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ACTA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
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Caràcter de la sessió: Ordinària
Dia: 29/11/2018
Hora: de les 20:00 a les 21:50 hores
Lloc: Ajuntament
Assistents
Batlessa:
1a. Tinenta de Batlia:
2n. Tinent de Batlia:
3r. Tinent de Batlia:
Regidor:
Regidor:
Regidora:
Regidora:
Regidor:
Regidor:
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)
Elvira Capó García (PP)
Francisco Olives Salas (PP)
Antonio García Romero (PSOE)
Llorenç Carretero Tudurí (EL PI)

Secretària: María Cristina Gascón Mir
Interventora: Mª Soledad Sánchez Pons
S’han excusat de no assistir-hi:
Regidor:
Daniel Mercadal Stevenson (PP)
Regidora:
Teresa Borrás Atienza (PSOE)
Ordre del dia
Primer. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Segon. Dictamen de la Comissió d'Atenció a la Ciutadania de dia 20.11.18. Proposta que
presenta la regidora de Serveis Socials amb relació a l'aprovació del Pla Municipal
d'Igualtat
Tercer. Dictamen de la Comissió d'Atenció a la Ciutadania de dia 20.11.18. Moció que
presenta el grup del PSOE amb motiu del dia 25 de novembre, Dia Internacional contra la
Violència de Gènere
Quart. Dictamen de la Comissió Especial de Comptes de dia 22.11.18. Proposta que
presenta el regidor d'Economia i Hisenda d'aprovació de l'expedient núm. 6/2018, de
reconeixement extrajudicial de crèdits
Cinquè. Dictamen de la Comissió Especial de Comptes de dia 22.11.18. Proposta que
presenta el regidor de Governació d'aprovació del conveni de col·laboració entre el
Consell Insular de Menorca i els Ajuntaments de l'Illa per a la prestació del Servei Insular
de Seguretat i Salut Laboral de l'administració local de l'Illa de Menorca
Sisè. Resolucío de Batlia núm. 2018/PRE/0001105. Delegació competències absència
batlessa. Donar-ne compte
Setè. Control del Ple a la Junta de Govern Local
Vuitè. Precs i suggeriments
Novè. Moció que presenta el grup del Partit Popular sobre la manca de metge per valorar
les ajudes a la Llei de Dependència
Desè. Moció que presenta el grup del PI - Proposta per les Illes amb relació a l'apagada
elèctrica del passat 28 d'octubre
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Onzè. Moció que presenta el grup del PI - Proposta per les Illes amb relació a l'adhesió a
la central de contractació de la FELIB
Dotzè. Moció que presenta el grup del PI - Proposta per les Illes amb relació a la
transparència pública
Desenvolupament de la sessió
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PRIMER. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
La batlessa demana si cap membre del Ple té observacions a fer a l'acta extraordinària
de dia 24.10.18 i a l'acta ordinària de dia 25.10.18.
No havent-hi cap rectificació, se sotmeten a votació i s’aproven: la de dia 24.10.18, per
unanimitat; i la de dia 25.10.18, per deu 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 D'ATENCIÓ A LA CIUTADANIA DE DIA
20.11.18. PROPOSTA QUE PRESENTA LA REGIDORA DE SERVEIS SOCIALS AMB
RELACIÓ A L'APROVACIÓ DEL PLA MUNICIPAL D'IGUALTAT
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: ---------------------------------------------------------------------------------------------"Des de Serveis Socials es detecta una problemàtica de desigualtat de gènere a la qual hem de
donar solució. És a partir d'aquest fet, quan neix el Pla d'igualtat. D'aquesta manera es reivindica la
posada en pràctica de manera real i efectiva dels drets que té la ciutadania de tenir les mateixes
oportunitats i el mateix tracte en tots els àmbits de la vida diària d'una forma igualitària. La veritable
qüestió que es planteja és arribar a una societat més equitativa on cada persona rep el que li
correspon sense fer distinció per haver nascut home o dona, tenint en compte les seves
diferències. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------A causa del fet que les desigualtats no solen desaparèixer per si soles, és imprescindible el suport
de les polítiques d'igualtat, que ha de ser promogut i respectat des de l'àmbit municipal i respondre
així a un compromís perquè s’incentivin programes, activitats i accions que promoguin el canvi
social. Per tant, demanam un compromís transversal. ----------------------------------------------------------El Pla d'Igualtat es base en tres principis; l'equitat, la transversalitat i la participació. I vol incidir
sobre 8 eixos d'actuació: ------------------------------------------------------------------------------------------------1. Igualtat com a principi d'actuació municipal ---------------------------------------------------------------------2. Participació ciutadana ------------------------------------------------------------------------------------------------3. Conciliació i co-responsabilitat -------------------------------------------------------------------------------------4. Educació en valors igualitaris ---------------------------------------------------------------------------------------5. Àmbit laboral ------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Urbanisme i seguretat ------------------------------------------------------------------------------------------------7. Violència contra la dona ----------------------------------------------------------------------------------------------8. Salut ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A la vista de les consideracions anteriors, ELEV a la Comissió Informativa d'Atenció a la Ciutadania
la següent proposta: ------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer. Aprovar inicialment el Pla municipal d'igualtat en els termes que figuren a l’expedient. -----Segon. Sotmetre el Pla a informació pública, mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears i en el tauler d’edictes municipal durant el termini de 30 dies en què el veïnatge i les
persones legítimament interessades poden examinar l’expedient i formular reclamacions,
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objeccions, observacions i suggeriments; en el cas que no se’n presentin, l’acord s’elevarà a
definitiu sense necessitat de nou acord exprés. -------------------------------------------------------------------Tercer. Una vegada aprovat definitivament, possar en marxa les accions directes en cada un dels
eixos on el Pla d'igualtat incidirà." -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presidenta cedeix la paraula a la Sra. Martínez, que explica que segons els informes municipals
rebuts, proposa aprovar el Pla inicialment i després seguir amb la tramitació recomanada per la
secretària municipal. -----------------------------------------------------------------------------------------------------El Sr. Toni Garcia explica que la Sra. Borràs, havia estat treballant amb aquest pla i que ja només
hi faltava aquesta darrera passa. -------------------------------------------------------------------------------------El Sr. Llorenç Carretero demana si l’anàlisi de la situació està tal i com està dissenyat actualment
l’ajuntament pel que a personal fa. -----------------------------------------------------------------------------------La Sra. Martínez diu que segons l’informe el pla s’ha de dotar econòmicament. -------------------------El Sr. Carretero diu que no es refereix a aquest tema i s’explica; segons consta al Pla tenim un
tresorer, i demana si la tresorera no és una dona? ---------------------------------------------------------------La Sra. Martínez diu que sí, però que la tresorera ha començat un cop acabada la redacció del Pla.
El Sr. Carretero comenta que creu que ara que el Pla es troba en estat inicial d’aprovació seria
imprescindible corregir-lo. I demana que es repassi aquest apartat per actualitzar-lo. ------------------La Sra. Martínez agraeix al Sr. Carretero la correcció, i respon que ella sí que ho ha repassat i creu
que és correcte. Així mateix demana als membres de la comissió si han trobat més errades. --------Sense haver-hi més intervencions, la presidenta sotmet a votació la proposta. ---------------------------La Comissió d'Atenció a la Ciutadania, 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 el Pla municipal d'igualtat en els termes que figuren a l’expedient. ---Segona. Sotmetre el Pla a informació pública, mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears i en el tauler d’edictes municipal durant el termini de 30 dies en què el veïnatge i les
persones legítimament interessades poden examinar l’expedient i formular reclamacions,
objeccions, observacions i suggeriments; en el cas que no se’n presentin, l’acord s’elevarà a
definitiu sense necessitat de nou acord exprés. -------------------------------------------------------------------Tercera. Una vegada aprovat definitivament, possar en marxa les accions directes en cada un dels
eixos on el Pla d'igualtat incidirà." --------------------------------------------------------------------------------------

El debat i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a
l'enllaç següent: https://vimeo.com/304319613#t=02m59s
I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació el dictamen presentat per
la Comissió d'Atenció a la Ciutadania.
El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat dels onze membres assistents, acorda:
Primer. Aprovar inicialment el Pla municipal d'igualtat en els termes que figuren a
l’expedient.
Segon. Sotmetre el Pla a informació pública, mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears i en el tauler d’edictes municipal durant el termini de 30 dies en què el
veïnatge i les persones legítimament interessades poden examinar l’expedient i formular
reclamacions, objeccions, observacions i suggeriments; en el cas que no se’n presentin,
l’acord s’elevarà a definitiu sense necessitat de nou acord exprés.
Tercer. Una vegada aprovat definitivament, possar en marxa les accions directes en
cada un dels eixos on el Pla d'igualtat incidirà.
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TERCER. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'ATENCIÓ A LA CIUTADANIA DE DIA
20.11.18. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DEL PSOE AMB MOTIU DEL DIA 25 DE
NOVEMBRE, DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE
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Es dona compte del dictamen emès amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
"Es dona compte de la moció presentada pel grup del PSOE amb relació a l'assumpte indicat, que
diu: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"Tots els dies de l'any haurien de ser 25 de Novembre, Dia Internacional contra la Violència de
Gènere. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Grup Socialista vol manifestar el seu ferm compromís amb les dones víctimes d'aquesta xacra
social que ha de ser eradicada. I per això necessitam el compromís individual de tots els ciutadans,
homes i dones, i el compromís col·lectiu de tota la societat. No un sol dia, sinó tots els dies de
l'any. La violència masclista ens interpel·la a tots i totes i la nostra obligació és combatre-la amb
tots els mitjans, començant per les administracions, cadascuna d’elles des de les seves
competències. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Per al PSOE, garantir una vida lliure de violència per a les dones, les seves filles i els seus fills, és
un objectiu prioritari. No serem una democràcia plena mentre existeixin dones amenaçades i
insegures i mentre algunes d'aquestes dones acabin assassinades. ----------------------------------------La violència de gènere no té cabuda en la societat que volem ser, ni en la democràcia que volem
consolidar. Eliminar-la de les nostres vides i protegir a les víctimes no és una opció, és una
obligació. Les dones tenen dret a viure en llibertat i al fet que les seves vides no estiguin en perill
pel fet de ser dones. ------------------------------------------------------------------------------------------------------El combat contra la violència masclista i l'atenció a les víctimes no podrà avançar si no
s'estableixen mecanismes de coordinació entre les diferents administracions amb competències en
la matèria. Totes les institucions han de remar juntes en aquest objectiu, per sobre de
plantejaments polítics i estratègies. I perquè això sigui possible, cal dotar a les administracions dels
recursos econòmics i del personal especialitzat que es requereix. -------------------------------------------Aquesta legislatura ha estat decisiva en l'impuls de la igualtat entre dones i homes. --------------------L'aprovació d'una llei d'igualtat ha creat un marc de drets per a les dones víctimes de violència de
gènere, i tot el Govern s'ha bolcat en el desenvolupament de polítiques transversals, tals com
garantir un any de treball a víctimes de violència de gènere sense ocupació, la millora dels
protocols sanitaris per a la detecció de la violència de gènere per part dels professionals sanitaris,
la implantació d'agents de coeducació a les escoles, o el Pacte Social ReAcció contra els
Violències Masclistes. El Pla Estratègic del Govern s'ha dotat per 4 anys en 13,5 milions de euros,
una xifra mai vista per fomentar la igualtat. -------------------------------------------------------------------------El Congrés i el Senat van aprovar fa un any les mesures del Pacte d'Estat contra la Violència de
Gènere amb un ampli consens entre tots els grups. -------------------------------------------------------------Des de juny de 2018, Espanya compta amb un nou Govern. Un govern feminista compromès amb
la igualtat i obstinat a acabar amb la violència de gènere. De les paraules s'ha passat als fets. De
l'immobilisme a l'acció i s'han posat en funcionament moltes de les mesures del Pacte d'Estat
contra la Violència de Gènere. -----------------------------------------------------------------------------------------En la reunió de la Conferència Sectorial d'Igualtat celebrada el passat 31 de juliol, a la qual també
van assistir representants de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), es van
acordar per unanimitat els criteris per al repartiment dels 100 milions d'euros corresponents a les
Comunitats i ciutats Autònomes prevists en el Pacte d'Estat, i es va distribuir el fons procedent de
la Delegació de Govern contra la Violència de Gènere de 9,5 milions d'euros. De la mateixa
manera, es van aprovar els criteris per al repartiment dels 20 milions d'euros contemplats per als
Ajuntaments. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Balears li han correspost 4 milions d'euros del Pacte d'Estat contemplant per primera vegada el
factor de la insularitat a l'hora de distribuir els recursos. --------------------------------------------------------El 3 d'Agost es va aprovar un Reial Decret Llei que ha estat convalidat, per unanimitat, al Congrés
dels Diputats, que: --------------------------------------------------------------------------------------------------------4
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Retorna les competències als Ajuntaments en la promoció de la Igualtat i la lluita contra la Violència
de Gènere, i estableix el repartiment dels 20 milions d'euros compromesos en el Pacte, que es
duplicaran fins arribar als 40 milions en el proper any. Els Ajuntaments són una peça imprescindible
en aquesta batalla, el primer recurs i en ocasions l'únic, que tenen al seu abast les víctimes. --------Modifica la Llei Integral contra la Violència de Gènere per millorar l'assistència en els processos
judicials i facilitar l'accés als recursos d'assistència, en introduir que l'acreditació de situacions de
violència pugui realitzar-se a efectes administratius mitjançant informe dels serveis socials o dels
serveis d'acolliment. D'aquesta manera es facilita l'accés a drets laborals i prestacions de la
Seguretat Social. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Modifica el Codi Civil perquè els menors exposats a Violència de Gènere només necessitin el
permís d'un progenitor per rebre atenció psicològica. Un maltractador no pot ser un bon pare. ------Aquest Decret Llei s’està tramitant al Congrés dels Diputats com a Projecte de Llei, tal com va
plantejar el Govern, amb l'objectiu que es puguin incorporar al mateix la resta de mesures del
Pacte d'Estat que requereixen modificacions legals. -------------------------------------------------------------D'altra banda, s'ha tornat a posar en funcionament l'Observatori de Salut de les Dones. També s'ha
previst solucions en matèria d’habitatge per a dones víctimes de Violència de Gènere dins del Pla
Estatal d'Habitatge. I el proper curs escolar comptarà amb assignatures en valors i drets d'igualtat.De la mateixa manera, en aquests moments, s'està tramitant al Congrés dels Diputats la Proposició
de Llei del Grup Parlamentari Socialista per reformar la Llei Orgànica del Poder Judicial, amb
l'objectiu de formar als jutges i magistrats en matèria d'igualtat, així com per augmentar el nombre
de jutjats penals especialitzats en violència masclista. ----------------------------------------------------------També recentment, el Congrés dels Diputats ha admès a tràmit la Proposició de Llei del Grup
Parlamentari Socialista per garantir la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes en
l'ocupació i l'ocupació, per avançar en la igualtat efectiva en l'àmbit empresarial i laboral. -------------Per la seva banda, a l'avanç dels Pressupostos per 2019, el Govern d'Espanya s'ha compromès a
finançar de manera completa el Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere i a incrementar
aquesta partida de manera que, com hem comentat abans, els Ajuntaments passaran a percebre el
doble de recursos, és a dir 40 milions d'euros en 2019. ---------------------------------------------------------En definitiva, Consens, sí, però responsabilitat i celeritat, també. Urgència, eficàcia, lleialtat al
Pacte d'Estat i compromís polític. -------------------------------------------------------------------------------------Per tot això, des del Grup Municipal Socialista de Sant Lluís proposem per a la seva aprovació pel
Ple els següents acords: ------------------------------------------------------------------------------------------------1.- Que el Govern continuï impulsant les mesures recollides en el Pacte d'Estat contra la Violència
de Gènere tant en l'àmbit educatiu, social, jurídic, econòmic, de protecció, conscienciació i
sensibilització social. -----------------------------------------------------------------------------------------------------2. Que el Govern dels Illes Balears continuï treballant en favor de la igualtat de dones i homes i
desenvolupant la llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes. --------------------------------3. Insta a aquest Ajuntament a impulsar el Pacte Social contra les Violències Masclistes “ReAcció”,
afavorint l'adhesió ciutadana. ------------------------------------------------------------------------------------------4.- Instar a les Corts Generals a agilitar tots els canvis legislatius impulsats pel Govern per poder
aplicar les mesures contingudes en el Pacte d'Estat Contra la Violència de Gènere al més aviat
possible. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.- Instar al conjunt dels Grups Parlamentaris de les Corts Generals a tramitar els Pressupostos
Generals de 2019, que suposaran un incrementi de les partides destinades a Comunitats
Autònomes i Ajuntaments per a la lluita contra la Violència de Gènere. -------------------------------------6.- Que el Govern insti als mitjans de comunicació a evitar aquells continguts que transmetin un
estereotip de relacions de parella basat en comportaments masclistes. ------------------------------------7.- Donar trasllat de la Moció i la seva aprovació al President del Govern, la Vicepresidenta del
Govern i Ministra de Presidència, Relacions amb les Corts i Igualtat, i al President de la Federació
Espanya de Municipis i Províncies (FEMP)." -----------------------------------------------------------------------La presidenta cedeix la paraula al Sr. Garcia, representant del PSOE. -------------------------------------El Sr. Garcia, explica que és una moció que es presenta a tots els ajuntaments amb motiu del Dia
Internacional de la Violència de Gènere, el proper 25 de novembre i que consideram que és
importantíssim ja que malauradament fa pocs dies una dona va ser assassinada a Palma de
Mallorca. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5
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La Sra. Martínez expressa el seu total acord amb les paraules del Sr. Garcia. Així mateix, posa de
manifest que a la 3a línia del al 2n paràgraf de la pàgina 4, hi apareix la paraula ocupació repetida.
El Sr. Carretero diu que a la darrera pàgina, quan parla del president de la Federació Espanya de
Municipis i Províncies, hauria de dir Federació Espanyola de Municipis i Províncies. -------------------La Sra. Tronch demana quins actes es duran a terme. ---------------------------------------------------------La Sra. Martínez diu que no es farà cap acte ja que no considera que sigui cap data per celebrar.
Sí que es penjarà una pancarta a la façana de l’ajuntamenti es repartirà uns cartells per
establiments amb xifres de dones assassinades i de fiets i fietes orfes a causa d’aquests
assassinats. Així mateix, dillunses llegirà un manifest. ----------------------------------------------------------La Sra. Tronch demana a quina hora es llegirà. -------------------------------------------------------------------La Sra. Martínez diu que a les 12h. -----------------------------------------------------------------------------------La Sra. Tronch comenta que a les 12h ella personalment no hi podrà assistir així com la majoria de
les persones que fan feina, i demana si es podria baratar l’hora. --------------------------------------------La presidenta demana que proposin nova hora. ------------------------------------------------------------------El Sr. Tudurí intervé. Proposa que es faci el diumenge que és el Dia Internacional contra la
Violència de Gènere, a les 12h. ---------------------------------------------------------------------------------------La presidenta respon que ho estudiaran. ---------------------------------------------------------------------------El Sr. Carretero proposa que la pancarta enlloc de penjar-se a la façana de l’ajuntament, es pengi a
la façana del teatre, ja que amb la carpa instal·lada al Pla de sa Creu no es veurà. ---------------------La Sra. Martínez respon que sí que s’intentarà. -------------------------------------------------------------------La Comissió d'Atenció a la Ciutadania, 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. Que el Govern continuï impulsant les mesures recollides en el Pacte d'Estat contra la
Violència de Gènere tant en l'àmbit educatiu, social, jurídic, econòmic, de protecció, conscienciació
i sensibilització social. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Segona. Que el Govern dels Illes Balears continuï treballant en favor de la igualtat de dones i
homes i desenvolupant la llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes. ---------------------Tercera. Insta a aquest Ajuntament a impulsar el Pacte Social contra les Violències Masclistes
“ReAcció”, afavorint l'adhesió ciutadana. ----------------------------------------------------------------------------Quarta. Instar a les Corts Generals a agilitar tots els canvis legislatius impulsats pel Govern per
poder aplicar les mesures contingudes en el Pacte d'Estat Contra la Violència de Gènere al més
aviat possible. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cinquena.- Instar al conjunt dels Grups Parlamentaris de les Corts Generals a tramitar els
Pressupostos Generals de 2019, que suposaran un incrementi de les partides destinades a
Comunitats Autònomes i Ajuntaments per a la lluita contra la Violència de Gènere. ---------------------Sisena.- Que el Govern insti als mitjans de comunicació a evitar aquells continguts que transmetin
un estereotip de relacions de parella basat en comportaments masclistes. --------------------------------Setena. Donar trasllat de la Moció i la seva aprovació al President del Govern, la Vicepresidenta
del Govern i Ministra de Presidència, Relacions amb les Corts i Igualtat, i al President de la
Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP)." -------------------------------------------------------

El debat i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a
l'enllaç següent: https://vimeo.com/304319613#t=11m02s
I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació el dictamen presentat per
la Comissió d'Atenció a la Ciutadania.
El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat dels onze membres assistents, acorda:
Primer. Que el Govern continuï impulsant les mesures recollides en el Pacte d'Estat
contra la Violència de Gènere tant en l'àmbit educatiu, social, jurídic, econòmic, de
protecció, conscienciació i sensibilització social.
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Segon. Que el Govern dels Illes Balears continuï treballant en favor de la igualtat de
dones i homes i desenvolupant la llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i
homes.
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Tercer. Insta a aquest Ajuntament a impulsar el Pacte Social contra les Violències
Masclistes “ReAcció”, afavorint l'adhesió ciutadana.
Quart. Instar a les Corts Generals a agilitar tots els canvis legislatius impulsats pel
Govern per poder aplicar les mesures contingudes en el Pacte d'Estat Contra la Violència
de Gènere al més aviat possible.
Cinquè.- Instar al conjunt dels Grups Parlamentaris de les Corts Generals a tramitar els
Pressupostos Generals de 2019, que suposaran un incrementi de les partides destinades
a Comunitats Autònomes i Ajuntaments per a la lluita contra la Violència de Gènere.
Sisè.- Que el Govern insti als mitjans de comunicació a evitar aquells continguts que
transmetin un estereotip de relacions de parella basat en comportaments masclistes.
Setè. Donar trasllat de la Moció i la seva aprovació al President del Govern, la
Vicepresidenta del Govern i Ministra de Presidència, Relacions amb les Corts i Igualtat, i
al President de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP).
QUART. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES DE DIA 22.11.18.
PROPOSTA QUE PRESENTA EL REGIDOR D'ECONOMIA I HISENDA D'APROVACIÓ
DE L'EXPEDIENT NÚM. 6/2018, DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS
Es dona compte del dictamen emès amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
"S'informa que s'ha remès als membres de la Comissió l'informe d'Intervenció, així com la proposta
presentada pel regidor d'Economia i Hisenda, amb relació a l'assumpte indicat. -------------------------I no havent-hi intervencions, se sotmet a votació la proposta presentada. ---------------------------------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 per import de 477,98 euros,
relacionats a la taula adjunta, corresponents a exercicis anteriors. ------------------------------------------Data factura
31/10/2017

Data entrada
19/10/2018

Proveïdor
Pascual Lazaro, SL

31/12/2017

19/10/2018

Pascual Lazaro, SL
TOTAL

Descripció
Materials per nau municipal, aceres urbanitzacions,
etc. - Factura núm. 1411
Material divers per reparacions a l'àrea de la costa Factura núm. 1721

Import
347,58 €

Aplicació
4.1532.22199

130,40 €

4.1532.21000

477,98 €

Segona. Aplicar amb càrrec al pressupost de l’any 2018, els corresponents crèdits amb càrrec a
les diferents partides on han d’anar imputades i que consten al quadre del punt anterior." -------------

I no havent-hi intervencions, la batlessa sotmet a votació el dictamen presentat per la
Comissió Especial de Comptes.
El Ple de l'Ajuntament, per quatre vots a favor, corresponents als membres de VOLEM
SANT LLUÍS (4); i set abstencions, corresponents als membres del PP (5), PSOE (1) i el
PI (1), acorda:
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Primer. Aprovar el reconeixement extrajudicial dels crèdits per import de 477,98 euros,
relacionats a la taula adjunta, corresponents a exercicis anteriors.
Data factura
31/10/2017

Data entrada
19/10/2018

Proveïdor
Pascual Lazaro, SL

31/12/2017

19/10/2018

Pascual Lazaro, SL
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TOTAL

Descripció
Materials per nau municipal, aceres urbanitzacions,
etc. - Factura núm. 1411
Material divers per reparacions a l'àrea de la costa Factura núm. 1721

Import
347,58 €

Aplicació
4.1532.22199

130,40 €

4.1532.21000

477,98 €

Segon. Aplicar amb càrrec al pressupost de l’any 2018, els corresponents crèdits amb
càrrec a les diferents partides on han d’anar imputades i que consten al quadre del punt
anterior.
CINQUÈ. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES DE DIA 22.11.18.
PROPOSTA QUE PRESENTA EL REGIDOR DE GOVERNACIÓ D'APROVACIÓ DEL
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL INSULAR DE MENORCA I ELS
AJUNTAMENTS DE L'ILLA PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI INSULAR DE
SEGURETAT I SALUT LABORAL DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL DE L'ILLA DE
MENORCA
Es dona compte del dictamen emès amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
"Es dona compte de la proposta presentada amb relació a l'assumpte indicat, que diu: ----------------"Atès que les entitats locals de Menorca estan obligades legalment a disposar d’un servei de
prevenció que doni cobertura a les 4 especialitats -medicina del treball, seguretat, higiene industrial
i ergonomia/psicosociologia- d'acord amb allò que estableix la Llei de prevenció de riscos laborals
(Llei 31/1995, de 8 de novembre) i el Reglament dels serveis de prevenció (RD 39/1997, de 17 de
gener). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Atès que l’any 2004 es va constituir per iniciativa del Consell Insular de Menorca el Servei de
Prevenció Insular per al conjunt d'administracions locals de l'Illa de Menorca, segons el model
establert a l'article 21 del Reglament de Serveis de Prevenció (RD 39/1997, de 17 de gener). -------Atès que el Servei Insular de Seguretat i Salut Laboral de l'administració local de l'Illa de Menorca
(SISSL) es troba plenament implantat després d'un funcionament de catorze anys. --------------------Atès que el Consell Insular de Menorca i els vuit ajuntaments de l’illa, amb la adhesió enguany del
Consorci per a la protecció de la legalitat urbanística al sòl rústic i el Consorci de residus i energia
de Menorca, han manifestat la seva voluntat de mantenir i donar continuïtat a aquest servei per tres
anys més. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Atesa la documentació que obra a l’expedient i els informes favorables del servei jurídic i
d’intervenció, venc en elevar a la Comissió Especial de Comptes, en ordre a l'adopció de l'oportú
acord plenari, la següent ------------------------------------------------------------------------------------------------PROPOSTA: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRIMER.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Menorca i els
Ajuntaments de l’Illa per a la prestació del Servei Insular de Seguretat i Salut Laboral de
l’administració local de l’Illa de Menorca, 2019-2021. ------------------------------------------------------------SEGON.-L’aportació de l’Ajuntament per als exercicis 2019 a 2021 resta condicionada a l’existència
de crèdit adequat i suficient en el pressupost de l’exercici corresponent. -----------------------------------TERCER.- Habilitar la Batlessa per a la seva signatura." -------------------------------------------------------Intervé el president. Manifesta que allò que es dur a aprovació és la renovació del conveni que
tenim per la qüestió de la prestació del servei insular de seguretat i salut laboral de l’administració
local de l’Illa de Menorca, i que seria pels anys 2019 a 2021 amb les mateixes condicions. -----------Intervé el Sr. Coll Alcina. Demana si l’Ajuntament està conten amb el servei que es presta. El
president respon que, particularment, està content del servei que presta el CIM; ara bé, una altre
cosa és l‘opinió que té desprès de com es gestiona des de la mútua ASEPEYO... ----------------------8

Ajuntament de Sant Lluís

Identificador documento electrónico: ES-07052-2018-3B198C2C-E3EE-4997-94E8-3EC59F37B76B Fecha:21/12/2018 9:43:02 Pag.:9/15
Ajuntament de Sant Lluís-07052- Código Org.:L01070256 Valide en: https://www.carpetaciutadana.org/santlluis/validardoc.aspx

__________________________________________________________________
www.ajsantlluis.org

Intervé el Sr. Olives Salas. Manifesta que, en certa manera, comparteix les paraules del president,
ja que en la seva època també tenia aquestes inquietuds respecte a la gestió de l’esmentada
mútua, ja que no es volien banyar en res. --------------------------------------------------------------------------I no havent-hi més intervencions, se sotmet a votació la proposta presentada. ---------------------------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 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Menorca i els Ajuntaments
de l’Illa per a la prestació del Servei Insular de Seguretat i Salut Laboral de l’administració local de
l’Illa de Menorca, 2019-2021.-------------------------------------------------------------------------------------------Segona. L’aportació de l’Ajuntament per als exercicis 2019 a 2021 resta condicionada a l’existència
de crèdit adequat i suficient en el pressupost de l’exercici corresponent.------------------------------------Tercera. 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/304319613#t=17m13s
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 cinc vots a favor, corresponents als membres de VOLEM
SANT LLUÍS (4) i PSOE (1); i sis abstencions, corresponents als membres del PP (5) i el
PI (1), acorda:
Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Menorca i els
Ajuntaments de l’Illa per a la prestació del Servei Insular de Seguretat i Salut Laboral de
l’administració local de l’Illa de Menorca, 2019-2021.
Segon. L’aportació de l’Ajuntament per als exercicis 2019 a 2021 resta condicionada a
l’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost de l’exercici corresponent.
Tercer. Habilitar la Batlessa per a la seva signatura.
SISÈ.
RESOLUCÍO
DE BATLIA NÚM. 2018/PRE/0001105.
COMPETÈNCIES ABSÈNCIA BATLESSA. DONAR-NE COMPTE

DELEGACIÓ

Es dona compte del decret de Batlia núm. 2018/PRE/0001105, de dia 30.10.18, que diu:
"Atès a l'absència de la Sra. Batlessa des del dia de 5 de novembre de 2018 pel matí fins al dia 10
de novembre de 2018 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 del dia 5 de novembre de 2018 pel matí fins la meva reincorporació com a Batlessa
prevista pel dia 10 de novembre de 2018 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.
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SETÈ. CONTROL DEL PLE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
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Les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a l'enllaç
següent: https://vimeo.com/304319613#t=20m27s

A continuació, la regidora del grup del Partit Popular Mª Dolores Tronch Folgado sol·licita
la inclusió d'un punt d'urgència. En concret:
- Moció que presenta el grup del Partit Popular sobre la manca de metge per valorar les
ajudes a la Llei de dependència.
Igualment, el portaveu del grup del PI - Proposta per les Illes, Llorenç Carretero Tudurí,
sol·licita la inclusió de quatre punts d'urgència. En concret:
- Moció que presenta el grup del PI - Proposta per les Illes amb relació al Pressupost de
2019.
- Moció que presenta el grup del PI - Proposta per les Illes amb relació a l'apagada
elèctrica del passat dia 28 d'octubre.
- Moció que presenta el grup del PI - Proposta per les Illes amb relació a l'adhesió a la
central de contractació de la FELIB.
- Moció que presenta el grup del PI - Proposta per les Illes amb relació a la transparència
pública.
Seguidament, la batlessa demana fer una pausa. A les 20.35 hores es reprèn la sessió.
A continuació, la batlessa sotmet a votació, de manera individualitzada, la inclusió dels
cinc punts d'urgència. Es pot consultar al següent enllaç:
https://vimeo.com/304319613#t=23m57s
El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat dels onze membres assistents, acorda incloure el
punt d'urgència sol·licitat pel grup del Partit Popular, així com tres punts d'urgència
sol·licitats pel grup del PI - Proposta per les Illes, en concret, els relatius a l'apagada
elèctrica del passat dia 28 d'octubre; a l'adhesió a la central de contractació de la FELIB; i
sobre la transparència pública.
Atès que la inclusió a l'ordre del dia de la moció del grup del PI - Proposta per les Illes
amb relació al Pressupost de 2019 ha obtingut el següent resultat: sis vots a favor,
corresponents als membres de VOLEM SANT LLUÍS (4), PSOE (1) i el PI (1) i cinc vots
en contra, corresponents als membres del PP (5), la secretària informa que, de
conformitat amb els artícles 82.2 i 87.2 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal
i de règim local de les Illes Balears, i atès que no queda motivada ni ratificada la
urgència, no se’n ratifica la urgència perquè es requereix la majoria absoluta.
VUITÈ. PRECS I SUGGERIMENTS
La intervenció del regidor del Partit Popular Cristóbal Coll Alcina, amb relació als
Pressuposts de 2019, així com la resposta del regidor d’Economia i Hisenda, Joan M.
Pons Sintes, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/304319613#t=38m42s
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La intervenció del regidor del Partit Popular Pedro Tudurí Mercadal, amb relació al
procés de licitació de les obres previstes de fer a l’antic escorxador, així com la resposta
de la Secretària de la Corporació, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/304319613#t=41m51s
La intervenció del regidor del Partit Popular Pedro Tudurí Mercadal, amb relació al cap
de fibló del passat 28 d’octubre, així com la resposta de la batlessa M. Montserrat Morlà
Subirats, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/304319613#t=44m16s
La intervenció de la regidora del Partit Popular Mª Dolores Tronch Folgado, amb relació
als Pressuposts de 2019, així com la resposta del regidor d’Economia i Hisenda, Joan M.
Pons Sintes, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/304319613#t=46m07s
La intervenció del regidor del PI, Llorenç Carretero Tudurí, demanant una còpia de
l’al·legació presentada per l’Associació de Constructors en el procés de licitació de les
obres previstes de fer a l’antic escorxador, així com una còpia de l’informe tècnic
municipal que accepta l’al·legació, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/304319613#t=50m31s
La intervenció del regidor del PI, Llorenç Carretero Tudurí, reiterant la demanda d’un
informe de Secretaria que va ja va fer en el Ple del mes de setembre amb motiu de la
situació que allà es va produir amb les mocions d’urgència, així com la resposta de la
secretària de la corporació, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/304319613#t=50m50s
La intervenció del regidor del PSOE Antonio García Romero, amb relació a saber en
quin estat de tramitació es troba l’aparcament del Lloc d’en Caules, així com la resposta
del regidor d’Urbanisme, Remigio Lora Buzón, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/304319613#t=51m34s
La intervenció del regidor del PSOE Antonio García Romero, amb relació a la qüestió de
l’asfaltat dels carrers amb motiu de les obres d’instal·lació de la fibra òptica, així com la
resposta del regidor d’Urbanisme, Remigio Lora Buzón, es pot consultar a l'enllaç
següent:
https://vimeo.com/304319613#t=52m04s
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 25.10.18, així com la
resposta a l’escrit que va presentar el grup del Partit Popular, RE 5461, de dia 19.11.18.
Tot seguit, la secretària en fa la lectura. Es pot consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/304319613#t=54m16s
Tot seguit, la batlessa demana fer una petita pausa. A les 21.15 hores es reprèn la
sessió.
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NOVÈ. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DEL PARTIT POPULAR SOBRE LA
MANCA DE METGE PER VALORAR LES AJUDES A LA LLEI DE DEPENDÈNCIA
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Es dona compte de la moció presentada pel grup del Partit Popular amb relació a
l'assumpte indicat, que diu:
"Atés la situació produïda amb la manca de metge que efectuï les valoracions necessàries per a
accedir a les ajudes de la LIei de Dependència des de fa mesos, la qual cosa està resultant un
greu perjudici per als afectats i les seves famílies. ---------------------------------------------------------------Atès que la Consellera de Benestar Social del Govern Balear, Fina Santiago davant aquesta
situació va admetre el passat 7 de novembre a la Comissió d’Hisenda i Pressupostos que, encara
que la manca de metges per a les valoracions de la Dependència és un problema greu, que ella
era incapaç de trobar solucions, com ha quedat demostrat en que l’única mesura presa fins a la
data es la de desplaçar a Menorca metges de Mallorca, resposta que s’ha revelat del tot insuficient
i ineficaç a la vista de les denuncies deIs usuaris. ----------------------------------------------------------------Atès la manca de reacció i reivindicació per part de la Presidenta del Consell Insular, Susana Mora
i la Consellera de Benestar Social María Cabrisas, davant un tema tan sensible i necessari de
donar resposta, i davant la negativa a cercar solucions per part del Govern Balear. --------------------Atès que tant el Govern Balear com l’equip de govern del Consell Insular de Menorca, han dut com
a bandera i eslógan, “les persones el primer”, resulta del tot contradictori la manca de preocupació i
de recerca de solucions davant un problema que afecta directament a les persones. ------------------Atès que el Govern Balear té 144 milions de superàvit de 2017, i enguany acabarà amb més
encara, i té 1350 milions d’euros més d’ingressos i té a més a la seva disposició capacitat
normativa, resulta inacceptable que encara no s’hagi donat una solució i que el Consell no hagi
defensat de manera decidida els interessos deIs menorquins. ------------------------------------------------Per tot el que s’ha exposat, el Grup Popular presenta la següent MOCIÓ: ---------------------------------- L’Ajuntament de Sant Lluís insta al Govern Balear a prendre les mesures necessàries i urgents
per tal de solucionar els problemes que provoquen la situació de manca metge que efectuï les
valoracions necessàries per a accedir a les ajudes de la Llei de Dependència. --------------------------- L’Ajuntament de Sant Lluís insta a l’equip de govern del Consell Insular de Menorca a què dugui a
terme les accions necessàries com a govern de Menorca que és, per tal de solucionar aquest
problema de manera urgent, en defensa dels interessos dels menorquins." --------------------------------

El debat i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a
l'enllaç següent: https://vimeo.com/304319613#t=59m24s
I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació la moció presentada pel
grup del Partit Popular.
El Ple de l'Ajuntament, per sis vots a favor, corresponents als membres del PP (5) i el PI
(1); i cinc vots en contra, corresponents als membres de VOLEM SANT LLUÍS (4) i PSOE
(1), acorda:
Primer. Instar al Govern Balear a prendre les mesures necessàries i urgents per tal de
solucionar els problemes que provoquen la situació de manca metge que efectuï les
valoracions necessàries per a accedir a les ajudes de la Llei de Dependència.
Segon. Instar a l’equip de govern del Consell Insular de Menorca a què dugui a terme les
accions necessàries com a govern de Menorca que és, per tal de solucionar aquest
problema de manera urgent, en defensa dels interessos dels menorquins.
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DESÈ. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DEL PI - PROPOSTA PER LES ILLES AMB
RELACIÓ A L'APAGADA ELÈCTRICA DEL PASSAT 28 D'OCTUBRE
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Es dona compte de la moció presentada pel grup del PI - Proposta per les Illes amb
relació a l'assumpte indicat, que diu:
"ANTECEDENTES -------------------------------------------------------------------------------------------------------El pasado 28 de Octubre un tornado, que cruzó la isla de Menorca de sur a norte, ocasionó que
dos torres de alta tensión de la red eléctrica situadas a unos 3’5 Km de Alaior fueran abatidas.
Estas dos torres forman parte del conjunto que transporta la energía desde la central de Mahón
hasta Ciutadella. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Ello motivo que 38.000 vecinos, repartidos de forma escalonada entre Alaior, Es Mercadal,
Ferreries y Ciutadella, los más afectados; y que durante 56 horas no tuvieran energía eléctrica en
sus hogares, negocios, centros escolares, médicos y otros edificios públicos y privados, causando
un gran perjuicio a casi un 50% de la población de Menorca. -------------------------------------------------Es de conocimiento público que el cable eléctrico que transporta la energía eléctrica desde
Mallorca a Menorca no es utilizable desde hace unos años, por tanto no pudo contarse con una
alternativa y por ello se activó urgentemente, desde el mismo día 28 de Octubre, un “plan de
emergencia” para que Menorca recibiera suficientes grupos electrógenos para restablecer la
energía eléctrica en todos los puntos afectados. Parece ser que en total llegaron a Menorca unos
60 generadores, además de los que se pudieron contratar en Menorca. El restablecimiento de la
energía se produjo casi tres días después del inicio del apagón. ---------------------------------------------MOCIO / PROPOSTES D’ACORD -----------------------------------------------------------------------------------Por concesión administrativa estatal, es la compañía RED ELECTRICA ESPAÑOLA, quien debe
velar por el buen funcionamiento y el mantenimiento de las instalaciones eléctricas de Menorca;
según El Real Decreto 738/2015, de 31 de julio, regula la actividad de producción de energía
eléctrica y el procedimiento de despacho en los sistemas eléctricos de los territorios no
peninsulares; desde la publicación de la Ley 17/2007, de 4 de julio, Red Eléctrica tiene la
responsabilidad de planificar, desarrollar, y mantener la red de transporte en los sistemas insulares
y extra peninsulares; además de haber presentado y consensuado con los responsables
autonómicos del Govern Balear un “Plan de Contingencia”, que puedan paliar cualquier efecto
posible de la línea de energía. Siendo el Govern Balear quien debe aprobar este “Plan de
Contingencia” y ponerlo en conocimiento de las administraciones insulares y locales. -----------------Independientemente de cualquier otra consideración, además de la nueva instalación del cable
eléctrico submarino; Red Eléctrica Española, debería acometer, con carácter de urgencia y de
forma inmediata, la conexión de generadores eléctricos en cada una de las tres subestaciones
eléctricas de Menorca situadas: SA Dragonera, en Mahón, la de Es Mercadal y la de Ciutadella,
como medida alternativa a cualquier fallo que se puedan producir en estas subestaciones. ----------Por todo ello, solicitamos que se haga público el “Plan de Contingencia” que debía estar en vigor el
mismo día 28 de Octubre y las modificaciones y mejoras que haya sufrido posteriormente este
“Plan de Contingencia”. --------------------------------------------------------------------------------------------------Entendemos que la administración pública debe ser ejemplo de cumplimiento en cuanto a las
medidas de seguridad y emergencia en edificios públicos; tal y como se ha visto recientemente en
el Conseil Insular de Menorca, con un simulacro de emergencia, en que se desalojo el edificio en
pocos minutos. Esto fue así porqué todos los trabajadores conocían lo debían hacer en un
momento de emergencia. En cambio, no ha sido así el tratamiento dado al apagón del pasado 28
de Octubre por parte de Red Eléctrica Española puesto que ha tenido que improvisar a partir de un
hecho lamentable, que no desgraciado. -----------------------------------------------------------------------------Este “Plan de Contingencia” debe ser público y con conocimiento directo de cada uno de los
ayuntamientos de Menorca, por ser la administración más próxima al ciudadano." -----------------------

El debat i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a
l'enllaç següent: https://vimeo.com/304319613#t=1h13m34s
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I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació la moció presentada pel
grup del PI - Proposta per les Illes.
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El Ple de l'Ajuntament, per deu vots a favor, corresponents als membres de VOLEM
SANT LLUÍS (4), PP (5) i el PI (1); i una abstenció, corresponent al membre del PSOE
(1), acorda aprobar en tots els seus termes la moció presentada pel grup del PI Proposta per les Illes, transcrita anteriorment.
ONZÈ. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DEL PI - PROPOSTA PER LES ILLES AMB
RELACIÓ A L'ADHESIÓ A LA CENTRAL DE CONTRACTACIÓ DE LA FELIB
Es dona compte de la moció presentada pel grup del PI - Proposta per les Illes amb
relació a l'assumpte indicat, que diu:
"ANTECEDENTES -------------------------------------------------------------------------------------------------------La Federación de Entidades Locales de las Islas Baleares (FELIB), por acuerdo de su Consejo
Ejecutivo de día 7 de octubre de 2016, aprobó la creación de una Central de Contratación de
acuerdo con lo provisto en la Disposición Adicional Quinta de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, conforme a la redacción dada a la misma por el
artículo 135 de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local, así como en los artículos 203 y siguientes del texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ARGUMENTARIO --------------------------------------------------------------------------------------------------------En beneficio de la Corporación Municipal de Sant Lluís consideramos conveniente adherirse a la
Central de Contratación de la FELIB a fin de poder contratar las obras, servicios y suministros a
través de dicha central, de conformidad a las condiciones y precios que se fijan en los
correspondientes contratos o acuerdos marco que se suscriban entre la central y las empresas
adjudicatarias de los mismos. ------------------------------------------------------------------------------------------MOCIÓN --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 227 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, por la que se trasladan al ordenamiento jurídico español las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de
2014 (LCSP) consideramos de interés para la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Sant
Lluís y por tanto SOLICITA: la adhesión a la Central de Contratación de la FELIB." ---------------------

El debat i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a
l'enllaç següent: https://vimeo.com/304319613#t=1h28m12s
I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació la moció presentada pel
grup del PI - Proposta per les Illes.
El Ple de l'Ajuntament, per deu vots a favor, corresponents als membres de VOLEM
SANT LLUÍS (4), PP (5) i el PI (1); i una abstenció, corresponent al membre del PSOE
(1), acorda:
- Adherir-se a la Central de Contractació de la FELIB.
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DOTZÈ. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DEL PI - PROPOSTA PER LES ILLES
AMB RELACIÓ A LA TRANSPARÈNCIA PÚBLICA
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Es dona compte de la moció presentada pel grup del PI - Proposta per les Illes amb
relació a l'assumpte indicat, que diu:
"ANTECEDENTS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Des de fa un temps fins a n'es dia d'avui s'ha fet molta feina per fer que ses administracions
públiques siguin més properes i transparents, sobretot de cara als ciutadans; per això creiem molt
important que totes ses preses de decissió municipals, es tindrien que fer públiques, tal i com ho
fan altres ajuntaments de s'illa de Menorca. Si be està, tal vegada no com els Plens, que es gravan
en video i audio, però si penjar els acords a les pàgines municipals de forma escrita. ------------------MOCIÓ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Per lo exposat anteriorment, presentem la següent proposta d'acord: --------------------------------------1.- Fer pública totes ses preses de decisió de la Junta de Govern Local. ---------------------------------2.- Adjuntar-les a la pàgina web de l'Ajuntament de forma immediata, amb la finalitat que la
ciutadania tengui coneixement de la presa de decisió, el més prest possible." -----------------------------

El debat i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a
l'enllaç següent: https://vimeo.com/304319613#t=1h31m12s
I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació la moció presentada pel
grup del PI - Proposta per les Illes.
El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat dels onze membres assistents, acorda:
- Fer públiques totes les preses de decisió de la Junta de Govern Local, i adjuntar-les a la
pàgina web de l'Ajuntament, de forma immediata, amb la finalitat que la ciutadania tengui
coneixement de la presa de decisió el més prest possible.
Sense més assumptes a tractar i quan són les 21:50, 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=1QiBXWAp6T6NZvvyiG-f9tIATJjXbzRGU
Pel que fa als enllaços de la videoacta que s'indiquen, aquests es reprodueixen a la plataforma
Vimeo:
PSa52DvQrtohmife1xuYI5pnBq0= (00000.MTS)
hDWdKOMGrC2uUUV1C8TQ2nWNf/o= (00001.MTS)
VczNzCCmwRk8gF+acWn9dTQWuq8= (00002.MTS)
WzvFCDzZJk1DXtI9NOx30yaatv4= (00003.MTS)

María Cristina Gascón Mir
La Secretària,
Sant Lluís
Fecha:21/12/2018 9:43:03

M. Montserrat Morlà Subirats
21/12/2018 10:03:21
Batlessa
Sant Lluís
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