts beneficis. Divideix la dependència en 3 graus, en funció de les necessitats de cada
usuari/ària.Explica que tots els ajuntaments tenen signat el conveni des de fa més de 3 anys,
només faltava Sant Lluís. -----------------------------------------------------------------------------------------------El Sr. Carretero intervé. Demana si el servei que s'està prestant actualment no funciona bé? --------La Sra. Martínez, respon que sí, però que es tracta de Servei d'Atenció a Domicili i ho paga tot
l’Ajuntament. Amb aquest conveni ho pagaria el Govern. -------------------------------------------------------El Sr. Carretero demana si també pagarà l’usuari. ---------------------------------------------------------------La Sra. Martínez respon que sí, que els usuaris també pagaran una part. ---------------------------------El Sr. Carretero puntualitza, un cop se signi el conveni els usuaris del servei pagaran, i fins ara que
no teniem signat el conveni no pagaven. ---------------------------------------------------------------------------La Sra. Martínez, explica que el servei es millorarà i que es pagarà en funció de les rendes. Ara
determinats graus de dependència no els podem atendre. Amb aquest conveni es millorarà el
servei. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Sr. Carretero demana perquè som l’únic municipi que no té signat el conveni. ------------------------La Sra. Martínez respon que no s’havia signat encara per motius administratius, per una manca de
coordinació. Així mateix la Sra. Martínez, explica que el primer que caldrà fer un cop signat el
conveni és avaluar els diferents usuaris, per conèixer les necessitats. -------------------------------------La Sra. Tronch demana si el personal serà el mateix. -----------------------------------------------------------La Sra. Martinez respon que sí. ---------------------------------------------------------------------------------------El Sr. Carretero intervé. Demana si la contractació del personal serà a càrrec de la CAIB. -----------La Sra. Martínez, respon que no. Que el personal serà municipal. -------------------------------------------Sense haver-hi més intervencions, la presidenta sotmet la proposta a votació. ---------------------------La Comissió d'Atenció a la Ciutadania, per tres vots a favor, corresponents als membres de
VOLEM SANT LLUÍS (2) i PSOE (1); i quatre abstencions corresponents als membres del PP (3) i
el PI (1), acorda elevar a la consideració del Ple de l'Ajuntament de Sant Lluís les següents
propostes d'acord: ------------------------------------------------------------------------------------------------------Primera. Acceptar l'encàrrec de gestió del servei d'ajuda a domicili per a persones en situació de
dependència que efectua la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació. ---------------------------------Segona. Aprovar el conveni interadministratiu de col·laboració entre la Conselleria de Serveis
Socials i Cooperació i l'Ajuntament per gestionar el servei d'ajuda a domicili per a persones en
situació de dependència; tot en els termes que consten a l'expedient. La durada del conveni —i de
l'encàrrec— finalitzarà el 31 de gener de 2022 i es podrà prorrogar fins a un màxim (pròrroga
inclosa) de quatre anys. -------------------------------------------------------------------------------------------------Tercera. Habilitar la Batlessa per signar el conveni. -------------------------------------------------------------Quarta. Notificar els acords anteriors a la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació del Govern
Balear als efectes de la publicació del conveni en el Diari Oficial de les Illes Balears." ------------------

El debat i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a
l'enllaç següent: https://vimeo.com/338808467/#t=06m02s
I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació el dictamen presentat per
la Comissió Informativa d'Atenció a la Ciutadania.
El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, acorda:
Primer. Acceptar l'encàrrec de gestió del servei d'ajuda a domicili per a persones en
situació de dependència que efectua la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació.
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Segon. Aprovar el conveni interadministratiu de col·laboració entre la Conselleria de
Serveis Socials i Cooperació i l'Ajuntament per gestionar el servei d'ajuda a domicili per a
persones en situació de dependència; tot en els termes que consten a l'expedient. La
durada del conveni —i de l'encàrrec— finalitzarà el 31 de gener de 2022 i es podrà
prorrogar fins a un màxim (pròrroga inclosa) de quatre anys.
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Tercer. Habilitar la Batlessa per signar el conveni.
Quart. Notificar els acords anteriors a la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació del
Govern Balear als efectes de la publicació del conveni en el Diari Oficial de les Illes
Balears.
QUART. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES DE DIA 20.05.19.
PROPOSTA DEL REGIDOR D'ECONOMIA I HISENDA AMB RELACIÓ A LA REVISIÓ
DE PREUS DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU PER A LA GESTIÓ DEL SERVEI
PÚBLIC DE RECOLLIDA I TRASLLAT DELS RESIDUS URBANS, ALTRES SERVEIS
COMPLEMENTARIS I LA NETEJA VIÀRIA DEL MUNICIPI DE SANT LLUÍS
Es dona compte del dictamen emès amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
"Es dona compte de la proposta presentada pel regidor d’Economia i Hisenda amb relació a
l’assumpte indicat, que diu: ---------------------------------------------------------------------------------------------“Vist el Contracte administratiu per a la gestió del servei públic de recollida i trasllat dels residus
urbans, altres serveis complementaris i la neteja viària del municipi de Sant Lluís, signat el 18 de
febrer de 2013, adjudicat per Ple de 20/12/2012 a Fomento de Construcciones y Contratas, S.A.,
per un import anual 677.920,13 euros, desglossat en 616.291,03 euros de base imposable més
61.629,10 euros d’IVA al 10%. -----------------------------------------------------------------------------------------Vist Plec de clàusules administratives i tècniques aprovats pel Ple de 26/04/2012. ----------------------Vist que, en data 30/04/2019, l’empresa Fomento de Construcciones y Contratas, SA, sol· licita
l’aplicació de la revisió de preus del contracte, adjuntant del càlcul de variació de l’IPC de l’Institut
Nacional de Estadística de febrer de 2018 a febrer de 2019, aplicant un 75% respecte a l’increment
de l’IPC. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vists els informes d'intervenció i secretaria i tota la documentació que obra a l’expedient, venc en
elevar a la Comissió Especial de Comptes la següent -----------------------------------------------------------PROPOSTA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRIMER.- Aprovar l’actualització dels preus del contracte administratiu per a la gestió del servei
públic de recollida i trasllat dels residus urbans, altres serveis complementaris i la neteja viària del
municipi de Sant Lluís, signat el 18 de febrer de 2013, d’acord amb el Text refós de la Llei de
contractes del sector públic i el contracte, del 75% de la variació anual de l’índex general a nivell
nacional dels preus del consum (IPC). ------------------------------------------------------------------------------SEGON.- Aprovar la revisió de preus de l’anualitat 2018/2019, essent l’anualitat actualitzada de
694.651,40 euros. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------TERCER.- Aprovar l’increment de la despesa corresponent a l’anualitat de 2019, per import de
4.432,22 euros, a càrrec de les aplicacions 3.1621.227.99 per import de 3.815,26 euros i
3.163.227.99 per import de 616,96 euros.” -------------------------------------------------------------------------Intervé el president. Manifesta que, tal com s’indica a la documentació que figura a l’expedient,
s’ha d’aprovar l’actualització dels preus del contracte i que, per aquest fet, es presenta aquesta
proposta. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Sr. Coll Alcina anuncia que el grup del Partit Popular s’abstindrà. ----------------------------------------I no havent-hi més intervencions, es sotmet a votació la proposta presentada. ----------------------------
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La Comissió Especial de Comptes, per dos vots a favor, corresponents als membres de VOLEM
SANT LLUÍS (2); i cinc abstencions, corresponents als membres del PP (3), PSOE (1) i el PI (1),
acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les següents propostes d’acord: -----------Primera. Aprovar l’actualització dels preus del contracte administratiu per a la gestió del servei
públic de recollida i trasllat dels residus urbans, altres serveis complementaris i la neteja viària del
municipi de Sant Lluís, signat el 18 de febrer de 2013, d’acord amb el Text refós de la Llei de
contractes del sector públic i el contracte, del 75% de la variació anual de l’índex general a nivell
nacional dels preus del consum (IPC). ------------------------------------------------------------------------------Segona. Aprovar la revisió de preus de l’anualitat 2018/2019, essent l’anualitat actualitzada de
694.651,40 euros. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Tercera. Aprovar l’increment de la despesa corresponent a l’anualitat de 2019, per import de
4.432,22 euros, a càrrec de les aplicacions 3.1621.227.99 per import de 3.815,26 euros i
3.163.227.99 per import de 616,96 euros."---------------------------------------------------------------------------

El debat i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a
l'enllaç següent: https://vimeo.com/338808467/#t=11m21s
I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació el dictamen presentat per
la Comissió Especial de Comptes.
El Ple de l'Ajuntament, per dotze vots a favor, corresponents als membres de VOLEM
SANT LLUÍS (4), PP (6) i PSOE (2); i una abstenció, corresponent al membre del PI (1),
acorda:
Primer. Aprovar l’actualització dels preus del contracte administratiu per a la gestió del
servei públic de recollida i trasllat dels residus urbans, altres serveis complementaris i la
neteja viària del municipi de Sant Lluís, signat el 18 de febrer de 2013, d’acord amb el
Text refós de la Llei de contractes del sector públic i el contracte, del 75% de la variació
anual de l’índex general a nivell nacional dels preus del consum (IPC).
Segon. Aprovar la revisió de preus de l’anualitat 2018/2019, essent l’anualitat
actualitzada de 694.651,40 euros.
Tercer. Aprovar l’increment de la despesa corresponent a l’anualitat de 2019, per import
de 4.432,22 euros, a càrrec de les aplicacions 3.1621.227.99 per import de 3.815,26
euros i 3.163.227.99 per import de 616,96 euros.
CINQUÈ. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES DE DIA 20.05.19.
PROPOSTA DEL REGIDOR D'ECONOMIA I HISENDA D'APROVACIÓ DE
L'EXPEDIENT 2/2019 DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS
Es dona compte del dictamen emès amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
"Es dona compte de la proposta presentada pel regidor d’Economia i Hisenda 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 2019. -----------------------------------------------------------------------------------------Vist l’informe d’intervenció, on consta que en aplicació de l’article 60.2 del RD 500/1990, de 20
d’abril, el reconeixement d’obligacions corresponents a exercici anteriors que, per qualsevol causa,
no ho hagueren sigut en aquell al que corresponien, és competència del Ple de la Corporació, i que
en aquest cas és possible la seva realització. ---------------------------------------------------------------------6
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PROPÒS l’adopció del següent acord: ------------------------------------------------------------------------------Primer. Aprovar el reconeixement extrajudicial dels crèdits relacionats a la taula annexa
corresponents a exercicis anteriors per import de 1.059,65 euros. -------------------------------------------Data R.E.

Data doc. N. document Descripció

Aplicació

27/02/2019

19/11/2018

4.151.21300

23,80

12/03/2019

COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS.- begudes diverses Festes
31/08/2018 2542489635
Sant LLuis 2018 i abonament

2.338.22614

530,44

20/03/2019

26/01/2018
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04/04/2019

1899

GABRIEL ALLES S.L.- Recarrega extintor amb pols ABC 3 kg

FA1800705 AEROBIC & FITNESS.- material esportiu

06/07/2018

Import

1.3421.22699

55,41

1

ALEJANDRO MARTIN -demostraciós en directa i col·laboracions en el
4.4312.22699
Mercat d'Art Estiu

150,00

4.4312.22699

150,00

4.4312.22699

150,00

04/04/2019

03/08/2018

2

ALEJANDRO MARTIN.- demostració i col·laboracions Mercat d'Art
Estiu - Temàtica multicultural

04/04/2019

03/08/2018

3

ALEJANDRO MARTIN.- demostració i col·laboracions Mercat d'Art
Estiu- Demostració mosaic

Segon. Aplicar al pressupost de 2018 prorrogat per a l’any 2019, els corresponents crèdits amb
càrrec a les diferents aplicacions pressupostàries on han d’anar imputades." -----------------------------Així mateix, es dona compte de l'esmena de rectificació i addició presentada sobre l'assumpte: ----"Havent-se registrat a l’Ajuntament, una vegada formulada la proposta d’aprovació de l’expedient
de referència, unes factures corresponents a l’exercici 2018; -------------------------------------------------Considerant convenient –per raons d’economia procedimental- tramitar-la juntament amb la
proposta en tràmit, s’eleva a la Comissió Informativa especial de Comptes la següent esmena
d’addició a l’apartat primer de la proposta d’aprovació de l’expedient 2/2019, de reconeixement
extrajudicial de crèdits: --------------------------------------------------------------------------------------------------Esmena de rectificació i addició: ----------------------------------------------------------------------------------Al punt primer d’acord substituir on diu “Aprovar el reconeixement extrajudicial dels crèdits
relacionats a la taula annexa corresponents a exercicis anteriors per import de 1.059,65 €.” per
“Aprovar el reconeixement extrajudicial dels crèdits relacionats a la taula annexa corresponents a
exercicis anteriors per import de 2.894,53€” -----------------------------------------------------------------------Al mateix temps, afegir a la taula annexa les dues factures, quedant la taula amb el següent detall:
Data R.E. Data doc. N. document Descripció

Aplicació

27/02/2019 19/11/2018

4.151.21300

23,80

COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS.- begudes diverses Festes
12/03/2019 31/08/2018 2542489635
Sant LLuis 2018 i abonament

2.338.22614

530,44

20/03/2019 26/01/2018 FA1800705 AEROBIC & FITNESS.- material esportiu

1899

GABRIEL ALLES S.L.- Recarrega extintor amb pols ABC 3 kg

Import

1.3421.22699

55,41

1

ALEJANDRO MARTIN -demostraciós en directa i col·laboracions en
el Mercat d'Art Estiu

4.4312.22699

150,00

04/04/2019 03/08/2018

2

ALEJANDRO MARTIN.- demostració i col·laboracions Mercat d'Art
Estiu - Temàtica multicultural

4.4312.22699

150,00

04/04/2019 03/08/2018

3

ALEJANDRO MARTIN.- demostració i col·laboracions Mercat d'Art
Estiu- Demostració mosaic

4.4312.22699

150,00

04/04/2019 06/07/2018

12/05/2019 30-12-2018
17/05/2019 18/12/18

1/2018

XAFEC TEATRE.- representació teatral “Recreo” a la Sala A. Camus.6.333.22619
fra. n.º 1

TC1800967 MENORCA AUTOMOCION- revisió vehicle 3830JRL

1.500,00

5.132.21400

334,88
2.894,53

I no havent-hi intervencions, en primer lloc, es sotmet a votació l'esmenta presentada, la qual és
aprovada per tres vots a favor, corresponents als membres de VOLEM SANT LLUÍS (2) i el PI (1); i
quatre abstencions, corresponents als membres del PP (3) i PSOE (1). -----------------------------------Tot seguit, es sotmet a votació la proposta presentada amb la incorporació de l'esmena de
rectificació i addició aprovada. -----------------------------------------------------------------------------------------La Comissió Especial de Comptes, per dos vots a favor, corresponents als membres de VOLEM
SANT LLUÍS (2); i cinc abstencions, corresponents als membres del PP (3), PSOE (1) i el PI (1),
acorda elevar a la consideració del Ple de l'Ajuntament les següents propostes d'acord: ------------Primera. Aprovar el reconeixement extrajudicial dels crèdits relacionats a la taula annexa
corresponents a exercicis anteriors per import de 2.894,53 euros. -------------------------------------------Data R.E. Data doc. N. document Descripció

Aplicació

27/02/2019 19/11/2018

4.151.21300

23,80

2.338.22614

530,44

1899

GABRIEL ALLES S.L.- Recarrega extintor amb pols ABC 3 kg

COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS.- begudes diverses Festes
12/03/2019 31/08/2018 2542489635
Sant LLuis 2018 i abonament

Import
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20/03/2019 26/01/2018 FA1800705 AEROBIC & FITNESS.- material esportiu
04/04/2019 06/07/2018

1

04/04/2019 03/08/2018

2

04/04/2019 03/08/2018

3

12/05/2019 30-12-2018

1/2018

17/05/2019 18/12/18

1.3421.22699

55,41

ALEJANDRO MARTIN -demostraciós en directa i col·laboracions en
4.4312.22699
el Mercat d'Art Estiu
ALEJANDRO MARTIN.- demostració i col·laboracions Mercat d'Art
4.4312.22699
Estiu - Temàtica multicultural
ALEJANDRO MARTIN.- demostració i col·laboracions Mercat d'Art
4.4312.22699
Estiu- Demostració mosaic
XAFEC TEATRE.- representació teatral “Recreo” a la Sala A. Camus.6.333.22619
fra. n.º 1

TC1800967 MENORCA AUTOMOCION- revisió vehicle 3830JRL

150,00
150,00
150,00
1.500,00

5.132.21400

334,88
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2.894,53

Segona. Aplicar al pressupost de 2018 prorrogat per a l’any 2019, 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/338808467/#t=13m29s
I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació el dictamen presentat per
la Comissió Especial de Comptes.
El Ple de l'Ajuntament, per sis vots a favor, corresponents als membres de VOLEM SANT
LLUÍS (4) i PSOE (2); i set abstencions, corresponents als membres del PP (6) i el PI (1),
acorda:
Primer. Aprovar el reconeixement extrajudicial dels crèdits relacionats a la taula annexa
corresponents a exercicis anteriors per import de 2.894,53 euros
Data R.E. Data doc. N. document Descripció

Aplicació

27/02/2019 19/11/2018

GABRIEL ALLES S.L.- Recarrega extintor amb pols ABC 3 kg

4.151.21300

23,80

COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS.- begudes diverses Festes
Sant LLuis 2018 i abonament

2.338.22614

530,44

1899

12/03/2019 31/08/2018 2542489635

20/03/2019 26/01/2018 FA1800705 AEROBIC & FITNESS.- material esportiu

Import

1.3421.22699

55,41

4.4312.22699

150,00

04/04/2019 06/07/2018

1

ALEJANDRO MARTIN -demostraciós en directa i col·laboracions en
el Mercat d'Art Estiu

04/04/2019 03/08/2018

2

ALEJANDRO MARTIN.- demostració i col·laboracions Mercat d'Art
Estiu - Temàtica multicultural

4.4312.22699

150,00

04/04/2019 03/08/2018

3

ALEJANDRO MARTIN.- demostració i col·laboracions Mercat d'Art
Estiu- Demostració mosaic

4.4312.22699

150,00

XAFEC TEATRE.- representació teatral “Recreo” a la Sala A.
Camus.- fra. n.º 1

6.333.22619

1.500,00

5.132.21400

334,88

12/05/2019 30-12-2018
17/05/2019 18/12/18

1/2018

TC1800967 MENORCA AUTOMOCION- revisió vehicle 3830JRL

2.894,53

Segon. Aplicar al pressupost de 2018 prorrogat per a l’any 2019, els corresponents
crèdits amb càrrec a les diferents aplicacions pressupostàries on han d’anar imputades.
SISÈ. RESOLUCIÓ DE BATLIA NÚM. 2019/PRE/0000376. APROVACIÓ EXPEDIENT
DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 6 AL PRESSUPOST DE 2018 PRORROGAT PER
A L'ANY 2019. DONAR-NE COMPTE
Es dona compte de la resolució de Batlia núm. 2019/PRE/0000376, de dia 02.05.19, que
diu:
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"Atesa la notificació de l’acord de Ple del Consell Insular de Menorca de 15/04/2019, amb una
aportació de 300.896,56 euros, dins el Pla Insular de Cooperació per a la redacció de projectes,
l’execució d’obres o l’adquisició d’equipaments municipals i millora de zones turístiques per a l’any
2019.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Atès l’ingrés de l’Estat de data 13/01/2019 de 1.940,72 euros de la Unitat contra la violència sobre
la Dona, dins el marc del Reial decret llei 9/2018, de 3 d’agost, de mesures urgents per al
desenvolupament del Pacte d’Estat contra la violència de gènere, i la Resolució de transferències
de la secretaria d’Estat d’Igualtat per al desenvolupament de noves o ampliades competències
reservades a les Entitats Locals en el Pacte d’Estat contra la violència de genere, per a l’any 2018.
Atès que el SOIB ha aprovat per Resolució de 09/04/2019 del director general d’Ocupació de les
Illes Balears, per delegació de competència del conseller de Treball, Comerç i Indústria, president
del SOIB, quatre projectes dins el marc de la convocatòria de subvencions SOIB Dona 2018-2019,
amb una aportació del SOIB de 87.032,40 euros. ----------------------------------------------------------------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 2018 prorrogat per a l’any 2019, per Generació de crèdit
per majors ingressos; 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. 6 al Pressupost per a l’exercici 2018
prorrogat per a l’any 2019 en la modalitat de Generació de crèdit, de conformitat amb el següent
detall:
ALTES AL PRESSUPOST DE DESPESES
APLICACIÓ
DESCRIPCIÓ
IMPORT
3 1531 61906 INSTAL·LACIÓ DE SENYALS LLUMINOSES PER PASSOS DE VIANANTS
5.544,61
3 1531 61907 REPOSICIÓ SENYALITZACIÓ HORITZONTAL A L’ÀREA DE LA COSTA
62.219,45
3 1531 61908 REPOSICIÓ PAVIMENT ASFÀLTIC ENTRE LES URBANITZACIONS DE
CAP D’EN FONT I BINISSAFULLER PLATJA
92.865,91
3 1531 61909 REPOSICIÓ PAVIMENT ASFÀLTIC A DIVERSOS CARRERS DE LA
URBANITZACIÓ BINISSAFULLER ROTTERS
98.680,76
6 3230 61901 PAVIMENTACIÓ DEL PATI DEL CEIP SAN LLUIS
1.975,69
6 3232 61901 DIVERSES MILLORES AL CEIP SA GARRIGA
12.053,04
1 3420 61901 REFORMA DELS VESTIDORS AL CAMP DE FUTBOL
27.557,07
2 2310 22629 PLA IGUALTAT
1.940,72
2 2414 14300 RETRIBUCIONS ALTRES PROGRAMES SOIB
66.253,68
2 2414 16000 SEGURETAT SOCIAL ALTRES PROGRAMES SOIB
20.253,68
TOTAL
389.869,65
ALTES AL PRESSUPOST D’INGRESSOS
ECONÒMIC
DESCRIPCIÓ
IMPORT
76103
DEL CIM- PLA INSULAR DE COOPERACIÓ
300.896,53
42090
TRANSFERÈNCIES DE L’ESTAT
1.940,72
45105
ALTRES PROGRAMES SOIB
87.032,40
TOTAL
389.869,65

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/338808467/#t=14m47s
El Ple en resta assabentat.
SETÈ. RESOLUCIÓ DE BATLIA NÚM. 2019/PRE/0000465, DE DIA 20.05.19.
DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES. DONAR-NE COMPTE
Es dona compte de la resolució de Batlia núm. 2019/PRE/0000465, de dia 20.05.19, que
diu:
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"Atès a l'absència de la Sra. Batlessa des del dia 25 de maig de 2019 pel matí fins al dia 29 de
maig de 2019 pel capvespre; i atesa la normativa vigent sobre absències de la Sr. Batlessa en el
terme municipal, i en virtut de les atribucions que em confereix la vigent Llei de Règim Local, vinc a
RESOLDRE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRIMER.-Delegar en la 1era Tinenta de Batlia d'aquest Ajuntament, María Teresa Martínez
Martínez, la totalitat de les funcions que com a Batlessa em pertoquen, tindrà efecte la referida
delegació des del dia 25 de maig de 2019 pel matí fins la meva reincorporació com a Batlessa
prevista pel dia 29 de maig de 2019 pel capvespre. --------------------------------------------------------------SEGON.-Que es doni compte de la present Resolució en la primera sessió Plenària que es celebri.
TERCER.-Publicar en el BOIB la present Resolució." ------------------------------------------------------------

El Ple en resta assabentat.
VUITÈ. INFORMACIÓ PERIÒDICA AMB RELACIÓ A L'EXERCICI DEL PRESSUPOST I
MOVIMENTS DE TRESORERIA. PRIMER TRIMESTRE DE 2019
La secretària informa que, de conformitat amb l'acord adoptat pel Ple de dia 24.09.15,
d'haver de donar compte trimestralment de la informació pressupostària i de tresoreria,
s'ha remès a tots els grups polítics la informació corresponent al primer trimestre de
2019, i que avui es du al Ple per donar-ne compte.
El Ple en resta assabentat.
NOVÈ. 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/338808467/#t=23m02s
DESÈ. PRECS I SUGGERIMENTS
La intervenció del regidor del Partit Popular Cristóbal Coll Alcina, acomiadant-se d’aquest
consistori, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/338808467/#t=25m33s
La intervenció del regidor del Partit Popular Pedro Tudurí Mercadal, amb relació a la
qüestió de la senyalització horitzontal de l’àrea de la costa, es pot consultar a l'enllaç
següent:
https://vimeo.com/338808467/#t=26m40s
La intervenció del regidor del Partit Popular Pedro Tudurí Mercadal, amb relació a la
caldera de la biomassa, així com la intervenció del regidor d’Economia i Hisenda, Joan M.
Pons Sintes, i de la secretària de la corporació, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/338808467/#t=27m17s
La intervenció del regidor del Partit Popular Pedro Tudurí Mercadal, amb relació a
l’execució de les pistes de pàdel, així com la resposta de la batlessa, M. Montserrat Morlà
Subirats, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/338808467/#t=31m30s
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La intervenció del regidor del Partit Popular Pedro Tudurí Mercadal, acomiadant-se
d’aquest consistori, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/338808467/#t=41m29s

Identificador documento electrónico: ES-07052-2019-868511E1-0C24-441D-94A0-16CD30D287D7 Fecha:13/06/2019 9:04:36 Pag.:11/13
Ajuntament de Sant Lluís-07052- Código Org.:L01070256 Valide en: https://www.carpetaciutadana.org/santlluis/validardoc.aspx

La intervenció de la regidora del Partit Popular Maria Dolores Tronch Folgado, amb
relació a la qüestió de les pistes de pàdel, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/338808467/#t=42m29s
La intervenció de la regidora del Partit Popular Maria Dolores Tronch Folgado, amb
relació al conveni amb el Centre Cultural i Esportiu de Sant Lluís, així com la resposta de
la batlessa, M. Montserrat Morlà Subirats, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/338808467/#t=42m47s
La intervenció de la regidora del Partit Popular Maria Dolores Tronch Folgado, amb
relació al nombre d’alumnes matriculats a l’EMEA en el curs 2014/2015, així com la
resposta del regidor d’Economia i Hisenda, Joan M. Pons Sintes, es pot consultar a
l'enllaç següent:
https://vimeo.com/338808467/#t=43m18s
La intervenció de la regidora del Partit Popular Maria Dolores Tronch Folgado,
acomiadant-se d’aquest consistori, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/338808467/#t=45m42s
La intervenció del regidor del Partit Popular Daniel Mercadal Stevenson, suggerint que es
podi el seto que hi ha devora la rotonda de sa Pau, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/338808467/#t=46m18s
La intervenció del regidor del Partit Popular Daniel Mercadal Stevenson, acomiadant-se
d’aquest consistori, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/338808467/#t=46m32s
La intervenció de la regidora del Partit Popular Elvira Capó García, acomiadant-se
d’aquest consistori, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/338808467/#t=47m08s
La intervenció del regidor del Partit Popular Francisco Olives Salas, amb relació a la
qüestió dels alumnes matriculats a l’EMEA en el curs 2014/2015, es pot consultar a
l'enllaç següent:
https://vimeo.com/338808467/#t=47m59s
La intervenció del regidor del Partit Popular Francisco Olives Salas, amb relació als
òrgans col·legiats als quals ell ha estat representant, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/338808467/#t=53m45s
La intervenció del regidor del Partit Popular Francisco Olives Salas, acomiadant-se
d’aquest consistori, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/338808467/#t=55m11s
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La intervenció del regidor del PI – Proposta per les Illes, Llorenç Carretero Tudurí, amb
relació a la circulació de les bicicletes pel carrer Sant Lluís, així com la resposta del
regidor de Governació, Joan M. Pons Sintes, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/338808467/#t=58m39s
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La intervenció del regidor del PI – Proposta per les Illes, Llorenç Carretero Tudurí, amb
relació a la qüestió de les pistes de pàdel, així com la resposta de la batlessa, M.
Montserrat Morlà Subirats, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/338808467/#t=1h01m35s
La intervenció del regidor del PI – Proposta per les Illes, Llorenç Carretero Tudurí,
acomiadant-se d’aquest consistori, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/338808467/#t=1h06m54s
La intervenció de la regidora del PSOE Silvia Pérez de la Vega, acomiadant-se d’aquest
consistori, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/338808467/#t=1h07m42s
La intervenció del regidor del PSOE Antonio García Romero, acomiadant-se d’aquest
consistori, es pot consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/338808467/#t=1h08m16s
La intervenció de la regidora de VOLEM SANT LLUÍS Maria Teresa Martínez Martínez,
acomiadant-se d’aquest consistori, es pot consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/338808467/#t=1h13m43s
La intervenció del regidor de VOLEM SANT LLUÍS Joan M. Pons Sintes, amb relació a la
qüestió dels alumnes matriculats a l’EMEA en el curs 2014/2015, es pot consultar a
l’enllaç següent:
https://vimeo.com/338808467/#t=1h14m02s
La intervenció del regidor de VOLEM SANT LLUÍS Joan M. Pons Sintes, acomiadant-se
d’aquest consistori, es pot consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/338808467/#t=1h14m27s
La
intervenció
del
regidor de
VOLEM SANT LLUÍS Remigio Lora Buzón,
acomiadant-se d’aquest consistori, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/338808467/#t=1h15m35s
La intervenció de la batlessa, M. Montserrat Morlà Subirats, acomiadant-se d’aquest
consistori, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/338808467/#t=1h17m01s
Finalment, la batlessa demana a la secretària que llegeixi les contestacions dels diferents
regidors/es de l’equip de govern a les preguntes efectuades pels grups de l’oposició a
l’apartat de “Precs i suggeriments”de la sessió plenària de dia 29.04.19. Tot seguit, la
secretària en fa la lectura. Es pot consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/338808467/#t=1h19m50s
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Sense més assumptes a tractar i quan són les 21:30, la presidenta aixeca la sessió i
ordena que se n’estengui la corresponent acta, que, com a secretària, certific.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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=1h9G38GXTsD4Q3wTi1JOzZalt2zN9JVJK
Pel que fa als enllaços de la videoacta que s'indiquen, aquests es reprodueixen a la plataforma
Vimeo:
HIPT8q3EB3ATbk3XSWz28aAta5w= (00000.MTS)
P8ibGSzHm1D+UGZgKmTOdqUVyMk= (00001.MTS)
nw5gymoiiJINYZde8OLMhrdn2iM= (00002.MTS)

María Cristina Gascón Mir
Fecha:13/06/2019 9:04:38
La Secretària,

M. Montserrat Morlà Subirats
13/06/2019 11:51:09
Batlessa en funcions
Sant Lluís
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