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Caràcter de la sessió: Ordinària
Dia: 29/04/2019 (Per ajornament de la sessió de dia 25.04.19)
Hora: de les 20:00 a les 22:20 hores
Lloc: Ajuntament
Assistents
Batlessa:
1a. Tinenta de Batlia:
2n. Tinent de Batlia:
3r. Tinent de Batlia:
Regidor:
Regidor:
Regidora:
Regidor:
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)
Francisco Olives Salas (PP), que s'incorpora en el punt segon.
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
S’han excusat de no assistir-hi:
Regidora:
Elvira Capó García (PP)
Ordre del dia
Primer. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Segon. Sorteig dels membres de les meses electorals amb motiu dels processos
electorals del 26 de maig de 2019
Tercer. Dictamen de la Comissió Especial de Comptes de dia 23.04.19. Proposta que
presenta el regidor d'Economia i Hisenda amb relació a l'aprovació de l'expedient de
modificació de crèdit núm. 5/2019
Quart. Dictamen de la Comissió Especial de Comptes de dia 23.04.19. Proposta que
presenta el regidor d'Urbanisme amb relació a l'acceptació de la cessió dels terrenys
prevists al conveni de 12 de maig de 2011
Cinquè. Dictamen de la Comissió Especial de Comptes de dia 23.04.19. Proposta que
presenta el regidor de Governació amb relació a les retribucions del personal en situació
d'incapacitat temporal
Sisè. Dictamen de la Comissió Especial de Comptes de dia 23.04.19. Proposta que
presenta el regidor de Governació amb relació a la modificació del conveni del personal
laboral pel reconeixement dels serveis previs prestats en altres administracions
Setè. Dictamen de la Comissió Especial de Comptes de dia 23.04.19. Moció que
presenta el grup del Partit Popular sobre el projecte d'aparcament des Lloc d'en Caules
Vuitè. Designació Jutge/essa de Pau substitut del municipi de Sant Lluís
Novè. Resolució de Batlia núm. 2019/PRE/0000335. Delegació de competències.
Donar-ne compte
Desè. Control del Ple a la Junta de Govern Local
Onzè. Precs i suggeriments
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Desenvolupament de la sessió
PRIMER. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
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La batlessa demana si cap membre del Ple té observacions a fer a l'acta ordinària de dia
28.03.19 i a l'acta extraordinària 03.04.19.
No havent-hi cap rectificació, se sotmeten a votació i s’aproven: la de dia 28.03.19, per
unanimitat; i la de dia 03.04.19, per nou vots a favor i l'abstenció de la Sra. Tronch
Folgado i la Sra. Pérez de la Vega, pel fet que no van assistir a la sessió.
SEGON. SORTEIG DELS MEMBRES DE LES MESES ELECTORALS AMB MOTIU
DELS PROCESSOS ELECTORALS DEL 26 DE MAIG DE 2019
S'incorpora a la sessió el regidor del Partit Popular, Francisco Olives Salas.
En compliment d'allò qu disposa l'article 26 de la vigent Llei orgànica 5/1985, de 19 de
juny, de règim electoral general, es procedeix a efectuar, via informàtica, el sorteig dels
membres que compondran les Meses Electorals per a les eleccions locals, insulars,
autonòmiques i del parlament europeu del 26 de maig de 2019 entre la totalitat de les
persones incloses als cens electoral que sàpiguen llegir i escriure i siguin menors de
setanta anys. El president de cada Mesa, a més, ha de tenir el títol de batxiller o el de
formació professional de segon grau.
El sorteig es fa d'acord amb el programa informàtic facilitat per l'INE que, de forma
aleatòria, genera un llistat en el que figuren per a cada mesa: 1 president titular més 2
suplents; 1 vocal primer titular més 2 suplents; i 1 vocal segon titular més 2 suplents.
D'aquest llistat es trauran les notificacions de nomenament de càrrecs de president,
vocals i suplents dels membres que han d'integrar les 8 meses electorals del municipi. El
llistat queda incorporat a l'expedient.
TERCER. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES DE DIA 23.04.19.
PROPOSTA QUE PRESENTA EL REGIDOR D'ECONOMIA I HISENDA AMB RELACIÓ
A L'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 5/2019
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: ---------------------------------------------------------------------------------------------"Atès que la liquidació del pressupost de 2018 ha presentat un Romanent de Tresoreria per a
despeses generals de 6.060.713,75 euros i un superàvit pressupostari ajustat de 1.162.144,44
euros. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Atesa la possibilitat d’aplicar el superàvit pressupostari als destins alternatius de la Disposició
Addicional sisena de la Llei Orgànica 2/2012, d’estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera,
s’ha considerat la realització de la modificació de crèdit núm. 5/2019 del pressupost en vigor, en la
modalitat de crèdit extraordinari amb càrrec al romanent de tresoreria (Superàvit pressupostari i
romanent de lliure disposició). -----------------------------------------------------------------------------------------Atesa l’existència de despeses que no es poden demorar fins a l’exercici següent, per als que no
existeix crèdit en el pressupost de l’exercici 2018 prorrogat per a l’any 2019, es fa necessària la
2
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modificació de crèdit del pressupost en la modalitat de crèdit extraordinari, per la realització
d’inversions financerament sostenibles al parquing de Binifadet Vell i la instal·lació de pèrgoles
fotovoltaiques a diferents llocs, així com fer front al compliment de la indemnització de la sentència
00444/2018 i a la part que ha de finançar l’ajuntament del salvaescales inclòs al PIC 2018. ----------L’expedient de modificació de crèdit núm. 5/2019 del vigent pressupost municipal adopta la
modalitat de crèdit extraordinari. --------------------------------------------------------------------------------------Vists els informes d’intervenció. ---------------------------------------------------------------------------------------A la vista de les consideracions anteriors, elev al Ple la següent ---------------------------------------------PROPOSTA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRIMER.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 5/2019, en la modalitat de
crèdit extraordinari amb càrrec al Romanent de tresoreria per a despeses generals, per un import
total de 1.339.000 euros, dels quals 483.000 euros van a càrrec del superàvit pressupostari i la
resta, per import de 856.000 euros a càrrec del romanent de tresoreria per a despeses generals de
lliure disposició. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Altes al pressupost de despeses: -------------------------------------------------------------------------------------El resum de les aplicacions pressupostaries a les que es destinarà el superàvit pressupostari serà
el següent: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aplicació
4 1532 60900
3 1721 61900

Descripció
Parquing a Binifadet Vell
Pèrgoles Fotovoltaiques

Import
173.000,00
310.000,00
483.000,00

I el de les que es finançaran amb el romanent de tresoreria per a despeses generals de lliure
disposició serà el següent: ----------------------------------------------------------------------------------------------Aplicació
4 151 22610
2 164 62300

Descripció
Indemnitzacions Sentències
Salvaescales

Import
850.000,00
6.000,00
856.000,00

El finançament de les despeses correspon al Romanent de tresoreria per a despeses generals: ---Altes al pressupost d’ingressos: ---------------------------------------------------------------------------------------Econòmic
87000
87000

Descripció
Import
Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals
856.000,00
Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals (Superàvit) 483.000,00
1.339.000,00

SEGON.- Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit al BOIB per un període de
quinze dies durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant del
Ple. L’expedient es considerarà definitivament aprovat si durant l’esmentat termini no s’haguessin
presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per resoldre-les." --A continuació, el president presenta una esmena a la proposta presentada, que diu: -------------------"Vist l’informe de intervenció referent al finançament afectat dels programes del SOIB del romanent
de tresoreria de la liquidació de l’exercici 2018.--------------------------------------------------------------------Atès que s’ha detectat un error en el punt Primer de la proposta, per no haver inclòs un crèdit
extraordinari finançats amb el romanent de tresoreria per despeses amb finançament afectat que
prové de les desviacions de finançament de diversos programes finançats pel Servei d’Ocupació
de les Illes Balears, per import de 48.033,25 euros. --------------------------------------------------------------A la vista de les consideracions anteriors, ELEV a la Comissió Especial de Comptes la següent
ESMENA de adició: -------------------------------------------------------------------------------------------------------Al punt Primer de l’acord afegir altes al pressupost de despeses i ingressos per import de
48.033,25 euros, segons els següent detall: -----------------------------------------------------------------------Altes al pressupost de despeses: -------------------------------------------------------------------------------------Aplicació
2 2412 14300
2 2412 16000
2 2413 14300
2 2413 16000

Descripció
Retribucions personal laboral temporal Visibles
Seguretat social Visibles
Retribucions personal laboral temporal Joves Qualificats
Seguretat social Joves Qualificats

Import
10.465,00
2.129,89
27.430,00
8.008,36
48.033,25

Altes al pressupost d’ingressos ----------------------------------------------------------------------------------------Econòmic
87010

Descripció
Romanent de Tresoreria per despeses amb finançament afectat

Import
48.033,25

3

Ajuntament de Sant Lluís

Identificador documento electrónico: ES-07052-2019-C20DF5DA-168D-471C-A20B-59AD8DBF7E83 Fecha:05/06/2019 14:52:03 Pag.:4/18
Ajuntament de Sant Lluís-07052- Código Org.:L01070256 Valide en: https://www.carpetaciutadana.org/santlluis/validardoc.aspx

__________________________________________________________________
www.ajsantlluis.org

Una vegada incorporades aquestes altes de despeses i ingressos, la modificació de crèdit serà de
1.387.033,25 euros. ------------------------------------------------------------------------------------------------------El títol de la modificació de crèdit núm. 5 al pressupost prorrogat de 2018 serà «MODIFICACIÓ DE
CRÈDIT NÚM 5/2019 CRÈDIT EXTRAORDINARI A CÀRREC DEL ROMANENT LÍQUID DE
TRESORERIA» "----------------------------------------------------------------------------------------------------------Pren la paraula la interventora municipal. Efectua una explicació dels motius pels quals s’ha
presentat aquesta esmena. Informa que s’ha detectat un error en el primer punt de la proposta per
no haver inclòs un crèdit extraordinari finançat amb el romanent de tresoreria per despesa amb
finançament afectat que prové de les desviacions de finançament de diversos programes finançats
pel SOIB per import de 48.033,25 euros. ---------------------------------------------------------------------------Intervé el president. Manifesta que aquesta proposta d’incorporació es presenta en dos blocs: per
una banda, aplicacions pressupostàries que es destinaran al superàvit pressupostari i, per altra
banda, aplicacions que es finançaran amb el romanent de tresoreria per a despeses generals de
lliure disposició. Respecte al primer bloc, assenyala que és per fer l’aparcament de Binifadet i per
a la instal·lació de pèrgoles fotovoltaiques a diferents llocs del municipi (aparcament de Binifadet,
una part de l’aparcament del CEIP Sa Garriga i l’aparcament del camp de futbol), atesa la
possibilitat d’obtenir unes subvencions importants per aquesta qüestió. Tot seguit, efectua una
explicació dels motius pels quals s’ha decidit triar aquests tres aparcaments per fer pèrgoles
fotovoltaiques, així com de les reunions mantingudes amb el Consorci d’Energia, que és
l’organisme que tramita aquestes subvencions. ------------------------------------------------------------------Per qüestions d’imatge, el Sr. Coll Alcina manifesta que li agradaria veure el disseny d’aquestes
pèrgoles fotovoltaiques. ------------------------------------------------------------------------------------------------Continua el president. Pel que fa a la segona part de la modificació de crèdit en anàlisi, és amb
motiu del compliment de la indemnització de la sentència respecte a la qüestió d’apartaments
Punta Prima, així com per atendre la part que ha de finançar l’Ajuntament del salvaescales inclòs al
PIC 2018. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervé el Sr. Coll Alcina. Manifesta que la modificació de crèdit té aspectes positius i té aspectes
que a ningú li agradaria haver de posar, com és la qüestió de la sentència, però que has
d’assumir-ho, per la qual cosa anuncia que avui el grup del Partit Popular s’abstindrà. -----------------Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Anuncia que el grup del PI hi votarà a favor, perquè considera que
tant la qüestió de l’aparcament com la de les pèrgoles fotovoltaiques són coses molt positives;
l’apartat del salvaescales ja és boni hora que s’aclareixi; i sobre la qüestió de la indemnització,
com més prest es pugui atendre més pocs interessos s’hauran de pagar. ---------------------------------I no havent-hi més intervencions, en primer lloc se sotmet a votació l’esmena presentada, la qual
és aprovada per unanimitat. Seguidament, se sotmet a votació la proposta presentada, amb la
incorporació de l’esmena aprovada. ----------------------------------------------------------------------------------La Comissió Especial de Comptes, per quatre vots a favor, corresponents als membres de VOLEM
SANT LLUÍS (2), PSOE (1) i el PI (1); i tres abstencions, corresponents als membres del PP (3),
acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les següents propostes d’acord: -----------Primera. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 5/2019, en la modalitat de
crèdit extraordinari amb càrrec al Romanent líquid de tresoreria, per un import total de 1.387.033,25
euros, dels quals 483.000 euros van a càrrec del superàvit pressupostari, a càrrec del romanent de
tresoreria per a despeses generals de lliure disposició per import de 856.000 euros i 48.033,25
euros a càrrec del romanent de tresoreria per despeses amb finançament afectat. ---------------------Altes al pressupost de despeses: -------------------------------------------------------------------------------------El resum de les aplicacions pressupostaries a les que es destinarà el superàvit pressupostari serà
el següent: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aplicació
Descripció
4 1532 60900 Parquing a Binifadet Vell
3 1721 61900 Pèrgoles Fotovoltaiques

Import
173.000,00
310.000,00
483.000,00

El de les que es finançaran amb el romanent de tresoreria per a despeses generals de lliure
disposició serà el següent: ----------------------------------------------------------------------------------------------4
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Aplicació
Descripció
4
151 22610 Indemnitzacions Sentències
2
164 62300 Salvaescales

Import
850.000,00
6.000,00
856.000,00
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I el de les que es finançaran amb Romanent de Tresoreria per despeses amb finançament afectat:
Aplicació
2 2412
2 2412
2 2413
2 2413

14300
16000
14300
16000

Descripció
Retribucions personal laboral temporal Visibles
Seguretat social Visibles
Retribucions personal laboral temporal Joves Qualificats
Seguretat social Joves Qualificats

Import
10.465,00
2.129,89
27.430,00
8.008,36
48.033,25

El finançament de les despeses correspon al Romanent líquid de tresoreria: -----------------------------Altes al pressupost d’ingressos: ---------------------------------------------------------------------------------------Econòmic
87000
87000
87010

Descripció
Import
Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals
856.000,00
Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals (Superàvit)
483.000,00
Romanent de Tresoreria per despeses amb finançament afectat
48.033,25
1.387.033,25

Segona. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit al BOIB per un període de
quinze dies durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant del
Ple. L’expedient es considerarà definitivament aprovat si durant l’esmentat termini no s’haguessin
presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per resoldre-les." ---

El debat i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a
l'enllaç següent: https://vimeo.com/333285128/#t=10m56s
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 unanimitat dels dotze membres assistents, acorda:
Primer. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 5/2019, en la
modalitat de crèdit extraordinari amb càrrec al Romanent líquid de tresoreria, per un
import total de 1.387.033,25 euros, dels quals 483.000 euros van a càrrec del superàvit
pressupostari, a càrrec del romanent de tresoreria per a despeses generals de lliure
disposició per import de 856.000 euros i 48.033,25 euros a càrrec del romanent de
tresoreria per despeses amb finançament afectat.
Altes al pressupost de despeses:
El resum de les aplicacions pressupostaries a les que es destinarà el superàvit
pressupostari serà el següent:
Aplicació
Descripció
4 1532 60900 Parquing a Binifadet Vell
3 1721 61900 Pèrgoles Fotovoltaiques

Import
173.000,00
310.000,00
483.000,00

El de les que es finançaran amb el romanent de tresoreria per a despeses generals de
lliure disposició serà el següent:
5
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Aplicació
Descripció
4
151 22610 Indemnitzacions Sentències
2
164 62300 Salvaescales

Import
850.000,00
6.000,00
856.000,00
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I el de les que es finançaran amb Romanent de Tresoreria per despeses amb
finançament afectat:
Aplicació
2 2412
2 2412
2 2413
2 2413

14300
16000
14300
16000

Descripció
Retribucions personal laboral temporal Visibles
Seguretat social Visibles
Retribucions personal laboral temporal Joves Qualificats
Seguretat social Joves Qualificats

Import
10.465,00
2.129,89
27.430,00
8.008,36

48.033,25

El finançament de les despeses correspon al Romanent líquid de tresoreria:
Altes al pressupost d’ingressos:
Econòmic
87000
87000
87010

Descripció
Import
Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals
856.000,00
Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals (Superàvit)
483.000,00
Romanent de Tresoreria per despeses amb finançament afectat
48.033,25
1.387.033,25

Segon. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit al BOIB per un
període de quinze dies durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar
reclamacions davant del Ple. L’expedient es considerarà definitivament aprovat si durant
l’esmentat termini no s’haguessin presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple
disposarà d’un termini d’un mes per resoldre-les.
QUART. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES DE DIA 23.04.19.
PROPOSTA QUE PRESENTA EL REGIDOR D'URBANISME AMB RELACIÓ A
L'ACCEPTACIÓ DE LA CESSIÓ DELS TERRENYS PREVISTS AL CONVENI DE 12 DE
MAIG DE 2011
Es dona compte del dictamen emès amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
"Es dona compte de la proposta presentada pel regidor d'Urbanisme i Habitatge amb relació a
l'assumpte indicat, que diu: ------------------------------------------------------------------------------------------------"En data 12 de maig de 2011 el Sr. Francisco M.O. i l'Ajuntament van signar un conveni pel qual el
primer es comprometia a cedir els terrenys assenyalats en el mateix com a parcel·la núm. 2 si
l'ajuntament procedia a qualificar els terrenys que s'identificaven com a parcel·la núm. 1 amb
l'ordenança de Sòl Urbà Residencial Extensiva Baixa (REB) i com Equipament en Sòl Rústic la
parcel·la núm. 2. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------L'Ajuntament va complir amb els compromisos assumits en el conveni al aprovar-se definitivament
en data 17.07.2017 (BOIB núm. 128, de data 19.10.2017) la Modificació de les Normes
Subsidiàries per a l'adaptació al PTI a l'àmbit dels nuclis tradicionals i sòl rústic. Per aquest motiu,
l'Ajuntament va requerir en data 29.11.2017al Sr. F.M.O per tal que procedís a efectuar la cessió
acordada, oferiment que aquest va efectuar el passat 08.10.2018 (RE 4710). ----------------------------6
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A la vista de les consideracions anteriors, de l'informe de valoració i descripció dels serveis tècnics,
l'informe jurídic i el certificat d'intervenció, venc en elevar al Ple la següent: ------------------------------PROPOSTA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer.- Acceptar la cessió dels 2.200 m² aproximats (1.981 m² segons aixecament topogràfic) que
efectua en data 08.10.2018 (RE núm. 4710) el Sr. Francisco M.O en favor de l'Ajuntament com a
resultat del conveni signat el 12 de aig de 20111, i que formen part de la finca cadastral
07052A002000010000JH, que al mateix temps formen el grup tercer de la finca inscrita en el
registre de la propietat de Maó, en el tom 848 del llibre 50, fol 15, finca 2856. Els terrenys es troben
classificats a data d'avui com a sòl rústic amb la qualificació d'infraestructures, aparcament en sòl
rústic; l'acceptació és a tots els efectes, excepte pel que fa a les despeses del seu atorgament,
segregació i cessió, que aniran a càrrec del cedent. L'Ajuntament, abans de destinar la parcel·la a
ús d'equipament, procedirà a l'execució d'una nova paret medianera i a la reconstrucció de la paret
del camí, així com al soterrament de la conducció d'aigua existent i a la protecció de la línia
elèctrica. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Segon.- Facultar la Sra. Batlessa per a la signatura davant Notari de l'acceptació de la cessió, així
com de quants documents siguin necessaris per dur a terme l’acord anterior. ----------------------------Tercer.- Notificar aquest acord al Sr. Francisco M.O." ----------------------------------------------------------I no havent-hi intervencions, es sotmet a votació la proposta presentada. ---------------------------------La Comissió Especial de Comptes, per unanimitat, acorda elevar a la consideració del Ple de
l'Ajuntament les següents propostes d'acord: -------------------------------------------------------------------Primera. Acceptar la cessió dels 2.200 m² aproximats (1.981 m² segons aixecament topogràfic)
que efectua en data 08.10.2018 (RE núm. 4710) el Sr. Francisco M.O en favor de l'Ajuntament com
a resultat del conveni signat el 12 de maig de 20111, i que formen part de la finca cadastral
07052A002000010000JH, que al mateix temps formen el grup tercer de la finca inscrita en el
registre de la propietat de Maó, en el tom 848 del llibre 50, fol 15, finca 2856. Els terrenys es troben
classificats a data d'avui com a sòl rústic amb la qualificació d'infraestructures, aparcament en sòl
rústic; l'acceptació és a tots els efectes, excepte pel que fa a les despeses del seu atorgament,
segregació i cessió, que aniran a càrrec del cedent. L'Ajuntament, abans de destinar la parcel·la a
ús d'equipament, procedirà a l'execució d'una nova paret medianera i a la reconstrucció de la paret
del camí, així com al soterrament de la conducció d'aigua existent i a la protecció de la línia
elèctrica. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Segona. Facultar la Sra. Batlessa per a la signatura davant Notari de l'acceptació de la cessió, així
com de quants documents siguin necessaris per dur a terme l’acord anterior. ----------------------------Tercera. Notificar aquest acord al Sr. Francisco M.O." -----------------------------------------------------------

El debat i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a
l'enllaç següent: https://vimeo.com/333285128/#t=20m38s
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 unanimitat dels dotze membres assistents, acorda:
Primer. Acceptar la cessió dels 2.200 m² aproximats (1.981 m² segons aixecament
topogràfic) que efectua en data 08.10.2018 (RE núm. 4710) el Sr. Francisco M.O en
favor de l'Ajuntament com a resultat del conveni signat el 12 de maig de 20111, i que
formen part de la finca cadastral 07052A002000010000JH, que al mateix temps formen
el grup tercer de la finca inscrita en el registre de la propietat de Maó, en el tom 848 del
llibre 50, fol 15, finca 2856. Els terrenys es troben classificats a data d'avui com a sòl
rústic amb la qualificació d'infraestructures, aparcament en sòl rústic; l'acceptació és a
tots els efectes, excepte pel que fa a les despeses del seu atorgament, segregació i
cessió, que aniran a càrrec del cedent. L'Ajuntament, abans de destinar la parcel·la a ús
d'equipament, procedirà a l'execució d'una nova paret medianera i a la reconstrucció de
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la paret del camí, així com al soterrament de la conducció d'aigua existent i a la protecció
de la línia elèctrica.
Segon. Facultar la Sra. Batlessa per a la signatura davant Notari de l'acceptació de la
cessió, així com de quants documents siguin necessaris per dur a terme l’acord anterior.
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Tercer. Notificar aquest acord al Sr. Francisco M.O.
CINQUÈ. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES DE DIA 23.04.19.
PROPOSTA QUE PRESENTA EL REGIDOR DE GOVERNACIÓ AMB RELACIÓ A LES
RETRIBUCIONS DEL PERSONAL EN SITUACIÓ D'INCAPACITAT TEMPORAL
Es dona compte del dictamen emès amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
"Es dona compte de la proposta presentada pel regidor de Governació amb relació a l'assumpte
indicat, que diu: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------"La Disposició addicional 54ª de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressuposts Generals de l’Estat
per a l’any 2018 (LPGE/18), i que té caràcter de bàsica, disposa en el núm. 1 del seu primer
apartat: «Cada Administración Pública podrá determinar, previa negociación colectiva, las
retribuciones a percibir por el personal a su servicio o al de los organismos y entidades públicas
dependientes, en situación de incapacidad temporal y en el caso del personal funcionario al que se
le haya expedido licencia por enfermedad, de acuerdo con las siguientes reglas: -----------------------1º Respecto al personal funcionario incluido en el Régimen General de Seguridad Social y al
personal estatutario y laboral, se podrá establecer un complemento retributivo desde el primer día
de incapacidad temporal que sumado a la prestación del Régimen General de la Seguridad Social,
alcance hasta un máximo del cien por cien de sus retribuciones fijas del mes de inicio de la
incapacidad temporal». --------------------------------------------------------------------------------------------------Mentre no es determinin les retribucions a percebre pel seu personal en situació d’incapacitat
temporal, al personal laboral li és d’aplicació l’article 9 del RDL 20/2012, de 13 de juliol i l'acord
signat per l'Ajuntament el 31.10.2012, no així al personal funcionari, al que li és d'aplicació – en
virtut de la disposició final 2ª de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim localel Reial decret 956/2018, de 27 de juliol, pel que s’aprova i publica l’Acord adoptat per la Mesa
General de Negociació de l’Administració General de l’Estat de juliol de 2018, que fixa que el
complement retributiu des del primer día en situació d'incapacitat temporal o llicència per malaltia,
sumat a la prestació del Règim General de la Seguretat Social, sigui el cent per cent de les seves
retribucions ordinàries del mes d'inici de la incapacitat temporal. ---------------------------------------------El passat 31 de gener la Comissió Paritària i de formació del personal funcionari va acordar deixar
sense efecte l'actor del 31.10.2012 i aprovar per al personal funcionari el complement retributiu des
del primer dia en situació d'incapacitat temporal o llicència per malaltia que sumat a la prestació del
Règim General de la Seguretat Social, arribi al 100% de les seves retribucions ordinàries del mes
anterior al de la incapacitat temporal. Per la seva banda, la Mesa General de Negociació del
personal laboral tinguda el 12 de febrer, va acordar el mateix per el personal laboral. ------------------A la vista de les consideracions anteriors i els informes evaqüats, considerant que la Disposició
addicional 54ª té caràcter de norma bàsica i per tant correspon tenir en compte les retribucions
ordinàries del mes d'inici de la incapacitat temporal i no el mes anterior, venc en elevar a la
Comissió Especial de Comptes la següent -------------------------------------------------------------------------PROPOSTA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer. Aprovar, tant pel personal funcionari com pel personal laboral, que el complement
retributiu, des del primer dia en situació d'incapacitat temporal o llicència per malaltia, sumat a la
prestació del Règim General de la Seguretat Social, arribi al 100% de les seves retribucions
ordinàries del mes d'inici de la incapacitat temporal. --------------------------------------------------------------
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Segon. Deixar sense efecte l’acord signat el dia 31 d’octubre de 2012 per donar compliment al que
es va establir en el Reial decret-llei 20/12, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat
pressupostària i de foment de la competitivitat, en matèria de prestació econòmica en situació
d’incapacitat temporal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Tercer. Deixar sense efecte l’acord pres relatiu a la justificació, mitjançant informe metge sense
baixa, de l’absència al lloc de treball durant quatre dies a l’any.-----------------------------------------------Quart. Iniciar Negociacions amb els representants dels treballadors per a la regulació de la
justificació de les absències i baixes per malaltia i de la regulació de l'absentisme." --------------------Intervé el president. Manifesta que, d’acord amb la disposició addicional 54ª de la Llei 6/2018, de 3
de juliol, de pressuposts generals de l’Estat per a l’any 2018, va ser aprovat pel personal funcionari
el complement retributiu del 100% des del primer dia de baixa; diu que açò ho van dur a la
Comissió Paritària i van acordar aplicar-ho tant per als funcionaris com per al personal laboral.
Afegeix que, segons Secretaria i Intervenció, l’òrgan per a aprovar-ho és el Ple, i per açò és que es
du aquesta proposta a la Comissió per al seu dictamen. -------------------------------------------------------Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que l’acord de la Comissió Paritària és del dia 31 de
gener de 2019, i el de la Mesa General de Negociació del Personal Laboral és de dia 12 de febrer
de 2019; creu que es podia haver dut abans aquest expedient a aprovació. El president respon
que, efectivament, es podia haver intentat dur abans, però que s’ha presentat quan hem tingut
temps. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Per altra banda, el Sr. Carretero Tudurí demana si hi ha qualque inconvenient jurídic en el fet
d’afegir-hi el personal laboral. La secretària respon que no. ---------------------------------------------------El Sr. Coll Alcina demana si es disposa de qualque estadística sobre aquesta qüestió de
l’absentisme. El president respon que no, però que es pot mirar. El Sr. Coll Alcina anuncia que
avui el grup del PP s’abstindrà. ----------------------------------------------------------------------------------------La Comissió Especial de Comptes, 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),
acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les següents propostes d’acord: -----------Primera. Aprovar, tant pel personal funcionari com pel personal laboral, que el complement
retributiu, des del primer dia en situació d'incapacitat temporal o llicència per malaltia, sumat a la
prestació del Règim General de la Seguretat Social, arribi al 100% de les seves retribucions
ordinàries del mes d'inici de la incapacitat temporal. -------------------------------------------------------------Segona. Deixar sense efecte l’acord signat el dia 31 d’octubre de 2012 per donar compliment al
que es va establir en el Reial decret-llei 20/12, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat
pressupostària i de foment de la competitivitat, en matèria de prestació econòmica en situació
d’incapacitat temporal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Tercera. Deixar sense efecte l’acord pres relatiu a la justificació, mitjançant informe metge sense
baixa, de l’absència al lloc de treball durant quatre dies a l’any. ----------------------------------------------Quarta. Iniciar Negociacions amb els representants dels treballadors per a la regulació de la
justificació de les absències i baixes per malaltia i de la regulació de l'absentisme." ---------------------

El debat i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a
l'enllaç següent: https://vimeo.com/333285128/#t=29m46s
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 unanimitat dels dotze membres assistents, acorda:
Primer. Aprovar, tant pel personal funcionari com pel personal laboral, que el
complement retributiu, des del primer dia en situació d'incapacitat temporal o llicència per
malaltia, sumat a la prestació del Règim General de la Seguretat Social, arribi al 100% de
les seves retribucions ordinàries del mes d'inici de la incapacitat temporal.
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Segon. Deixar sense efecte l’acord signat el dia 31 d’octubre de 2012 per donar
compliment al que es va establir en el Reial decret-llei 20/12, de 13 de juliol, de mesures
per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, en matèria de
prestació econòmica en situació d’incapacitat temporal.
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Tercer. Deixar sense efecte l’acord pres relatiu a la justificació, mitjançant informe metge
sense baixa, de l’absència al lloc de treball durant quatre dies a l’any.
Quart. Iniciar Negociacions amb els representants dels treballadors per a la regulació de
la justificació de les absències i baixes per malaltia i de la regulació de l'absentisme.
SISÈ. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES DE DIA 23.04.19.
PROPOSTA QUE PRESENTA EL REGIDOR DE GOVERNACIÓ AMB RELACIÓ A LA
MODIFICACIÓ DEL CONVENI DEL PERSONAL LABORAL PEL RECONEIXEMENT
DELS SERVEIS PREVIS PRESTATS EN ALTRES ADMINISTRACIONS
Es dona compte del dictamen emès amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
"Es dona compte de la proposta presentada pel regidor de Governació amb relació a l'assumpte
indicat, que diu: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------"La Llei 70/1978, de 26 de desembre, de reconeixement de serveis previs en l'Administració
Pública, així com el seu desenvolupament reglamentari, reconeixen als funcionaris de carrera de
l'Administració local, la totalitat dels serveis prestats indistintament per ells en aquesta o altres
administracions, considerant-se serveis efectius tots els indistintament prestats a les esferes de
l'Administració, tant en qualitat de funcionari interí com els prestats en règim de contractació
administrativa o laboral. -------------------------------------------------------------------------------------------------Aquest reconeixement genera un greuge comparatiu amb el personal laboral de l'Ajuntament, que
en el seu conveni actualment vigent (no així en el conveni pendent d'aprovació) no reconeix els
serveis previs. A més, existeix el precedent d'algun treballador al que en el seu moment se li van
reconeixer els serveis previs. ------------------------------------------------------------------------------------------Per aquest motiu i desprès de diverses negociacions, el passat 12 de febrer, la Comissió
Negociadora vàlidament constituïda va acordar reconeixer al personal laboral els serveis previs
prestats a altres administracions per tal que tengui efectes en el complement d'antiguitat. ------------Elaborats els informes corresponents, venc en elevar a la Comissió Especial de Comptes la
següent ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROPOSTA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer.- Ratificar l'acord tercer adoptat per la Comissió d'Interpretació, Vigilància i Seguiment del
Conveni i Mesa de Negociació Col·lectiva celebrada el 12 de febrer de 2019, i en conseqüència
aprovar la modificació del conveni del personal laboral de l'Ajuntament de Sant Lluís en el seu
apartat 32.1 «Antiguitat» afegint un apartat amb la següent redacció: ---------------------------------------«Als efectes del complement d'antigüitat, es reconeixerà al personal laboral la totalitat dels seus
serveis previs efectius prestats en altres Administracions Públiques, tant en qualitat de personal
laboral com de funcionari. Els drets individuals de naturalesa econòmica que resultin seran
computats a instància de part, justificant aquesta la seva pretensió mitjançant certificació de
l'Administració acreditativa dels serveis prestats, fent constar els anys, mesos i dies de serveis
prestats.» -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Segon.- Determinar que l'abonament del complement d'antiguitat resultant del reconeixement dels
serveis previs es computarà des de la presentació de la sol·licitud de reconeixement o des de la
data d'inici de les negociacions tendents a la present modificació si la sol·licitud fos de data
anterior. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Tercer.- Adoptar el compromís d’habilitar el crèdit necessari per assumir la despesa resultant dels
acords anteriors i, en aquest sentit, instar a la Intervenció municipal a l'elaboració del pertinent
expedient de modificació de crèdit." ----------------------------------------------------------------------------------Intervé el president. Manifesta que ve de molta estona la qüestió del reconeixement dels serveis
prestats a altres administracions per part del personal laboral, però que s’estava en espera de
l’aprovació del conveni col·lectiu. Atès que va passant el temps i que el conveni, que encara no
està aprovat, ja es troba desfasat, els sindicats consideren que s’ha de fer un nou conveni i que,
mentrestant, s’aprovi aquest reconeixement, per tal que no hi hagi un greuge comparatiu amb el
personal funcionari. -------------------------------------------------------------------------------------------------------El Sr. Carretero Tudurí considera que és de justícia: si els funcionaris ho tenen reconegut, per què
no l’hi han de tenir el personal laboral...? El Sr. Olives Salas manifesta que, efectivament, és de
justícia, però vol deixar constància que no és la mateixa cosa un personal funcionari que un
personal laboral... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------La Comissió Especial de Comptes, 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),
acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les següents propostes d’acord: -----------Primera. Ratificar l'acord tercer adoptat per la Comissió d'Interpretació, Vigilància i Seguiment del
Conveni i Mesa de Negociació Col·lectiva celebrada el 12 de febrer de 2019, i en conseqüència
aprovar la modificació del conveni del personal laboral de l'Ajuntament de Sant Lluís en el seu
apartat 32.1 «Antiguitat» afegint un apartat amb la següent redacció: ---------------------------------------«Als efectes del complement d'antigüitat, es reconeixerà al personal laboral la totalitat dels seus
serveis previs efectius prestats en altres Administracions Públiques, tant en qualitat de personal
laboral com de funcionari. Els drets individuals de naturalesa econòmica que resultin seran
computats a instància de part, justificant aquesta la seva pretensió mitjançant certificació de
l'Administració acreditativa dels serveis prestats, fent constar els anys, mesos i dies de serveis
prestats.» -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Segona. Determinar que l'abonament del complement d'antiguitat resultant del reconeixement dels
serveis previs es computarà des de la presentació de la sol·licitud de reconeixement o des de la
data d'inici de les negociacions tendents a la present modificació si la sol·licitud fos de data
anterior. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tercera. Adoptar el compromís d’habilitar el crèdit necessari per assumir la despesa resultant dels
acords anteriors i, en aquest sentit, instar a la Intervenció municipal a l'elaboració del pertinent
expedient de modificació de crèdit." -----------------------------------------------------------------------------------

El debat i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a
l'enllaç següent: https://vimeo.com/333285128/#t=36m09s
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 unanimitat dels dotze membres assistents, acorda:
Primer. Ratificar l'acord tercer adoptat per la Comissió d'Interpretació, Vigilància i
Seguiment del Conveni i Mesa de Negociació Col·lectiva celebrada el 12 de febrer de
2019, i en conseqüència aprovar la modificació del conveni del personal laboral de
l'Ajuntament de Sant Lluís en el seu apartat 32.1 «Antiguitat» afegint un apartat amb la
següent redacció:
«Als efectes del complement d'antigüitat, es reconeixerà al personal laboral la totalitat
dels seus serveis previs efectius prestats en altres Administracions Públiques, tant en
qualitat de personal laboral com de funcionari. Els drets individuals de naturalesa
econòmica que resultin seran computats a instància de part, justificant aquesta la seva
pretensió mitjançant certificació de l'Administració acreditativa dels serveis prestats, fent
constar els anys, mesos i dies de serveis prestats.»
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Segon. Determinar que l'abonament del complement d'antiguitat resultant del
reconeixement dels serveis previs es computarà des de la presentació de la sol·licitud de
reconeixement o des de la data d'inici de les negociacions tendents a la present
modificació si la sol·licitud fos de data anterior.
Tercer. Adoptar el compromís d’habilitar el crèdit necessari per assumir la despesa
resultant dels acords anteriors i, en aquest sentit, instar a la Intervenció municipal a
l'elaboració del pertinent expedient de modificació de crèdit.
SETÈ. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES DE DIA 23.04.19.
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DEL PARTIT POPULAR SOBRE EL PROJECTE
D'APARCAMENT DES LLOC D'EN CAULES
Es dona compte del dictamen emès amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
"Es dona compte de la moció presentada pel grup del Partit Popular amb relació a l'assumpte
indicat, que diu: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------"D'acord amb el que preveu el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, el Partit Popular de Sant Lluís desitja elevar al Ple de l'Ajuntament la següent
Moció: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DEL PARTIT POPULAR AL PLE DE L'AJUNTAMENT DE
SANT LLUÍS SOBRE EL PROJECTE D’APARCAMENT D’ES LLOC D’EN CAULES -------------------Exposa: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que l'Ajuntament de Sant Lluís té redactat un projecte d'aparcament públic a l'entrada del municipi
denominat Aparcament d’es Lloc D’en Caules. --------------------------------------------------------------------Que actualment aquest projecte no disposa de dotació econòmica a càrrec dels pressupostos
municipals prorrogats de 2018 a 2019. ------------------------------------------------------------------------------Que l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE) disposa de subvencions per a
municipis de menys de 20.000 habitants, destinades a les instal·lacions d'energia solar fotovoltaica
per a autoconsum. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Que les subvencions previstes al Reial Decret 616/2017 de 16 de juny i Reial Decret 1516/2018, de
28 de desembre, seran compatibles amb altres ajudes o subvencions per a la mateixa finalitat que
fossin o poguessin ser atorgades per qualssevol administració pública o organismes o ens públics,
nacionals o internacionals, sempre que l'import de l'ajuda o subvenció, aïlladament o en
concurrència amb altres incentius, no superi el cost del projecte. --------------------------------------------Per aquests motius, el Grup del Partit Popular presenta les següents Propostes d'acord: -------------1. Que es modifiqui el projecte de l'Aparcament d’es Lloc d'en Caules, perquè en ell es pugui
instal·lar una Planta de producció d'Energia Fotovoltaica, sobre les cobertes de les marquesines
metàl·liques. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Que es doti econòmicament per l’exercici 2019, el projecte d'Aparcament d’es Lloc d’en Caules. 3. Que es redactin els plecs de condicions i que es tregui a concurs públic l'execució del projecte
d'Aparcament d’es Lloc d’en Caules. ---------------------------------------------------------------------------------4. Que es redacti el projecte d'instal·lació d'una Planta d'Energia Solar Fotovoltaica a les cobertes
de l'Aparcament d’es Lloc d’en Caules, que compleixi amb els requisits exigits en el Reial Decret
616/2017 de 16 de juny i posterior modificació en el Reial Decret 1516/2018, de 28 de desembre. -5. Que es tramiti la sol·licitud de subvenció de la instal·lació de la Planta d'Energia Solar
Fotovoltaica per Autoconsum a les cobertes de l'Aparcament d’es Lloc d’en Caules, davant l'Institut
per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE)." -------------------------------------------------------------Intervé el Sr. Coll Alcina. Manifesta que tots els grups polítics estem d’acord amb la importància de
l’execució del projecte d’aparcament des Lloc d’en Caules i, atès que es disposen de subvencions
destinades a instal·lacions d’energia solar fotovoltàica, és el motiu pel qual el grup popular ha
presentat aquesta moció perquè aquest projecte ho pugui contemplar. -----------------------------------12
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Intervé el president. Manifesta que, tal com s’ha analitzat en el segon punt de l’ordre del dia de la
present sessió, s’ha presentat a aprovació un expedient de modificació de crèdit per contemplar,
entre d’altres, la qüestió de les plaques fotovoltàiques, per la qual cosa considera que la redacció
del primer punt de la moció no és del tot correcte. ---------------------------------------------------------------El Sr. Coll Alcina manifesta que allò que es demana en el primer punt de la moció és que es
modifiqui el projecte de l’aparcament per contemplar la instal·lació de plaques fotovoltàiques... ----El Sr. Lora Buzón manifesta que el projecte per a l’execució de l’aparcament ja està redactat i que
llavors hi haurà un altre projecte que serà per la qüestió de les plaques fotovoltàiques; és a dir, es
tracta de dos projectes diferents. ------------------------------------------------------------------------------------El president considera que, fins i tot, el primer punt de la moció podria suprimir-se. El Sr. Coll
Alcina mostra el seu acord. ---------------------------------------------------------------------------------------------I no havent-hi més intervencions, en primer lloc es sotmet a votació l’esmena presentada de
supressió del primer punt de la moció, la qual és aprovada per sis vots a favor, corresponents als
membres de VOLEM SANT LLUÍS (2), PSOE (1) i PP (3); i una abstenció, corresponent al membre
del PI (1). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Seguidament, es sotmet a votació la moció presentada pel grup del Partit Popular amb l’esmena de
supressió aprovada.-------------------------------------------------------------------------------------------------------La Comissió Especial de Comptes, per tres vots a favor, corresponents als membres del PP (3); i
quatre abstencions, corresponents als membres de VOLEM SANT LLUÍS (2), PSOE (1) i el PI (1),
acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les següents propostes d’acord: -----------Primera. Que es doti econòmicament per l’exercici 2019 el projecte d'aparcament d’es Lloc d’en
Caules. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Segona. Que es redactin els plecs de condicions i que es tregui a concurs públic l'execució del
projecte d'aparcament d’es Lloc d’en Caules. ----------------------------------------------------------------------Tercera. Que es redacti el projecte d'instal·lació d'una Planta d'Energia Solar Fotovoltaica a les
cobertes de l'aparcament d’es Lloc d’en Caules, que compleixi amb els requisits exigits en el Reial
Decret 616/2017 de 16 de juny i posterior modificació en el Reial Decret 1516/2018, de 28 de
desembre. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quarta. Que es tramiti la sol·licitud de subvenció de la instal·lació de la Planta d'Energia Solar
Fotovoltaica per Autoconsum a les cobertes de l'aparcament d’es Lloc d’en Caules, davant l'Institut
per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE)." --------------------------------------------------------------

El debat i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a
l'enllaç següent: https://vimeo.com/333285128/#t=43m55s
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 del PP (5) i el PI
(1); i sis abstencions, corresponents als membres de VOLEM SANT LLUÍS (4) i PSOE
(2), acorda:
Primer. Que es doti econòmicament per l’exercici 2019 el projecte d'aparcament d’es
Lloc d’en Caules.
Segon. Que es redactin els plecs de condicions i que es tregui a concurs públic
l'execució del projecte d'aparcament d’es Lloc d’en Caules.
Tercer. Que es redacti el projecte d'instal·lació d'una Planta d'Energia Solar Fotovoltaica
a les cobertes de l'aparcament d’es Lloc d’en Caules, que compleixi amb els requisits
exigits en el Reial Decret 616/2017 de 16 de juny i posterior modificació en el Reial
Decret 1516/2018, de 28 de desembre.
13
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Quart. Que es tramiti la sol·licitud de subvenció de la instal·lació de la Planta d'Energia
Solar Fotovoltaica per Autoconsum a les cobertes de l'aparcament d’es Lloc d’en Caules,
davant l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE).
VUITÈ. DESIGNACIÓ JUTGE/ESSA DE PAU SUBSTITUT DEL MUNICIPI DE SANT
LLUÍS
En primer lloc, i atès que l’assumpte no ha rebut el dictamen de la comissió informativa
corresponent, la batlessa en justifica la urgència i, en compliment del que preveu l’article
82.3 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, amb relació a l’article
97.2 del mateix text legal, el Ple acorda, per unanimitat dels dotze membres assistents,
incloure’l a l’ordre del dia.
A continuació, la secretària informa que, d'acord amb l'article 93.3 de la Llei 20/2006, de
15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, pot ser secreta la votació
per a l'elecció o la destitució de persones i quan així ho acordi el ple de la corporació per
majoria absoluta. Per tant, assenyala que, en primer lloc, s'hauria de determinar si la
votació es fa secreta o a mà alçada.
El debat i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a
l'enllaç següent: https://vimeo.com/333285128/#t=59m19s
El portaveu del Partit Popular demana fer una pausa. A les 21.20 hores es reprèn la
sessió.
La continuació del debat i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden
consultar a l'enllaç següent: https://vimeo.com/333285128/#t=1h06m34s
I no havent-hi més intervencions, es sotmet a votació que l'elecció del jutge/essa de pau
substitut sigui secreta. Es produeix el següent resultat: deu vots a favor, corresponents
als membres de VOLEM SANT LLUÍS (4), PSOE (2) i quatre membres del PP (4); una
abstenció, corresponent a un membre del PP (1); i un vot en contra, corresponent al
membre del PI (1). S'aprova que l'elecció de jutge/essa de pau substitut sigui secreta.
Seguidament, la secretària informa que durant el període establert amb aquesta finalitat
s'han presentat les instàncies que s'indicaran:
- Noelia Cardona Moll, RE 1010, de dia 13.03.19.
- Fernando Ruiz Molina, RE 1199, de dia 21.03.19.
La secretària reparteix entre els regidors les paparetes corresponents per a l'elecció del
jutge/essa de pau substitut; a continuació, els regidors dipositen el seu vot dins l'urna.
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- Noelia Cardona Moll: 4
- Fernando Ruiz Molina: 3
- Abstencions: 5
CAP dels candidats ha obtingut la majoria absoluta requerida, per la qual cosa la
Secretària comunica que no procedeix proposar al Tribunal Superior de Justícia de les
Illes Balears a cap dels candidats com a Jutge de Pau substitut i que, per tant, s’haurà de
procedir a encetar una nova convocatòria.
NOVÈ. RESOLUCIÓ DE BATLIA NÚM. 2019/PRE/0000335. DELEGACIÓ
COMPETÈNCIES. DONAR-NE COMPTE

DE

Es dona compte de la resolució de Batlia núm. 2019/PRE/0000335, de dia 12 d'abril de
2019, que diui:
"Atèsa l'absència de la senyora Batlessa des de dia 16 d'abril de 2019 pel matí fins dia 22 d'abril de
2019 pel capvespre; i atesa la normativa vigent sobre absències del 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, Maria Teresa Martínez
Martínez, la totalitat de les funcions que com a Batlessa em pertoquen, tindrà efecte la referida
delegació des de dia 16 d'abril de 2019 pel matí fins la meva reincorporació com a Batlessa
prevista pel dia 22 d'abril 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.
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/333285128/#t=1h19m38s
ONZÈ. PRECS I SUGGERIMENTS
La intervenció del regidor del Partit Popular Pedro Tudurí Mercadal, reiterant la petició
d’un informe sobre el grau de compliment del conveni urbanístic entre Binisafua, SA i
aquest Ajuntament, així com la resposta del regidor d’Urbanisme, Remigio Lora Buzón,
es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/333285128/#t=1h20m54s
La intervenció del regidor del Partit Popular Pedro Tudurí Mercadal, amb relació a
l’informe que se li havia d’enviar sobre millora de l’abastament d’aigua a les àrees
urbanes de la costa, així com la resposta de la batlessa, M. Montserrat Morlà Subirats i
de la secretària de la corporació, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/333285128/#t=1h22m27s
15
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La intervenció del regidor del Partit Popular Pedro Tudurí Mercadal, amb relació a les
preguntes pendents de contestació de l’escrit presentat amb RE 604, així com la
intervenció de la batlessa, M. Montserrat Morlà Subirats, es pot consultar a l'enllaç
següent:
https://vimeo.com/333285128/#t=1h23m16s
La intervenció de la regidora del Partit Popular Maria Dolores Tronch Folgado, amb
relació a la qüestió de l’aparcament des Lloc d’en Caules, així com la resposta del regidor
d’Economia i Hisenda, Joan M. Pons Sintes, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/333285128/#t=1h29m02s
La intervenció de la regidora del Partit Popular Maria Dolores Tronch Folgado, amb
relació als projectes guanyadors dels pressuposts participatius, així com la resposta de la
batlessa, M. Montserrat Morlà Subirats, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/333285128/#t=1h33m20s
La intervenció de la regidora del Partit Popular Maria Dolores Tronch Folgado, demanant
una còpia del conveni de les II Trobades Literàries Mediterrànies Albert Camus, es pot
consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/333285128/#t=1h37m08s
La intervenció del regidor del Partit Popular Francisco Olives Salas, amb relació a la
qüestió del conveni del personal laboral, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/333285128/#t=1h37m48s
La intervenció del regidor del Partit Popular Francisco Olives Salas, amb relació a la
qüestió del personal interí, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/333285128/#t=1h40m55s
La intervenció del regidor del Partit Popular Francisco Olives Salas, amb relació a la
qüestió de les equiparacions entre el personal funcionari i el personal laboral, es pot
consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/333285128/#t=1h41m48s
La intervenció del regidor del PI – Proposta per les Illes, Llorenç Carretero Tudurí,
reiterant la petició feta d’una còpia dels projectes de les pistes de pàdel, es pot consultar
a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/333285128/#t=1h47m01s
La intervenció del regidor del PI – Proposta per les Illes, Llorenç Carretero Tudurí, amb
relació a la pancarta instal·lada a la zona esportiva sobre la qüestió del pàdel i que tapa
part del mural de “No Borders”, així com la resposta de la batlessa, M. Montserrat Morlà
Subirats, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/333285128/#t=1h47m34s
La intervenció del regidor del PI – Proposta per les Illes, Llorenç Carretero Tudurí,
demanant un informe tècnic i un informe jurídic amb relació a la qüestió del parquet de la
pista del poliesportiu municipal, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/333285128/#t=1h48m40s
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La intervenció de la regidora del PSOE Silvia Pérez de la Vega, amb relació a les pistes
de tenis de Binibèquer Nou, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/333285128/#t=1h50m01s
La intervenció de la regidora del PSOE Silvia Pérez de la Vega, amb relació al
manteniment a les urbanitzacions a càrrec de l’empresa EULEN, així com la resposta del
regidor d’Urbanisme, Remigio Lora Buzón, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/333285128/#t=1h50m53s
La intervenció del regidor d’Urbanisme, Remigio Lora Buzón, amb relació a les pistes de
tenis de Binibèquer Nou, es pot consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/333285128/#t=1h51m48s
La intervenció del regidor del PSOE Antonio García Romero, demanant una còpia del
projecte de les pistes de pàdel que ha demanat el grup del PI i una còpia del conveni
sobre les II Trobades Literàries Mediterrànies Albert Camus que ha demanat el grup del
PP, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/333285128/#t=1h54m10s
La intervenció del regidor del PSOE Antonio García Romero, amb relació a la qüestió de
les equiparacions entre el personal funcionari i el personal laboral, es pot consultar a
l'enllaç següent:
https://vimeo.com/333285128/#t=1h54m33s
La intervenció del regidor del PSOE Antonio García Romero, amb relació a les II
Trobades Literàries Mediterrànies Albert Camus i al cicle Camus, es pot consultar a
l'enllaç següent:
https://vimeo.com/333285128/#t=1h57m33s
La intervenció del regidor del PSOE Antonio García Romero, amb relació a la possibilitat
de donar el servei de menjador a l’escoleta, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/333285128/#t=2h00m41s
La intervenció del regidor del PSOE Antonio García Romero, amb relació al conveni del
Geriàtric per a la segona planta, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/333285128/#t=2h01m58s
La intervenció del regidor del PSOE Antonio García Romero, amb relació a una factura
d’un dinar de la batlessa amb qui va ser el director insular de l’Estat, així com la resposta
de la batlessa, M. Montserrat Morlà Subirats, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/333285128/#t=2h02m23s
La intervenció de la batlessa, M. Montserrat Morlà Subirats, amb relació a la qüestió de la
segona planta del geriàtric, així com amb relació a les II Trobades Literàries
Mediterrànies Albert Camus, es pot consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/333285128/#t=2h04m08s
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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 25.04.19. Tot seguit, la
secretària en fa la lectura. Es pot consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/333285128/#t=2h06m10s

Sense més assumptes a tractar i quan són les 22:20, 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=1ozNddTzVMgADxuhh2579f_5RjjczPGxu
Pel que fa als enllaços de la videoacta que s'indiquen, aquests es reprodueixen a la plataforma
Vimeo:
BjU/7VBHgePgBKmSfD+WngG/CGc= (00000.MTS)
Dsg0jNuzyMppohtuAJLAlfu/M4Y= (00001.MTS)
MoiRY7AKqvrE8s9SRYzCoopwN9c= (00002.MTS)
Nb10sty7L8+LJTC5B6Y4yqTntAs= (00003.MTS)
JSdcDmWDI9XnMp/D24N/oT1s1Pc= (00004.MTS)

María Cristina Gascón Mir
Fecha:05/06/2019 14:52:05
La Secretària,

M. Montserrat Morlà Subirats
05/06/2019 17:44:48
Batlessa en funcions
Sant Lluís
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