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Caràcter de la sessió: Ordinària
Dia: 31/10/2019
Hora: de les 20:00 a les 22:10 hores
Lloc: Ajuntament
Assistents
Batlessa:
1r. Tinent de Batlia:
2n. Tinent de Batlia:
3a. Tinenta de Batlia:
4a. Tinenta de Batlia:
Regidora:
Regidora:
Regidora:
Regidor:
Regidor:
Regidora:
Regidor:
Regidor:

M. Carolina Marquès Portella (PSOE)
Joan Miquel Pons Sintes (VOLEM SANT LLUÍS)
Ramón Herraiz Eisman (PSOE)
Maria Teresa Martínez Martínez (VOLEM SANT LLUÍS)
Débora Marqués Fluxà (PSOE)
Naomi Grace Toomey (PSOE)
Estefania Medina Clement (VOLEM SANT LLUÍS)
Mª Dolores Tronch Folgado (PP)
Pedro Tuduri Mercadal (PP)
Alberto Herrán de Viu (PP)
Maria Paz Izquierdo Carreras (PP)
Llorenç Carretero Tudurí (EL PI)
Jorge de Diego Capellán (Cs)

Secretària: María Cristina Gascón Mir
Interventora: Mª Soledad Sánchez Pons
Ordre del dia
Primer. Aprovació de les actes de les sessions anteriors
Segon. Dictamen de la Comissió Informativa Territorial de dia 17.09.19. Proposta de
Batlia d'aprovació definitiva de l'Estudi de Detall del carrer des Xòric, 14, de Torret de
Baix
Tercer. Dictamen de la Comissió Informativa Territorial de dia 22.10.19. Proposta de
Batlia amb relació a la successió del contractista del contracte de concessió de l'ús
privatiu d'una parcel·la municipal destinada a la instal·lació d'antena de telefonia mòbil al
Polígon Industrial
Quart. Dictamen de la Comissió Informativa Territorial de dia 22.10.19. Proposta de Batlia
amb relació a l'addenda al conveni per a la conservació i el manteniment de les
carreteres de la xarxa viària de Menorca, que modifica l'acord marg signat en data 13 de
maig del 2003 a fi de completar-lo i ampliar-lo per tal d'incloure-hi, a més de la xarxa
viària local, les rutes cicloturístiques i els camins de serveis
Cinquè. Dictamen de la Comissió Informativa Territorial de dia 22.10.19. Proposta de la
quarta Tinenta de Batlia per l'adhesió a la Declaració en favor de l'Agenda 2030 aprovada
per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies
Sisè. Dictamen de la Comissió Informativa Social de dia 23.10.19. Proposta de la tercera
Tinenta de Batlia d'aprovació del conveni de col·laboració amb la Conselleria d'Educació,
Universitat i Recerca del Govern per al desenvolupament del programa d'intervenció
socioeducativa (modalitat PISE)
Setè. Dictamen de la Comissió Informativa d'Economia de dia 24.10.19. Proposta del
primer Tinent de Batlia per a l'aprovació de l'expedient 3/2019 de reconeixement
extrajudicial de crèdits
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Vuitè. Dictamen de la Comissió Informativa d'Economia de dia 24.10.19. Proposta del
primer Tinent de Batlia amb relació a l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdit
núm. 16/2019
Novè. Dictamen de la Comissió Informativa d'Economia de dia 24.10.19. Proposta del
primer Tinent de Batlia amb relació a la modificació de la taxa del cementeri municipal i la
seva ordenança fiscal reguladora
Desè. Moció que presenta el grup del PSOE I VOLEM SANT LLUÍS en condemna dels
episodis de violència que han tingut lloc a Catalunya i en defensa de la llibertat
d'expressió
Onzè. Resolucions de Batlia amb relació als expedients de modificacions de crèdit núms.
13, 14 i 15 al pressupost de 2018 prorrogat per a l'any 2019. Donar-ne compte
Dotzè. Resolució de Batlia amb relació a l'aprovació de les línees fonamentals del
pressupost de 2020. Donar-ne compte
Tretzè. Donar compte sentència judicial
Catorzè. Control del Ple a la Junta de Govern Local
Quinzè. Precs i suggeriments
Setzè. Moció que presenta el grup de Ciudadanos - Partido de la Ciudadanía de
condemna davant la violència generada a Catalunya
Disetè. Moció que presenta el grup del Partit Popular de condemna davant la violència
generada a Catalunya
Desenvolupament de la sessió
PRIMER. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS
La batlessa demana si hi ha observacions a fer a l’acta ordinaria de dia 26.09.19 i a l'acta
extraordinària de dia 15.10.19.
No havent-hi cap rectificació, se sotmeten a votació i s’aproven: la de dia 26.09.19, per
dotze vots a favor i l'abstenció de la Sra. Izquierdo Carreras, pel fet que no va assistir a la
sessió; i la de dia 15.10.19, per onze vots a favor i l'abstenció del Sr. Herraiz Eisman i la
Sra. Toomey, pel fet que no van assistir a la sessió.
SEGON. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA TERRITORIAL DE DIA
17.09.19. PROPOSTA DE BATLIA D'APROVACIÓ DEFINITIVA DE L'ESTUDI DE
DETALL DEL CARRER DES XÒRIC, 14, DE TORRET DE BAIX
Es dona compte del dictamen emès amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
"Es dona compte de la proposta presentada per la Batlia amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
"Atès l'Estudi de Detall presentat per Luis Barca Mir, representat per Miguel Barca Mir, RE 5342, de
13.12.2017, per fixar l'ordenació de volums respecte les rasants, al carrer des Xòric, 14 (parcel·la
06), de la urbanització Torret de Baix; -------------------------------------------------------------------------------Atès que el Consell Insular va presentar l’informe preceptiu (que no vinculant) de forma
extemporània, si bé mitjançant informe tècnic de data 30/05/2019 es rebaten les discrepàncies en
ell contingudes; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Atès que l’nteressat ha procedit ha modificar l’indicat a l’informe tècnic i vists els informe jurídic i de
secretaria, venc en elevar a la Comissió Informativa Territorial la següent ---------------------------------PROPOSTA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2
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Primer.- Aprovar definitivament l’Estudi de detall promogut pel Sr. Luis Barca Mir i redactat per
l'arquitecte Miguel Barca Mir, corresponent a la parcel·la ubicada al c/ Xòric, 14 (parcel·la 06) de la
urbanització de Torret de Baix de Sant Lluís, l'objecte del qual és la fixació de l'ordenació de
volums respecte les rasants. -------------------------------------------------------------------------------------------Segon.- Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, a l’efecte del seu general
coneixement. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tercer.- Notificar el present acord al propietari i altres interessats directament afectats per l’Estudi
de Detall. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quart.- Remetre un exemplar diligenciat de l’Estudi de Detall al Departament d’Ordenació del
Territori del Consell Insular de Menorca." ---------------------------------------------------------------------------Intervé la batlessa. Manifesta que quan en una parcel·la hi ha un desnivell important que posa
dificultats perquè s’hi pugui implantar l’edificació, el promotor té la possibilitat de presentar un
estudi de detall, que és el que ha passat en aquest cas en concret. Així, una volta s’ha efectuat tota
la tramitació administrativa que comporta, avui es du a aprovació definitiva. ------------------------------Intervé el Sr. Herrán de Viu. Manifesta que una cosa que li preocupa és la qüestió del silenci
administratiu; i s’interessa en aquest aspecte respecte a aquest expedient, atès que segons la llei
de procediment administratiu comú aquest és positiu i hauria de tenir certificació positiva. ------------Intervé la secretària. Informa que des que va entrar en vigor la nova Llei d’urbanisme de les Illes
Balears és obligatori demanar informe al CIM, encara que aquest informe no és vinculant. La
batlessa afegeix que aquest informe va arribar fora de termini, i si bé el tècnic municipal va
rebatre’n tots els punts, sí que va demanar al promotor la rectificació d’un punt en concret, cosa
que el promotor va efectuar; llavors el tècnic municipal va emetre l’informe favorable definitiu. -----El Sr. Carretero Tudurí s’interessa pel tècnic del CIM que va emetre l’informe, i manifesta que allò
que el preocupa és la falta de contacte entre administracions, de manera que considera que abans
d’emetre un informe d’aquestes característiques els tècnics del CIM es podrien haver posat en
contacte amb aquest ajuntament, ja que els tècnics hi haurien de ser per ajudar, no per plantar
batalla; considera que açò és preocupant i tal vegada hi hauria d’haver una intervenció política en
aquest sentit. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació la proposta presentada. ----------------La Comissió Informativa Territorial, per cinc vots a favor, corresponents als membres del PSOE (2),
VOLEM SANT LLUÍS (2) i el PI (1); i tres abstencions, corresponents als membres del PP (2) i Cs
(1), acorda elevar a la consideració del Ple de l'Ajuntament les següents propostes d'acord: ------Primera. Aprovar definitivament l’Estudi de detall promogut pel Sr. Luis Barca Mir i redactat per
l'arquitecte Miguel Barca Mir, corresponent a la parcel·la ubicada al c/ Xòric, 14 (parcel·la 06) de la
urbanització de Torret de Baix de Sant Lluís, l'objecte del qual és la fixació de l'ordenació de
volums respecte les rasants. -------------------------------------------------------------------------------------------Segona. Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, a l’efecte del seu
general coneixement. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Tercera. Notificar el present acord al propietari i altres interessats directament afectats per l’Estudi
de Detall. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quarta. Remetre un exemplar diligenciat de l’Estudi de Detall al Departament d’Ordenació del
Territori del Consell Insular de Menorca."-----------------------------------------------------------------------------

El debat i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a
l'enllaç següent: https://vimeo.com/371588609/#t=02m38s
I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació el dictamen presentat per
la Comissió Informativa Territorial.
El Ple de l'Ajuntament, per vuit vots a favor, corresponents als membres del PSOE (4),
VOLEM SANT LLUÍS (3) i el PI (1); i cinc abstencions, corresponents als membres del
PP (4) i Cs (1), acorda:
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Primer. Aprovar definitivament l’Estudi de detall promogut pel Sr. Luis Barca Mir i
redactat per l'arquitecte Miguel Barca Mir, corresponent a la parcel·la ubicada al c/ Xòric,
14 (parcel·la 06) de la urbanització de Torret de Baix de Sant Lluís, l'objecte del qual és
la fixació de l'ordenació de volums respecte les rasants.
Segon. Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, a l’efecte del
seu general coneixement.
Tercer. Notificar el present acord al propietari i altres interessats directament afectats per
l’Estudi de Detall.
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Quart. Remetre un exemplar diligenciat de l’Estudi de Detall al Departament d’Ordenació
del Territori del Consell Insular de Menorca.
TERCER. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA TERRITORIAL DE DIA
22.10.19. PROPOSTA DE BATLIA AMB RELACIÓ A LA SUCCESSIÓ DEL
CONTRACTISTA DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ DE L'ÚS PRIVATIU D'UNA
PARCEL·LA MUNICIPAL DESTINADA A LA INSTAL·LACIÓ D'ANTENA DE
TELEFONIA MÒBIL AL POLÍGON INDUSTRIAL
Es dona compte del dictamen emès amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
"Es dona compte de la proposta presentada per la Batlia amb relació a l'assumpte indicat, que diu:"En data 08.03.2013 el Ple de l'Ajuntament va adjudicar a l’empresa Telefónica Móviles España,
S.A.U la concessió de l'ús privatiu d'una porció de 25 m2 de la parcel·la municipal núm. 1, amb ref.
cadastral 8333122FE0182N0001RY, ubicada al Polígon Industrial de Sant Lluís (av. de sa Bateria,
s/n), per destinarla a la instal·lació d'antena de telefonia mòbil. La durada del contracte és de deu
anys comptats des de dia següent al de la signatura del contracte (20.02.2014). ------------------------En data 04.09.2019 (RE núm. 4072), l'empresa Telxius Torres España, S.L.U. comunica a
l'ajuntament que s'ha subrogat en tots els drets i obligacions resultants del contracte en virtut de
l'escissió parcial de la societat «Telefónica Móviles España, S.A.», Sociedad Unipersonal, en favor
de la primera com entitat beneficiària. -------------------------------------------------------------------------------Atès l'art. 85 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel que s'aprova el Text refós de la Llei de
contractes del sector públic, venc en elevar a la Comissió Informativa d’Hisenda la següent ---------PROPOSTA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer.- Donar-se per assabentat de l'escissió parcial de la Societat «Telefónica Móviles España,
S.A.», Societat Unipersonal, a favor de «Telxius Torres España, S.L.U» (societat beneficiària de
nova creació), continuant aquesta darrera amb el contracte -subscrit en data 20.02.2014- de
concessió d'ús privatiu d'una parcel·la municipal al Polígon Industrial (Ref. Catastral 8333122)
destinada a la instal·lació d'antena de telefonia mòbil, que quedarà subrogada en els drets i
obligacions resultants del mateix. -------------------------------------------------------------------------------------Segon.- Requerir a «Telxius Torres España, S.L.», Societat Unipersonal per tal que procedeixi a la
renovació o reemplaçament de la garantia definitiva dipositada en el seu dia per Telefónica Móviles
España, S.A.U. per import de 3.750€." ------------------------------------------------------------------------------Intervé la batlessa. Informa que es tracta d’una successió del contractista del contracte de
concessió de l’ús privatiu d’una parcel·la municipal destinada a la instal·lació d’antena de telefonia
mòbil al Polígon Industrial, i demana si hi ha qualque intervenció. -------------------------------------------No havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació la proposta presentada. ------------------
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La Comissió Informativa Territorial, per cinc vots a favor, corresponents als membres del PSOE (2),
VOLEM SANT LLUÍS (2) i Cs (1); i tres abstencions, corresponents als membres del PP (2) i el PI
(1), acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les següents propostes d’acord: ------Primera. Donar-se per assabentat de l'escissió parcial de la Societat «Telefónica Móviles España,
S.A.», Societat Unipersonal, a favor de «Telxius Torres España, S.L.U» (societat beneficiària de
nova creació), continuant aquesta darrera amb el contracte -subscrit en data 20.02.2014- de
concessió d'ús privatiu d'una parcel·la municipal al Polígon Industrial (Ref. Catastral 8333122)
destinada a la instal·lació d'antena de telefonia mòbil, que quedarà subrogada en els drets i
obligacions resultants del mateix. -------------------------------------------------------------------------------------Segona. Requerir a «Telxius Torres España, S.L.», Societat Unipersonal per tal que procedeixi a la
renovació o reemplaçament de la garantia definitiva dipositada en el seu dia per Telefónica Móviles
España, S.A.U. per import de 3.750€." -------------------------------------------------------------------------------
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I no havent-hi intervencions, la batlessa sotmet a votació el dictamen presentat per la
Comissió Informativa Territorial.
El Ple de l'Ajuntament, per vuit vots a favor, corresponents als membres del PSOE (4),
VOLEM SANT LLUÍS (3) i el Cs (1); i cinc abstencions, corresponents als membres del
PP (4) i el PI (1), acorda:
Primer. Donar-se per assabentat de l'escissió parcial de la Societat «Telefónica Móviles
España, S.A.», Societat Unipersonal, a favor de «Telxius Torres España, S.L.U» (societat
beneficiària de nova creació), continuant aquesta darrera amb el contracte -subscrit en
data 20.02.2014- de concessió d'ús privatiu d'una parcel·la municipal al Polígon Industrial
(Ref. Catastral 8333122) destinada a la instal·lació d'antena de telefonia mòbil, que
quedarà subrogada en els drets i obligacions resultants del mateix.
Segon. Requerir a «Telxius Torres España, S.L.», Societat Unipersonal per tal que
procedeixi a la renovació o reemplaçament de la garantia definitiva dipositada en el seu
dia per Telefónica Móviles España, S.A.U. per import de 3.750€.
QUART. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA TERRITORIAL DE DIA
22.10.19. PROPOSTA DE BATLIA AMB RELACIÓ A L'ADDENDA AL CONVENI PER A
LA CONSERVACIÓ I EL MANTENIMENT DE LES CARRETERES DE LA XARXA
VIÀRIA DE MENORCA, QUE MODIFICA L'ACORD MARG SIGNAT EN DATA 13 DE
MAIG DEL 2003 A FI DE COMPLETAR-LO I AMPLIAR-LO PER TAL D'INCLOURE-HI,
A MÉS DE LA XARXA VIÀRIA LOCAL, LES RUTES CICLOTURÍSTIQUES I ELS
CAMINS DE SERVEIS
Es dona compte del dictamen emès amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
"Es dona compte de la proposta presentada per la Batlia amb relació a l'assumpte indicat, que diu:"El 29 de setembre de 2017 el Consell Insular i els Ajuntaments van signar el conveni de referència
per tal d’establir les pautes d’actuació i regular els compromisos i les condicions que assumien les
parts, així com les actuacions que s’havien d’emprendre i la xarxa viària inclosa. -----------------------El pacte onzè del conveni fa fixar la viència del conveni, que inicialment era de dos anys i que es
podia prorrogar de forma expressa i per escrit acordat per totes les parts abans de la fi de la seva
vigència; per aquest motiu, atès que la vigència finalitzava el 29 de setembre de 2019 i que amb
l’inici del nou mandat 2019-2023 ni el Consell ni els Ajuntaments havien consensuat un nou
conveni, les diverses administracions van signar en data 27 de setembre una addenda per a la
seva pròrroga durant dos anys més i que quedava subjecte a la ratificació per l’òrgan competent. -5
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A la vista de les consideracions anteriors i de l’informe d’Intervenció, venc en elevar a la Comissió
Informativa Territorial la següent --------------------------------------------------------------------------------------PROPOSTA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer. Ratificar l’addenda al conveni per a la conservació i el manteniment de les carreres de la
xarxa viària de Menorca, que modificà l’acord marc signat en data 13 de maig del 2003 a fi de
completar-lo i ampliar-lo per tal de incloure-hi, a més de la xarxa viària local, les rutes
cicloturístiques i els camins de serveis, i per tant prorrogar la seva vigència per un termini de dos
anys, quedant la data de fi el 29 de setembre de 2021. ---------------------------------------------------------Segon. Adoptar el compromís d’incorporar el crèdit adequat i suficient el els pressuposts dels
exercicis 2020 i 2021 per fer front a la despesa." -----------------------------------------------------------------Intervé la batlessa. Manifesta que l’any 2017 el CIM i els ajuntaments van signar el conveni indicat,
la vigència del qual finalitzava el 29 de setembre de 2019. Atès que amb l’inici del nou mandat ni el
CIM ni els ajuntaments havien consensuat un nou conveni, assenyala que les diverses
administracions van decidir signar una addenda per prorrogar-lo durant dos anys més, amb el
compromís que durant aquest període es pugui estudiar més exhaustivament, a fi de fer, si és el
cas, algunes modificacions al nou conveni a signar el 2021. --------------------------------------------------Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que no sap si en el seu moment hi havia qualque plànol
que marcava les actuacions que es fan, sobretot perquè a Maó li adjudiquen el tros de Binidalí-Cap
d’en Font i a nosaltres també, i saber on comença i acaba cada municipi; igualment, sobre el camí
anomenat “Tres termes”, un camí que no sap si l’han fet net mai. Respecte a les rutes
cicloturístiques i els camins de serveis, manifesta que nosaltres en tenim bastants, de camins de
serveis, i no n’hi ha cap que figuri en aquest conveni... --------------------------------------------------------La batlessa manifesta que va ser bastant crítica a l’hora de signar el conveni, però s’havia de
signar perquè, si no, quedàvem sense. Considera que hi ha moltes coses que s’han de canviar i,
bàsicament, a Sant Lluís, ja que dins el conveni només hi figuren carreteres, i el cost dels camins
l’assumim tot nosaltres; en canvi, en el cas dels altres ajuntaments la gran majoria d’actuacions són
per fer en camins... La idea és que a principis de l’any que ve comencem a seure per revisar totes
les actuacions de cada municipi, així com marcar-ne un calendari. ------------------------------------------Intervé el Sr. Tudurí Mercadal. Recorda que en el passat mandat el grup del Partit Popular va
presentar una moció —que va ser aprovada— en la qual es proposava instar el CIM a millorar la
rotonda de l'entrada del Polígon Industrial de Sant Lluís, la de l'entrada del poble i la del
desviament a la urbanització de Punta Prima amb elements ornamentals, com també que milloràs
el manteniment de les carreteres de la seva competència. Com que el CIM no ha fet res durant
aquest temps, assenyala que li agradaria saber si pensen fer res. -------------------------------------------I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació la proposta presentada.-----------------La Comissió Informativa Territorial, per quatre vots a favor, corresponents als membres del PSOE
(2) i VOLEM SANT LLUÍS (2); i quatre abstencions, corresponents als membres del PP (2), el PI
(1) i Cs (1), acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les següents propostes
d’acord: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primera. Ratificar l’addenda al conveni per a la conservació i el manteniment de les carreres de la
xarxa viària de Menorca, que modificà l’acord marc signat en data 13 de maig del 2003 a fi de
completar-lo i ampliar-lo per tal de incloure-hi, a més de la xarxa viària local, les rutes
cicloturístiques i els camins de serveis, i per tant prorrogar la seva vigència per un termini de dos
anys, quedant la data de fi el 29 de setembre de 2021. ---------------------------------------------------------Segona. Adoptar el compromís d’incorporar el crèdit adequat i suficient el els pressuposts dels
exercicis 2020 i 2021 per fer front a la despesa." ------------------------------------------------------------------

El debat i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a
l'enllaç següent: https://vimeo.com/371588609/#t=13m29s
I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació el dictamen presentat per
la Comissió Informativa Territorial.

6

Ajuntament de Sant Lluís
__________________________________________________________________
www.ajsantlluis.org

El Ple de l'Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres del PSOE (4) i
VOLEM SANT LLUÍS (3); i sis abstencions, corresponents als membres del PP (4), el PI
(1) i Cs (1), acorda:
Primer. Ratificar l’addenda al conveni per a la conservació i el manteniment de les
carreres de la xarxa viària de Menorca, que modificà l’acord marc signat en data 13 de
maig del 2003 a fi de completar-lo i ampliar-lo per tal de incloure-hi, a més de la xarxa
viària local, les rutes cicloturístiques i els camins de serveis, i per tant prorrogar la seva
vigència per un termini de dos anys, quedant la data de fi el 29 de setembre de 2021.
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Segon. Adoptar el compromís d’incorporar el crèdit adequat i suficient el els pressuposts
dels exercicis 2020 i 2021 per fer front a la despesa.
CINQUÈ. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA TERRITORIAL DE DIA
22.10.19. PROPOSTA DE LA QUARTA TINENTA DE BATLIA PER L'ADHESIÓ A LA
DECLARACIÓ EN FAVOR DE L'AGENDA 2030 APROVADA PER LA FEDERACIÓ
ESPANYOLA DE MUNICIPIS I PROVÍNCIES
Es dona compte del dictamen emès amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
"Es dona compte de la proposta presentada per la quarta Tinenta de Batlia amb relació a
l'assumpte indicat, que diu: ---------------------------------------------------------------------------------------------"El passat 25 de setembre es van complir quatre anys de l’aprovació de l’Agenda 2030 dels
Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) per part de l’Assemblea General de les Nacions
Unides. L’Agenda, marca el full de ruta per a la sostenibilitat de la vida de les persones des de les
perspectives social, cultural, econòmica i medi ambiental, i inclou 17 reptes dirigits a garantir la
sostenibilitat del planeta en matèries diverses; per aconseguir-ho, les ciutats i els governs són
actors fonamentals. -------------------------------------------------------------------------------------------------------La FEMP ha vingut treballant en fors nacionals i internacionals i alguns batles espanyols van anar a
Nova York a la Cumbre sobre el Clima 2019. En el marc d’aquest compormís, el XII Ple de la
FEMP va donar la seva aprovació a la declaració en favor de l’Agenda 2030 i ha convidat als
ajuntaments a sumar-se a la mateixa. -------------------------------------------------------------------------------A la vista de les consideracions anteriors, venc en elevar a la Comissió Informativa Territorial la
següent proposta: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Únic.- Adherir-se a la declaració en favor de l’Agenda 2030 dels disset Objectius de
Desenvolupament Sostenible aprovada al XII Ple de la Federació Espanyola de Municipis i
Províncies-" -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervé la batlessa. Informa que s’ha remès als membres de la Comissió la Declaració remesa per
la FEMP amb relació a l’Agenda 2030 dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, que inclou
disset reptes adreçats a garantir la sostenibilitat del planeta en matèries diverses. Tot seguit, lliura
als membres de la Comissió la relació dels 17 objectius, els quals són: ------------------------------------• ODS 1 Fi de la pobresa: Posar fi a la pobresa en totes les seves formes a tot el mon. ---------------• ODS 2 Fam zero: Posar fi a la fam, aconseguir seguretat alimentària i la millora de la nutrició i
promoure l’agricultura sostenible. ------------------------------------------------------------------------------------• ODS 3 Salut i benestar: Garantir una vida sana i promoure el benestar per a tothom a totes les
edats. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• ODS 4 Educació de qualitat: Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure
oportunitats d’aprenentatge durant tota la vida per a totes les persones. -----------------------------------
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• ODS 5 Igualtat de gènere: Aconseguir la igualtat de gènere i empoderar totes les dones i les
nenes. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• ODS 6 Aigua neta i sanejament: Garantir la disponibilitat d’aigua i la seva gestió sostenible i el
sanejament per a totes les persones. -------------------------------------------------------------------------------• ODS 7 Energia neta i assequible: Garantir l’accés a una energia assequible, segura, sostenible i
moderna per a totes les persones. -----------------------------------------------------------------------------------• ODS 8 Treball digne i creixement econòmic: Promoure el creixement econòmic, sostingut, inclusiu
i sostenible, l’ocupació plena i productiva i el treball digne per a totes les persones. --------------------• ODS 9 Indústria, Innovació, Infraestructures: Construir infraestructures resilients, promoure la
industrialització inclusiva i sostenible i fomentar la innovació. -------------------------------------------------• ODS 10 Reducció de les desigualtats: Reduir les desigualtats en i entre països. ----------------------• ODS 11 Ciutats i comunitats sostenibles: Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans
siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles. -------------------------------------------------------------------• ODS 12 Consum i producció responsable: Garantir modalitats de consum i producció sostenibles.
• ODS 13 Acció pel Clima: Adoptar mesures urgents per combatre el canvi climàtic i els seus
efectes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• ODS 14 Vida marina: Conservar i utilitzar de forma sostenible els oceans, els mars i els recursos
marins per al desenvolupament sostenible. ------------------------------------------------------------------------• ODS 15 Vida terrestre: Protegir, restablir i promoure l’ús sostenible dels ecosistemes terrestres,
gestionar els boscos de forma sostenible, lluitar contra la desertització, aturar i invertir la
degradació de les terres i posar fre a la pèrdua de la diversitat biològica. ----------------------------------• ODS 16 Pau, justícia i institucions sòlides: Promoure societats pacífiques i inclusives per al
desenvolupament sostenible, facilitar l’accés a la justícia per a totes les persones i crear
institucions eficaces, responsables i inclusives a tots els nivells. ---------------------------------------------• ODS 17 Aliança pels objectius: Enfortir els mitjans d’execució i revitalitzar l’Aliança Mundial per al
Desenvolupament Sostenible. -----------------------------------------------------------------------------------------Intervé el Sr. De Diego Capellán. Informa que tots els projectes que participen en el marc del
programa Decelera Menorca estan orientats a aquests disset objectius i, com que es tracta d’una
empresa amb seu a Sant Lluís enfocada al compliment dels esmentats objectius, considera que
seria interessant poder mantenir qualque contacte amb els seus responsables. -------------------------I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació la proposta presentada.-----------------La Comissió Informativa Territorial, per cinc vots a favor, corresponents als membres del PSOE (2),
VOLEM SANT LLUÍS (2) i Cs (1); i tres abstencions, corresponents als membres del PP (2) i el PI
(1), acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les següents propostes d’acord: ------Única. Adherir-se a la declaració en favor de l’Agenda 2030 dels disset Objectius de
Desenvolupament Sostenible aprovada al XII Ple de la Federació Espanyola de Municipis i
Províncies." ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El debat i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a
l'enllaç següent: https://vimeo.com/371588609/#t=18m42s
I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació el dictamen presentat per
la Comissió Informativa Territorial.
El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, acorda:
Únic. Adherir-se a la declaració en favor de l’Agenda 2030 dels disset Objectius de
Desenvolupament Sostenible aprovada al XII Ple de la Federació Espanyola de Municipis
i Províncies.
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SISÈ. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA SOCIAL DE DIA 23.10.19.
PROPOSTA DE LA TERCERA TINENTA DE BATLIA D'APROVACIÓ DEL CONVENI
DE COL·LABORACIÓ AMB LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA DEL GOVERN PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA
D'INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA (MODALITAT PISE)
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Es dona compte del dictamen emès amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
"Es dona compte de la proposta presentada amb relació a l'assumpte indicat, que diu: ----------------"La Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca del Govern de les Illes Balears ha remès a
l’Ajuntament l’esborrany de conveni l’objecte del qual és establir la col·laboració entre ambudes
parts per oferir programes d’intervenció socioeducativa (modalitat PISE) que proporcionin
alternatives educatives enfocades a la reincorporació i al manteniment dins del sistema educatiu de
l’alumnat d’educació secundària matriculat a l’ESO menor de 16 anys d’edad, amb dificultats
d’adaptació a l’entorn escolar derivades de condicions de caràcter escolar, i/o social, que presenti
absentisme o que es pugui entendre que té previst abandonar l’escolarització, als quals s’aconsella
la realització d’una part de l’horari lectiu en entorns laborals externs als centres educatius
corresponents o n desenvolupin un programa socieducatiu. ---------------------------------------------------Mitjançant el conveni, l’Ajuntament es compromet a aportar l’educador social d’acord amb les
necessitats i requeriments del programa; el conveni preveu una durada de quatre anys amb la
possibilitat de prorrogar-lo fins a quatre anys més. ---------------------------------------------------------------Atesa la memòria justificativa del conveni i els informes jurídic i de la Intervenció municipal, venc en
elevar a la Comissió Informativa Social la següent ---------------------------------------------------------------PROPOSTA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primera. Aprovar el Conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca
del Govern de les Illes Balears i l’Ajuntament per al desenvolupament del programa d’intervenció
socioeducativa (modalitat PISE). --------------------------------------------------------------------------------------Segona. Habilitar la Sra. Batlessa per a la seva signatura." ---------------------------------------------------Intervé la Sra. Martínez. Manifesta que l’objectiu d’aquest conveni es oferir programes d’inserció
socioeducativa a l’alumnat de 14 a 16 anys, matriculats a l’ESO, que presenten dificultats greus
d’adaptació a l’entorn escolar derivades de condicions específiques de caràcter escolar, familiar,
personal o social, cosa que fan que aquest alumnat es trobi en situació de risc d’exclusió social.
Així mateix, informa que l’any passat només van tenir un alumne en el marc d’aquest conveni; que
el conveni ofereix un màxim de tres, els quals tenen que estar valorats a Sant Lluís o vinculats de
qualque manera al municipi; i que la duració del mateix és de quatre anys. -------------------------------La Sra. Tronch Folgado demana si enguany hi ha hagut qualque petició dels centres. La Sra.
Martínez respon que, de moment, no. Per altra banda, la Sra. Tronch demana si s’ha contemplat,
en lloc del programa “PISE”, signar un conveni pel desenvolupament del programa “ALTER”, el
qual sí està remunerat. La Sra. Martínez respon que sí que s'estudiat, si bé el conveni que ens
ofereixen des de la Conselleria és aquest. -------------------------------------------------------------------------I no havent-hi més intervencions, el president sotmet a votació la proposta presentada. ---------------La Comissió Informativa Social, per quatre vots a favor, corresponents als membres del PSOE (2) i
VOLEM SANT LLUÍS (2); i quatre abstencions, corresponents als membres del PP (2), el PI (1) i
Cs (1), acorda elevar a la consideració del Ple de l'Ajuntament les següents propostes d'acord: --Primera. Aprovar el Conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca
del Govern de les Illes Balears i l’Ajuntament per al desenvolupament del programa d’intervenció
socioeducativa (modalitat PISE). --------------------------------------------------------------------------------------Segona. Habilitar la Sra. Batlessa per a la seva signatura." ----------------------------------------------------

El debat i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a
l'enllaç següent: https://vimeo.com/371588609/#t=25m35s
I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació el dictamen presentat per
la Comissió Informativa Social.
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El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, acorda:
Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Educació, Universitat i
Recerca del Govern de les Illes Balears i l’Ajuntament per al desenvolupament del
programa d’intervenció socioeducativa (modalitat PISE).
Segon. Habilitar la Sra. Batlessa per a la seva signatura.
SETÈ. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA DE DIA 24.10.19.
PROPOSTA DEL PRIMER TINENT DE BATLIA PER A L'APROVACIÓ DE
L'EXPEDIENT 3/2019 DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS
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Es dona compte del dictamen emès amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
"Es dona compte de la proposta presentada amb relació a l'assumpte indicat, que diu: ----------------"Atesa la relació de factures corresponents a l’exercici anterior i que s’ha d’imputar al pressupost de
l’exercici 2019. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vist l’informe d’intervenció, on consta que en aplicació de l’article 60.2 del RD 500/1990, de 20
d’abril, el reconeixement d’obligacions corresponents a exercici anteriors que, per qualsevol causa,
no ho hagueren sigut en aquell al que corresponien, és competència del Ple de la Corporació, i que
en aquest cas és possible la seva realització.----------------------------------------------------------------------PROPÒS l’adopció del següent acord: ------------------------------------------------------------------------------Primer.- Aprovar el reconeixement extrajudicial dels crèdits relacionats corresponents a exercicis
anteriors per import de 422,30 euros: --------------------------------------------------------------------------------Data entrada

N. document

Data doc.

Nom

Text explicatiu

Aplicació

11/09/2019
11/09/2019
23/09/2019

33150
33217
31830

26/10/2018
09/11/2018
27/02/2018

VIAJES MAGON, S.A.
VIAJES MAGON, S.A.
VIAJES MAGON, S.A.

DESPLAÇAMENTS policia
DESPLAÇAMENTS i Hotel curs Eivissa
DESPLAÇAMENTS Sala
TOTAL

5 132 23120
5 920 23120
6 333 22699

Import
total
100,8
163,1
158,4
422,3

Segon.- Aplicar al pressupost de 2018 prorrogat per a l’any 2019, els corresponents crèdits amb
càrrec a les diferents aplicacions pressupostàries on han d’anar imputades." -----------------------------Intervé el Sr. Pons Sintes. Informa de les tres factures de l’any passat que s’han presentat per
Viatges Magon, SA, corresponents a desplaçaments del mes de febrer, octubre i novembre, i que
se’n d’aprovar. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació la proposta presentada. ----------------La Comissió Informativa d’Economia, per tres vots a favor, corresponents als membres del PSOE
(2) i VOLEM SANT LLUÍS (1); i quatre abstencions, corresponents als membres del PP (2), el PI
(1) i Cs (1), acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les següents propostes
d’acord: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primera. Aprovar el reconeixement extrajudicial dels crèdits relacionats corresponents a exercicis
anteriors per import de 422,30 euros: -------------------------------------------------------------------------------Data entrada

N. document

Data doc.

Nom

Text explicatiu

Aplicació

11/09/2019
11/09/2019
23/09/2019

33150
33217
31830

26/10/2018
09/11/2018
27/02/2018

VIAJES MAGON, S.A.
VIAJES MAGON, S.A.
VIAJES MAGON, S.A.

DESPLAÇAMENTS policia
DESPLAÇAMENTS i Hotel curs Eivissa
DESPLAÇAMENTS Sala
TOTAL

5 132 23120
5 920 23120
6 333 22699

Import
total
100,8
163,1
158,4
422,3

Segona. Aplicar al pressupost de 2018 prorrogat per a l’any 2019, els corresponents crèdits amb
càrrec a les diferents aplicacions pressupostàries on han d’anar imputades." ------------------------------

Tot seguit, el regidor d'Economia i Hisenda, Joan M. Pons Sintes, presenta una esmena
de rectificació i addició, que diu:
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"Havent-se registrat a l’Ajuntament, una vegada formulada la proposta d’aprovació de l’expedient
de referència, una factura corresponents a l’exercici 2018; ----------------------------------------------------Considerant convenient –per raons d’economia procedimental- tramitar-la juntament amb la
proposta en tràmit, s’eleva al Ple la següent esmena d’addició a l’apartat primer de la proposta
d’aprovació de l’expedient 3/2019, de reconeixement extrajudicial de crèdits: ----------------------------Esmena de rectificació i addició: ----------------------------------------------------------------------------------Al punt primer d’acord substituir on diu “Aprovar el reconeixement extrajudicial dels crèdits
relacionats a la taula annexa corresponents a exercicis anteriors per import de 422,30 €.” per
“Aprovar el reconeixement extrajudicial dels crèdits crèdits relacionats a la taula annexa
corresponents a exercicis anteriors per import de 679,15 €” ---------------------------------------------------Al mateix temps, afegir a la taula annexa la factura 669 de 16/06/2018 de Procamp Ca’n Llaneras,
SA, quedant la taula amb el següent detall: -------------------------------------------------------------------------
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Data
entrada
11/09/2019
11/09/2019
23/09/2019
25/09/2019

N. document
33150
33217
31830
669

Data doc.
26/10/2018
09/11/2018
27/02/2018
16/06/2018

Nom

Text explicatiu

VIAJES MAGON, S.A.
VIAJES MAGON, S.A.
VIAJES MAGON, S.A.
PROCAMP CA'N LLANERAS SA

DESPLAÇAMENTS policia
DESPLAÇAMENTS i Hotel curs Eivissa
DESPLAÇAMENTS Sala
Feromones processionaria del Pi
TOTAL

Aplicació
5 132 23120
5 920 23120
6 333 22699
3 1721 22699

Import
total
100,80
163,10
158,40
256,85
679,15

I no havent-hi intervencions, la batlessa sotmet a votació l'esmena presentada, la qual és
aprovada per onze vots a favor, corresponents als membres del PSOE (4), VOLEM
SANT LLUÍS (3) i PP (4); i dues abstencions, corresponents als membres del PI (1) i Cs
(1).
Finalment, la batlessa sotmet a votació el dictamen presentat per la Comissió Informativa
d'Economia amb la incorporació de l'esmena aprovada.
El Ple de l'Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres del PSOE (4) i
VOLEM SANT LLUÍS (3); i sis abstencions, corresponents als membres del PP (4), el PI
(1) i Cs (1), acorda:
Primer. Aprovar el reconeixement extrajudicial dels crèdits relacionats corresponents a
exercicis anteriors per import de 679,15 euros:
Data
entrada
11/09/2019
11/09/2019
23/09/2019
25/09/2019

N. document
33150
33217
31830
669

Data doc.
26/10/2018
09/11/2018
27/02/2018
16/06/2018

Nom

Text explicatiu

VIAJES MAGON, S.A.
VIAJES MAGON, S.A.
VIAJES MAGON, S.A.
PROCAMP CA'N LLANERAS SA

DESPLAÇAMENTS policia
DESPLAÇAMENTS i Hotel curs Eivissa
DESPLAÇAMENTS Sala
Feromones processionaria del Pi
TOTAL

Aplicació
5 132 23120
5 920 23120
6 333 22699
3 1721 22699

Import
total
100,80
163,10
158,40
256,85
679,15

Segon. Aplicar al pressupost de 2018 prorrogat per a l’any 2019, els corresponents
crèdits amb càrrec a les diferents aplicacions pressupostàries on han d’anar imputades.
VUITÈ. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA DE DIA 24.10.19.
PROPOSTA DEL PRIMER TINENT DE BATLIA AMB RELACIÓ A L'APROVACIÓ DE
L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 16/2019
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 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
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euros, dels quals ja s’ha incorporat al pressupost amb la modificació de crèdit 5/2019 un import de
483.000 euros amb càrrec al superàvit i 1.115.665,98 euros amb càrrec al Romanent de Tresoreria
per a despeses generals de lliure disposició en les modificacions de crèdit 3/2019 i 5/2019, quedant
un saldo de 679.144,44 euros de superàvit i 3.782.903,33 euros del Romanent de Tresoreria per a
despeses generals de lliure disposició. ------------------------------------------------------------------------------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. 16/2019 del pressupost en vigor, en la
modalitat de crèdit extraordinari amb càrrec al romanent de tresoreria per a despeses generals
(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
modificació de crèdit del pressupost en la modalitat de crèdit extraordinari, per la realització
d’inversions financerament sostenibles per import de 679.144,44 euros segons la memòria adjunta;
i 98.000 euros a càrrec del romanent de tresoreria per a despeses generals de lliure disposició per
fer front a la defensa jurídica de l’Ajuntament. ---------------------------------------------------------------------L’expedient de modificació de crèdit núm. 16/2019 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 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primera. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 16/2019, en la modalitat de
crèdit extraordinari amb càrrec al Romanent de tresoreria per a despeses generals, per un import
total de 777.144,44 euros, dels quals 679.144,44 euros van a càrrec del superàvit pressupostari i la
resta, per import de 98.000 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
5 132 63400
3 1531 61911
3 1531 61912
3 1531 63500
4 1532 60900
4 161 61911
4 161 61912
3 1721 63500
6 333 63500
6 333 63300
2 2310 62200
TOTAL

Descripció
Vehicles policia
Reparació camins rurals
Pavimentació de l’accés al Pinaret de S’Algar
Mobiliari urbà (area de jocs a la urbanització de Binibeca Vell)
Parquing a Binifadet Vell
Renovació de vorera i xarxa d’aigua al Carrer Bisbe Sever
Interconnexió de les xarxes d’aigua potable de Punta Prima i Son Remei
Mobiliari urbà (papereres)
Piano de cua
Millora il·luminació Sala Polivalent
Noves dependències per als Serveis Socials al Carrer Sant Jacint

Aplicació
4 151 22604

Descripció
Jurídics i Contenciosos

Import
90.000,00
50.000,00
48.500,00
48.000,00
39.844,44
20.500,00
28.000,00
6.300,00
60.000,00
48.000,00
240.000,00
679.144,44

I el de les que es finançaran amb el romanent de tresoreria per a despeses generals de lliure
disposició serà el següent: ----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL

Import
98.000,00
98.000,00

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

Descripció
Romanent de Tresoreria per a despeses generals
Romanent de Tresoreria per a despeses generals (superàvit)

Import
98.000,00
679.144,44
777.144,44

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." --Intervé el Sr. Pons Sintes. Manifesta que a la liquidació del pressupost de 2018 va haver-hi un
superàvit pressupostari d’1.162.144,44 euros, dels quals ja es van incorporar al pressupost
12
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483.000 euros —modificació de crèdit núm. 5—, quedant 679.144,44 euros. Per aquesta quantitat
restant hi havia dues opcions: o bé fer inversions financerament sostenibles o bé eliminar deute;
analitzades les dues opcions, assenyala que s’ha considerat oportú dur a terme diferents
inversions. Per altra banda, es proposa també una incorporació de romanent per import de 98.000
euros amb previsió de l’inici d’una possible reclamació d’Orfila, SL d’enriquiment injust, la qual cosa
suposaria fer uns plecs de clàusules per contractar la defensa municipal. ---------------------------------El Sr. Carretero Tudurí s’interessa per l’actuació “Reparacions camins rurals”. La batlessa informa
que s’està fent un estudi de l’estat dels diferents camins rurals i que aquesta primera actuació serà
per asfaltar el camí de la Coixa. ---------------------------------------------------------------------------------------Per altra banda, el Sr. Carretero Tudurí s’interessa per l’actuació “Mobiliari urbà (àrea de jocs a la
urbanització de Binibèquer Vell)”, en el sentit si es manté el projecte que hi havia. La batlessa
respon que sí, que es manté. -----------------------------------------------------------------------------------------Finalment, el Sr. Carretero Tudurí anuncia que s’abstindrà i que emetrà el seu vot definitiu en el
Ple. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació la proposta presentada. ---------------La Comissió Informativa d’Economia, per tres vots a favor, corresponents als membres del PSOE
(2) i VOLEM SANT LLUÍS (1); i quatre abstencions, corresponents als membres del PP (2), el PI
(1) i Cs (1), acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les següents propostes
d’acord: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primera. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 16/2019, en la modalitat de
crèdit extraordinari amb càrrec al Romanent de tresoreria per a despeses generals, per un import
total de 777.144,44 euros, dels quals 679.144,44 euros van a càrrec del superàvit pressupostari i la
resta, per import de 98.000 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
5 132 63400
3 1531 61911
3 1531 61912
3 1531 63500
4 1532 60900
4 161 61911
4 161 61912
3 1721 63500
6 333 63500
6 333 63300
2 2310 62200
TOTAL

Descripció
Vehicles policia
Reparació camins rurals
Pavimentació de l’accés al Pinaret de S’Algar
Mobiliari urbà (area de jocs a la urbanització de Binibeca Vell)
Parquing a Binifadet Vell
Renovació de vorera i xarxa d’aigua al Carrer Bisbe Sever
Interconnexió de les xarxes d’aigua potable de Punta Prima i Son Remei
Mobiliari urbà (papereres)
Piano de cua
Millora il·luminació Sala Polivalent
Noves dependències per als Serveis Socials al Carrer Sant Jacint

Aplicació
4 151 22604

Descripció
Jurídics i Contenciosos

Import
90.000,00
50.000,00
48.500,00
48.000,00
39.844,44
20.500,00
28.000,00
6.300,00
60.000,00
48.000,00
240.000,00
679.144,44

I el de les que es finançaran amb el romanent de tresoreria per a despeses generals de lliure
disposició serà el següent: ----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL

Import
98.000,00
98.000,00

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

Descripció
Romanent de Tresoreria per a despeses generals
Romanent de Tresoreria per a despeses generals (superàvit)

Import
98.000,00
679.144,44
777.144,44

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/371588609/#t=35m02s
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I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació el dictamen presentat per
la Comissió Informativa d'Economia.
El Ple de l'Ajuntament, per dotze vots a favor, corresponents als membres del PSOE (4),
VOLEM SANT LLUÍS (3), PP (4) i el PI (1); i una abstenció, corresponent al membre de
Cs (1), acorda:
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Primer. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 16/2019, en la
modalitat de crèdit extraordinari amb càrrec al Romanent de tresoreria per a despeses
generals, per un import total de 777.144,44 euros, dels quals 679.144,44 euros van a
càrrec del superàvit pressupostari i la resta, per import de 98.000 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
5 132 63400
3 1531 61911
3 1531 61912
3 1531 63500
4 1532 60900
4 161 61911
4 161 61912
3 1721 63500
6 333 63500
6 333 63300
2 2310 62200
TOTAL

Descripció
Vehicles policia
Reparació camins rurals
Pavimentació de l’accés al Pinaret de S’Algar
Mobiliari urbà (area de jocs a la urbanització de Binibeca Vell)
Parquing a Binifadet Vell
Renovació de vorera i xarxa d’aigua al Carrer Bisbe Sever
Interconnexió de les xarxes d’aigua potable de Punta Prima i Son Remei
Mobiliari urbà (papereres)
Piano de cua
Millora il·luminació Sala Polivalent
Noves dependències per als Serveis Socials al Carrer Sant Jacint

Import
90.000,00
50.000,00
48.500,00
48.000,00
39.844,44
20.500,00
28.000,00
6.300,00
60.000,00
48.000,00
240.000,00
679.144,44

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 22604
TOTAL

Descripció
Jurídics i Contenciosos

Import
98.000,00
98.000,00

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

Descripció
Romanent de Tresoreria per a despeses generals
Romanent de Tresoreria per a despeses generals (superàvit)

Import
98.000,00
679.144,44
777.144,44

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.
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NOVÈ. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA DE DIA 24.10.19.
PROPOSTA DEL PRIMER TINENT DE BATLIA AMB RELACIÓ A LA MODIFICACIÓ
DE LA TAXA DEL CEMENTERI MUNICIPAL I LA SEVA ORDENANÇA FISCAL
REGULADORA
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Es dona compte del dictamen emès amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
"Es dona compte de la proposta presentada amb relació a l'assumpte indicat, que diu: ----------------"L’ordenança fiscal reguladora de la taxa del cementiri municipal en el seu article 6, preveu una
tarifa de drets de conservació i ornat per cada nínxol particular no inclòs dins caseta i, una altra
tarifa per cada caseta particular, que s’estableix en una quota fixa, més un import addicional per
cada nínxol inclòs dins la caseta. -------------------------------------------------------------------------------------Aquests darrers anys s’ha estat treballant en l’ordenació del cementiri municipal, per tal de tenir un
padró actualitzat de tots els propietaris i usuaris del mateix, i del número de casetes i nínxols
existents. Arran d’aquesta tasca i vegent que dins cadascuna de les casetes hi ha nínxols de
diversos propietaris, la tarifa vigent complica molt la gestió de cobrament, pel fet de tenir una quota
fixa per caseta. Per la qual cosa, es considera oportú, establir una tarifa per cada nínxol individual.D’altra banda, en el cas de cessions temporals, en les que es paga la tarifa per la cessiód’una
vegada pels primers 5 anys, es considera oportú modificar la gestió del cobrament de la tarifa pel
dret de conservació i ornat, i cobrar els primers 5 anys d’aquesta tarifa, conjuntament amb la
cessió, i a partir del 6è any, incloure-la en el padró anual, d’aquesta manera es facilitar la gestió de
pagament per part de l’obligat tributari, així com la gestió de cobrament per l’administració. ----------Vist l’informe tècnic-econòmic per la modificació de la taxa inclòs a l’expedient, en el que es
conclou que les tarifes proposades per la taxa del cementeri municipal compleixen amb elsrequisits
legals de l’article 20 i següents del TRLRHL i vist l’informe de Secretaria, així com l’Informe
d’Intervenció, venc en elevar a la Comissió Informativa d’Economia la següent -------------------------PROPOSTA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primera. Aprovar provisionalment la modificació de la taxa del cementeri municipal i l’ordenança
fiscal que la regula en els seus articles 6, 7 i 8, que quedenredactatsde la següent manera: ---------«Article 6 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quota tributària ----------------------------------------------------------------------------------------------------------La quota tributària es determinarà aplicant la tarifa següent: --------------------------------------------------CESSIONS TEMPORALS ---------------------------------------------------------------------------------------------Nínxols d'adult: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Els primers 5 anys, 90,00 euros -------------------------------------------------------------------------------------- Anys posteriors: cada any, 18,00 euros ---------------------------------------------------------------------------DRETS D’INHUMACIONS, EXHUMACIONS, ETC. --------------------------------------------------------------- Per cada inhumació d'un cadàver o restes cadavèriques, 90 euros. ---------------------------------------- Per cada exhumació d'un cadàver o restes cadavèriques, 90,00 euros. ---------------------------------- Exhumació + inhumació de restes o cadàvers, 120,00 euros. ------------------------------------------------ Per col·locar una làpida, 12,00 euros. -----------------------------------------------------------------------------DRETS DE CONSERVACIÓ I ORNAT ------------------------------------------------------------------------------Es pagarà anualment, ----------------------------------------------------------------------------------------------------a) Per cada nínxol particular no inclòs dins caseta: --------------------------------------------------------------- Els primers 5 anys en cas de Cessió Temporal, 75,00 euros. ------------------------------------------------ Anys posteriors: cada any , 15,00 euros. --------------------------------------------------------------------------b) Per cada nínxol inclòs dinscaseta particular: -------------------------------------------------------------------- Nínxol, 15,00 euros. ----------------------------------------------------------------------------------------------------DRETS DE TRASPÀS O CESSIONS PERPÈTUES -------------------------------------------------------------a) Per expedició/renovació de títols funeraris, 50,00 euros. ----------------------------------------------------Article 7 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Meritació ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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1. Es merita la taxa i neix l'obligació de contribuir, quan s'inicia la prestació dels serveis subjectes
a gravamen; i s'entén, a aquest efecte, que aquesta iniciació es produeix amb la sol·licitud d'aquells
serveis. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. En el cas del servei de conservació i ornat (excepte els 5 primers anys en el cas de cessions
temporals), així com la tarifa de la cessió temporal per anys posteriors (a partir del 6è any,es merita
la taxa el dia primer de cada any natural. ---------------------------------------------------------------------------Article 8 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Declaració, liquidació i ingrés ---------------------------------------------------------------------------------------1. Els subjectes passius han de sol·licitar la prestació dels serveis de què es tracti. --------------------2. Cada servei serà objecte de liquidació individual i autònoma, que serà notificada, una volta s'hagi
prestat aquest servei, per fer-ne l’ingrés directe a les arques municipals en la forma i dins els
terminis assenyalats en el Reglament general de recaptació. -------------------------------------------------3. El cobrament de les quotes de conservació i ornat, així com les quotes per cessió temporal,
s'efectuaran anualment mitjançant rebut derivat del padró o matrícula. S'exceptua la primera quota
d'una cessió temporal i la quota pels primers cinc anys del dret de conservació i ornat en el cas de
cessions temporals, que serà objecte de liquidació individual i autònoma i a la qual no es podrà
aplicar el prorrateig». -----------------------------------------------------------------------------------------------------Segona. Donar a l'expedient la tramitació i la publicitat preceptiva, mitjançant exposició d'aquest en
el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament i en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, per termini de
trenta dies hàbils, dins dels quals els interessats podran examinar-ho i plantejar les reclamacions
que estimin oportunes. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la pàgina web d’aquest
Ajuntament. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tercera. Considerar, en el cas que no es presentessin reclamacions a l'expedient, en el termini
anteriorment indicat, que l'Acord és definitiu, sobre la base de l'article 17.3 del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.-------Quarta. Finalitzat el termini d’informació pública, si no es presentessin reclamacions a l’expedient,
publicar l’acord d’aprovació definitiva i el text íntegre de la modificació de l’Ordenança fiscal
reguladora de la taxa del cementiri municipal en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, en la pàgina
webi en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, moment en el qual entrarà en vigor." ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervé el Sr. Pons Sintes. Informa que el motiu que fonamenta la modificació d’aquesta ordenança
és millorar l’eficàcia en el cobrament de la taxa de cementeri, individualitzant les quotes en el cas
dels nínxols que hi ha dins les casetes, els quals no sempre corresponen a un mateix propietari,
així com també facilitar la gestió de cobrament tant per l’administrat com per l’administració. Tot
seguit, informa de les modificacions proposades: ----------------------------------------------------------------- Drets de conservació i ornat: Eliminar les tarifes b.1 i b.2, en relació a una quota fixa per caseta
particular (40€) més un import addicional per cada nínxol (4€), i fixar una tarifa única pels nínxols
que es troben dins una caseta, per un import de 15€, igual que la resta dels nínxols. ------------------- Modificar la gestió del cobrament dels drets de conservació i ornat, en els cas de cessions
temporals, passant a cobrar els 5 primers anys conjuntament amb el lloguer, i passats els 5 anys,
incloure-ho en un padró anual. ----------------------------------------------------------------------------------------Tot seguit, s’incorpora a la sessió la regidora Estefania Medina Clement. ---------------------------------Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Recorda que aquesta ordenança la va posar en marxa el grup del
Partit Popular l’any 2011 i que el seu grup polític estava en contra de l’aplicació de la mateixa.
Afegeix que si que és ver que amb la modificació que es proposa s’aclareix una situació que no era
bona, però també es ver que tal vegada es podria haver plantejat qualque rebaixa. Anuncia que
s’abstindrà. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació la proposta presentada. ----------------La Comissió Informativa d’Economia, per tres vots a favor, corresponents als membres del PSOE
(2) i VOLEM SANT LLUÍS (1); i quatre abstencions, corresponents als membres del PP (2), el PI
(1) i Cs (1), acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les següents propostes
d’acord: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primera. Aprovar provisionalment la modificació de la taxa del cementeri municipal i l’ordenança
fiscal que la regula en els seus articles 6, 7 i 8, que quedenredactatsde la següent manera: ---------"Article 6 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quota tributària ----------------------------------------------------------------------------------------------------------16
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La quota tributària es determinarà aplicant la tarifa següent: --------------------------------------------------CESSIONS TEMPORALS ----------------------------------------------------------------------------------------------Nínxols d'adult: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Els primers 5 anys: 90,00 euros -------------------------------------------------------------------------------------- Anys posteriors: cada any: 18,00 euros ---------------------------------------------------------------------------DRETS D’INHUMACIONS, EXHUMACIONS, ETC. --------------------------------------------------------------- Per cada inhumació d'un cadàver o restes cadavèriques: 90,00 euros ------------------------------------- Per cada exhumació d'un cadàver o restes cadavèriques: 90,00 euros ------------------------------------ Exhumació + inhumació de restes o cadàvers: 120,00 euros ------------------------------------------------- Per col·locar una làpida: 12,00 euros ------------------------------------------------------------------------------DRETS DE CONSERVACIÓ I ORNAT ------------------------------------------------------------------------------Es pagarà anualment. ----------------------------------------------------------------------------------------------------a) Per cada nínxol particular no inclòs dins caseta: --------------------------------------------------------------- Elsprimers 5 anys en cas de Cessió Temporal: 75 euros ------------------------------------------------------ Anys posteriors: cada any: 15,00 euros --------------------------------------------------------------------------b) Per cada nínxol inclòs dinscaseta particular: -------------------------------------------------------------------- Nínxol: 15,00 euros -----------------------------------------------------------------------------------------------------DRETS DE TRASPÀS O CESSIONS PERPÈTUES -------------------------------------------------------------a) Per expedició/renovació de títols funeraris: 50,00 euros -----------------------------------------------------Article 7 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Meritació --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Es merita la taxa i neix l'obligació de contribuir, quan s'inicia la prestació dels serveis subjectes
a gravamen; i s'entén, a aquest efecte, que aquesta iniciació es produeix amb la sol·licitud d'aquells
serveis. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. En el cas del servei de conservació i ornat (excepte els 5 primers anys en el cas de cessions
temporals), així com la tarifa de la cessió temporal per anys posteriors (a partir del 6è any,es merita
la taxa el dia primer de cada any natural. ---------------------------------------------------------------------------Article 8 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Declaració, liquidació i ingrés ---------------------------------------------------------------------------------------1. Els subjectes passius han de sol·licitar la prestació dels serveis de què es tracti. --------------------2. Cada servei serà objecte de liquidació individual i autònoma, que serà notificada, una volta s'hagi
prestat aquest servei, per fer-ne l’ingrés directe a les arques municipals en la forma i dins els
terminis assenyalats en el Reglament general de recaptació. -------------------------------------------------3. El cobrament de les quotes de conservació i ornat, així com les quotes per cessió temporal,
s'efectuaran anualment mitjançant rebut derivat del padró o matrícula. S'exceptua la primera quota
d'una cessió temporal i la quota pels primers cinc anys del dret de conservació i ornat en el cas de
cessions temporals, que serà objecte de liquidació individual i autònoma i a la qual no es podrà
aplicar el prorrateig». -----------------------------------------------------------------------------------------------------Segona. Donar a l'expedient la tramitació i la publicitat preceptiva, mitjançant exposició d'aquest en
el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament i en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, per termini de
trenta dies hàbils, dins dels quals els interessats podran examinar-ho i plantejar les reclamacions
que estimin oportunes. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la pàgina web d’aquest
Ajuntament. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tercera. Considerar, en el cas que no es presentessin reclamacions a l'expedient, en el termini
anteriorment indicat, que l'Acord és definitiu, sobre la base de l'article 17.3 del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. ------Quarta. Finalitzat el termini d’informació pública, si no es presentessin reclamacions a l’expedient,
publicar l’acord d’aprovació definitiva i el text íntegre de la modificació de l’Ordenança fiscal
reguladora de la taxa del cementiri municipal en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, en la pàgina
web i en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, moment en el qual entrarà en vigor." ---------------------
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El debat i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a
l'enllaç següent: https://vimeo.com/371588609/#t=46m04s
I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació el dictamen presentat per
la Comissió Informativa d'Economia.
El Ple de l'Ajuntament, per onze vots a favor, corresponents als membres del PSOE (4),
VOLEM SANT LLUÍS (3) i PP (4); i dues abstencions, corresponents als membres del PI
(1) i Cs (1), acorda:
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Primer. Aprovar provisionalment la modificació de la taxa del cementeri municipal i
l’ordenança fiscal que la regula en els seus articles 6, 7 i 8, que quedenredactatsde la
següent manera:
"Article 6
Quota tributària
La quota tributària es determinarà aplicant la tarifa següent:
CESSIONS TEMPORALS
Nínxols d'adult:
- Els primers 5 anys: 90,00 euros
- Anys posteriors: cada any: 18,00 euros
DRETS D’INHUMACIONS, EXHUMACIONS, ETC.
- Per cada inhumació d'un cadàver o restes cadavèriques: 90,00 euros
- Per cada exhumació d'un cadàver o restes cadavèriques: 90,00 euros
- Exhumació + inhumació de restes o cadàvers: 120,00 euros
- Per col·locar una làpida: 12,00 euros
DRETS DE CONSERVACIÓ I ORNAT
Es pagarà anualment.
a) Per cada nínxol particular no inclòs dins caseta:
- Elsprimers 5 anys en cas de Cessió Temporal: 75 euros
- Anys posteriors: cada any: 15,00 euros
b) Per cada nínxol inclòs dinscaseta particular:
- Nínxol: 15,00 euros
DRETS DE TRASPÀS O CESSIONS PERPÈTUES
a) Per expedició/renovació de títols funeraris: 50,00 euros
Article 7
Meritació
1. Es merita la taxa i neix l'obligació de contribuir, quan s'inicia la prestació dels serveis subjectes
a gravamen; i s'entén, a aquest efecte, que aquesta iniciació es produeix amb la sol·licitud d'aquells
serveis.
2. En el cas del servei de conservació i ornat (excepte els 5 primers anys en el cas de cessions
temporals), així com la tarifa de la cessió temporal per anys posteriors (a partir del 6è any,es merita
la taxa el dia primer de cada any natural.
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Article 8
Declaració, liquidació i ingrés
1. Els subjectes passius han de sol·licitar la prestació dels serveis de què es tracti.
2. Cada servei serà objecte de liquidació individual i autònoma, que serà notificada, una volta s'hagi
prestat aquest servei, per fer-ne l’ingrés directe a les arques municipals en la forma i dins els
terminis assenyalats en el Reglament general de recaptació.
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3. El cobrament de les quotes de conservació i ornat, així com les quotes per cessió temporal,
s'efectuaran anualment mitjançant rebut derivat del padró o matrícula. S'exceptua la primera quota
d'una cessió temporal i la quota pels primers cinc anys del dret de conservació i ornat en el cas de
cessions temporals, que serà objecte de liquidació individual i autònoma i a la qual no es podrà
aplicar el prorrateig».

Segon. Donar a l'expedient la tramitació i la publicitat preceptiva, mitjançant exposició
d'aquest en el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament i en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears, per termini de trenta dies hàbils, dins dels quals els interessats podran
examinar-ho i plantejar les reclamacions que estimin oportunes. Així mateix, estarà a la
disposició dels interessats a la pàgina web d’aquest Ajuntament.
Tercer. Considerar, en el cas que no es presentessin reclamacions a l'expedient, en el
termini anteriorment indicat, que l'Acord és definitiu, sobre la base de l'article 17.3 del
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Quart. Finalitzat el termini d’informació pública, si no es presentessin reclamacions a
l’expedient, publicar l’acord d’aprovació definitiva i el text íntegre de la modificació de
l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa del cementiri municipal en el tauler d’anuncis de
l’Ajuntament, en la pàgina webi en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, moment en el
qual entrarà en vigor.
DESÈ. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DEL PSOE I VOLEM SANT LLUÍS EN
CONDEMNA DELS EPISODIS DE VIOLÈNCIA QUE HAN TINGUT LLOC A
CATALUNYA I EN DEFENSA DE LA LLIBERTAT D'EXPRESSIÓ
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 set vots a favor, corresponents als membres
del PSOE (4) i VOLEM SANT LLUÍS (3); una abstenció, corresponent al membre del PI
(1); i cinc vots en contra, corresponents als membres del PP (4) i Cs (1), incloure’l a
l’ordre del dia.
Seguidament, es dona compte de la moció presentada pels grups PSOE i VOLEM SANT
LLUÍS, que diu:
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"Durant aquests dies hem presenciat diversos episodis de violència ocorreguts als carrers de
Catalunya. Episodis d’enfrontaments violents entre alguns manifestants i les forces de seguretat,
que han generat un ambient de tensió que no ha aportat res a la solució d’un problema polític i en
canvi han provocat destrosses i perjudicis a diferents localitats, alterant també el dia a dia de molts
ciutadans i ciutadanes. Uns actes violents que, a més, han centrat l’atenció mediàtica, desplaçant a
un segon terme les protestes cíviques i pacífiques que s’han produït a moltes localitats catalanes
en exercici del legítim dret de la llibertat d’expressió. ------------------------------------------------------------Entenem que la llibertat d’expressió i de manifestació és un dels pilars bàsics sobre els quals es
construeix una societat lliure i democràtica i, per tant, és un deure de tots i totes amparar i protegir
aquest dret. La llibertat d’expressió es reforça quan es practica de mode bidireccional. Quan una
persona pot manifestar la seva opinió lliurement, i quan permet que les altres persones facin
exactament el mateix. És des del civisme i la no violència quan la llibertat d’expressió és real i forta,
i quan es reforça la convivència de diferents sensibilitats i opcions. La llibertat es construeix des del
respecte cap a la llibertat dels demés, des de la convivència pacífica i la pluralitat. ---------------------La violència, en cap de les seves formes, no pot ser l’estratègia de cap col·lectiu per assolir els
seus objectius. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------La discrepància és un valor a mantenir i a conrear. És des de la diversitat d’opinions com es
construeix una societat més justa, plural i lliure. El respecte cap a les decisions judicials és
compatible amb l’expressió de desacords cap a les mateixes, partint sempre de l’obligat acatament
de les sentències. És responsabilitat dels estaments polítics i dels seus representants afrontar
aquells problemes que tenen una arrel política i requereixen, per tant, d’una solució política. Aquest
exercici s’ha de fer seguint els preceptes legals pertinents, i amb la voluntat sincera i real de totes
parts i de tots els col·lectius implicats de dialogar i de pretendre una solució al problema. ------------Amb una aposta clar per la llibertat d’expressió i de manifestació, per la convivència de diferents
sensibilitats en una societat plural i respectuosa, i en defensa del civisme i del pacifisme,
presentam al Ple les següents Propostes d’Acord. ---------------------------------------------------------------1. Condemnam els episodis de violència registrats als carrers de Catalunya durant els darrers dies.
2. Recolzam el dret a la llibertat d’expressió i de manifestació per tal d’expressar les diferents
sensibilitats i opinions davant fets concrets. Aquests drets s’han d’exercir des del respecte cap a
totes les sensibilitats i maneres de pensar, optant per vies cíviques i respectuoses, i respectant la
legalitat vigent. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Instam al diàleg entre totes les parts per tal de buscar una solució a la situació existent, partint
sempre de la renúncia a qualsevol forma de violència i al respecte a la llibertat d’expressió i de
manifestació. La solució ha d’arribar a través de la via dialogada des de tots els sectors de la
societat." ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El debat i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a
l'enllaç següent: https://vimeo.com/371588609/#t=54m31s
I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació la moció presentada pel
grups del PSOE i VOLEM SANT LLUÍS.
El Ple de l'Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres del PSOE (4) i
VOLEM SANT LLUÍS (3); una abstenció, corresponent al membres del PI (1); i cinc vots
en contra, corresponents als membres del PP (4) i Cs (1), acorda:
1. Condemnar els episodis de violència registrats als carrers de Catalunya durant els
darrers dies.
2. Recolzar el dret a la llibertat d’expressió i de manifestació per tal d’expressar les
diferents sensibilitats i opinions davant fets concrets. Aquests drets s’han d’exercir des
del respecte cap a totes les sensibilitats i maneres de pensar, optant per vies cíviques i
respectuoses, i respectant la legalitat vigent.
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3. Instar al diàleg entre totes les parts per tal de buscar una solució a la situació existent,
partint sempre de la renúncia a qualsevol forma de violència i al respecte a la llibertat
d’expressió i de manifestació. La solució ha d’arribar a través de la via dialogada des de
tots els sectors de la societat.
ONZÈ. RESOLUCIONS DE BATLIA AMB RELACIÓ ALS EXPEDIENTS DE
MODIFICACIONS DE CRÈDIT NÚMS. 13, 14 I 15 AL PRESSUPOST DE 2018
PRORROGAT PER A L'ANY 2019. DONAR-NE COMPTE
Es dona compte dels diferents expedients de modificacions de crèdit:
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Resolució de batlia núm. 2019/PRE/0001118. Expedient de modificació de crèdit
núm. 13
"Atès que el Pla Territorial d’Instal·lacions i Equipaments Culturals 2019 - PTIEC 2019, aprovat pel
Ple del Consell Insular de Menorca de 20/05/2019, inclou una aportació del Consell Insular de
Menorca per import de 5.277,58 euros per les inversions sol·licitades per l’Ajuntament de Sant
Lluís, essent a càrrec de l’Ajuntament un import equivalent. ---------------------------------------------------Atès que l’Ajuntament ha ingressat en concepte de Costes de diferents processos judicials
47.709,11 euros (JO 281/15, PO 237/2018 i PO 120/2019) i 1.600 euros (PO 161/2010). -------------Atès que el Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Menorca i l’Ajuntament de Sant
Lluís en matèria de dinamització comercial i foment dels productes agroalimentaris de Menorca per
a l’any 2019 inclou una aportació màxima del CIM de 8.437,50 euros a càrrec de la partida
5.43900.4620008 del pressupost del CIM per a l’exercici 2019, subvenció que serà del 90% del
cost de les actuacions que es duguin a terme en el marc d’aquest conveni, estat pressupostat un
import de 6.000 euros. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Atès que l’Ajuntament ha rebut una subvenció finalista de la Conselleria de Medi Ambient, dins la
Convocatòria de subvencions per al finançament d’inversions relatives a la prevenció, reducció i
gestió de residus a les Illes balears per a l’any 2019-2020, per al projecte «Sant Lluís sense
plàstics» per import de 10.000 euros, havent de invertir l’Ajuntament amb recursos propis una
despesa de 9.800 euros (Resolució del Conseller de Medi Ambient i Territori de 13/09/2019). -------Vist l’informe d’intervenció en relació a la tramitació i aprovació de l’expedient de modificació de
crèdit núm. 13 al Pressupost de l’exercici 2018 prorrogat per a l’any 2019, per Generació de crèdit
per majors ingressos; i en virtut de les atribucions que me confereix la vigent Llei de Règim Local, RESOLC: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit núm. 13 al Pressupost per a l’exercici 2018
prorrogat per a l’any 2019 en la modalitat de Generació de crèdit, de conformitat amb el següent
detall: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ALTES AL PRESSUPOST DE DESPESES
APLICACIÓ
DESCRIPCIÓ
6 333 62500
Inversió en mobiliari i equipament
4 151 22604
Jurídics i contenciosos
5 920 22604
Jurídics i contenciosos
4 4312 22699
Altres despeses diverses
3 1721 22699
Altres despeses diverses
TOTAL DESPESES
ALTES AL PRESSUPOST D'INGRESSOS
ECONÒMIC
DESCRIPCIÓ
76100
Del CIM- Pla Territorial d’Instal·lacions i Equipaments culturals
39901
Altres ingressos diversos i eventuals
39901
Altres ingressos diversos i eventuals
46106
Transferències CIM – Dinamització comercial
45001
Subvenció CAIB – medi ambient
TOTAL INGRESSOS

IMPORT
5.277,58
47.709,11
1.600,00
2.437,50
10.000,00
67.024,19
IMPORT
5.277,58
47.709,11
1.600,00
2.437,50
10.000,00
67.024,19
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Segon. Donar compte de la present resolució al Ple de l’Ajuntament." --------------------------------------
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Resolució de batlia núm. 2019/PRE/0001142. Expedient de modificació de crèdit
núm. 14
"Atès que la Base d’execució novena de les Bases d’execució del pressupost de 2018 prorrogat
per a l’any 2019 regula les ampliacions de crèdit al pressupost, per als casos del reconeixement
ferm de majors ingressos sobre els previstos en el pressupost d’ingressos que es trobin afectats al
crèdit que es pretén ampliar. -------------------------------------------------------------------------------------------Atès que el pressupost per a l’exercici 2018 prorrogat per a l’any 2019 contemplava uns ingressos
per indemnitzacions d’assegurances de no vida de 2.000 euros, havent-se ingressat a la tresoreria
municipal 14.027,29 euros per diferents danys a mobiliari urbà i a l’enllumenat públic. -----------------Vist l’informe d’intervenció en relació a la tramitació i aprovació de l’expedient de modificació de
crèdit núm. 14 al Pressupost de 2018 prorrogat per a l’any 2019 per ampliació de crèdit; i en virtut
de les atribucions que me confereix la vigent Llei de Règim Local, ------------------------------------------RESOLC: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer. Aprovar l’expedient de modificació de crèdit núm. 14 al Pressupost de 2018 prorrogat per a
l’any 2019 en la modalitat d’ampliació de crèdit, de conformitat amb el següent detall: -----------------APLICACIÓ
4153222199
316522199
ECONÒMIC
39800

DESCRIPCIÓ
IMPORT
Altres subministraments
5.000,00
Altres subministraments
7.000,00
Total
12.000,00
DESCRIPCIÓ
IMPORT
Indemnitzacions d’assegurances de no vida 12.000,00
Total
12.000,00

Segon. Donar compte de la present resolució al Ple de l’ajuntament." ---------------------------------------

Resolució de batlia núm. 2019/PRE/0001165. Expedient de modificació de crèdit
núm. 15
"Davant la proposta de les diferents regidories, que justifiquen la necessitat immediata d'actuació
per modificar els crèdits del pressupost de despeses de diferents àrees de despesa, i vistos els
articles 179 i 180 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial
decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i atès que cal efectuar transferències de crèdits d'altres
aplicacions de despeses del Pressupost vigent no compromeses pertanyents a aquesta àrea de
despesa. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Atès que es tracta de modificacions de crèdits entre aplicacions de diferent vinculació jurídica, però
de la mateixa àrea de despesa, d’acord amb la Base d’execució 8ª de les Bases d’execució del
pressupost l’òrgan competent per a la seva aprovació és l’Alcaldia, per Decret. --------------------------Vist l’informe favorable de la interventora; i en virtut de les atribucions que me confereix la vigent
Llei de Règim Local, ------------------------------------------------------------------------------------------------------RESOLC: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer. Aprovar les transferències de crèdits entre partides de la mateixa àrea de despesa, segons
el detall següent: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------APLICACIÓ
632048900
6334113100
6334116000
2.33822616
Total
APLICACIÓ
592062500
592022699
Total

DESCRIPCIÓ
Ajuts per estudis
Personal temporal
Seguretat Social
Festes de Nadal
DESCRIPCIÓ
Mobiliari
Altres despeses diverses

ALTES
2.000,00
1.000,00
3.000,00
6.000,00
ALTES
540,00
540,00

BAIXES
6.000,00

6.000,00
BAIXES
540,00
540,00

Segon. Donar compte de la present resolució al Ple de l’Ajuntament." -------------------------------------22
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El Ple de l'Ajuntament en resta assabentat.
DOTZÈ. RESOLUCIÓ DE BATLIA AMB RELACIÓ A L'APROVACIÓ DE LES LÍNEES
FONAMENTALS DEL PRESSUPOST DE 2020. DONAR-NE COMPTE
Es dona compte de la resolució de Batlia núm. 2019/PRE/0001023, de dia 25.09.19, que
diu:
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"Atesa l’obligació de remetre les Línies Fonamentals del Pressupost de 2020 abans del 15 de
setembre de cada any, prorrogat fins al 20 de setembre de 2019. -------------------------------------------Vist l’informe d’intervenció. ---------------------------------------------------------------------------------------------En virtut de les atribucions que em confereix la vigent legislació de règim local, RESOLC ------------Primer.- Aprovar les Línies Fonamentals del Pressupost elaborades per aquesta Entitat Local que
servirà de base per a l’elaboració del Pressupost de l’exercici 2020, segons el següent detall: -------F.2.1.1. Entidades que integran la Corporación Local (AA.PP.). Datos económicos consolidados
INGRESOS
En euros
Año 2019
(Estimación de
Derechos
reconocidos
netos)

INGRESOS

Ingresos corrientes
- Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)
- Derivados de modificaciones políticas

% Tasa de
variación
2020/2019

Año 2020
(Estimación de las
previsiones
iniciales)

11.038.420,00

0,43 %

11.086.000,00

11.038.420,00

0,43 %

11.086.000,00

0,00

Supuestos en los
que se basan las
proyecciones/
Adopción de las
medidas

0,00

Medida 1: Subidas tributarias, supresión de exenciones y
bonificaciones voluntarias
Medida 2: Potenciar la inspección tributaria para descubrir hechos
hechos imponibles no gravados
Medida 3: Correcta financiación de tasas y precios públicos
Medida 4: Otras medidas por el lado de los ingresos
Ingresos de capital
- Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)

470.000,00

167,23 %

1.256.000,00

470.000,00

167,23 %

1.256.000,00

11.508.420,00

7,24 %

12.342.000,00

11.508.420,00

7,24 %

12.342.000,00

0,00

0,00 %

755.610,89

0,00

0,00 %

755.610,89

11.508.420,00

13,81 %

13.097.610,89

11.508.420,00

13,81 %

13.097.610,89

- Derivados de modificaciones políticas
Ingresos no financieros
- Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)
- Derivados de modificaciones políticas

0,00

Ingresos financieros
- Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)

0,00

- Derivados de modificaciones políticas
Ingresos totales
- Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)
- Derivados de modificaciones políticas

0,00

0,00

A) DETALLE DE INGRESOS CORRIENTES
INGRESOS CORRIENTES

Capítulo 1 y 2: Impuestos directos e indirectos
Impuesto sobre Bienes Inmuebles
Impuesto sobre Actividades Económicas
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
Impuesto sobre el Incremento de Valor Terrenos de Naturaleza Urbana
Impuesto sobre Instalaciones, Construcciones y Obras
Cesión de impuestos del Estado
Ingresos del capítulo 1 y 2 no incluidos

En euros
Año 2019
(Estimación
de Derechos
reconocidos
netos)
5.681.000,00
4.110.000,00
94.000,00
377.000,00
800.000,00
300.000,00
0,00

% Tasa de
variación
2020/2019

1,30 %
0,49 %
1,06 %
0,80 %
0,00 %
16,67 %
0,00 %
0,00 %

Año 2020
(Estimación
de las
previsiones
iniciales)

Supuestos en los que se basan las
proyecciones

5.755.000,00
4.130.000,00
95.000,00
380.000,00
800.000,00
350.000,00
0,00
0,00
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Capítulo 3: Tasas, Precios públicos y otros ingresos
Capítulo 4: Transferencias corrientes
Participación en los tributos del Estado
Resto de transferencias corrientes (resto cap. 4)
Capítulo 5: Ingresos patrimoniales
Total ingresos corrientes

2.352.500,00
2.572.920,00
1.332.920,00
1.240.000,00
432.000,00
11.038.420,00

0,66 % 2.368.000,00
-1,55 % 2.533.000,00
1,13 % 1.348.000,00
-4,44 % 1.185.000,00
-0,46 %
430.000,00
0,43 % 11.086.000,00

B) DETALLE DE INGRESOS DE CAPITAL
INGRESOS DE CAPITAL

En euros
Año 2019
(Estimación
de Derechos
reconocidos
netos)

Capítulo 6: Enajenación de inversiones
Capítulo 7: Transferencias de capital
Total ingresos de capital

0,00
470.000,00
470.000,00

% Tasa de
variación
2020/2019

0,00 %
-3,40 %
167,23 %

Año 2020
(Estimación
de las
previsiones
iniciales)

Supuestos en los que se basan las
proyecciones

802.000,00
454.000,00
1.256.000,00

C) DETALLE DE INGRESOS FINANCIEROS
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INGRESOS FINANCIEROS

En euros
Año 2019
(Estimación
de Derechos
reconocidos
netos)

Capítulo 8: Ingresos por activos financieros
Capítulo 9: Ingresos por pasivos financieros
Total de ingresos financieros

0,00
0,00
0,00

% Tasa de
variación
2020/2019

0,00 %
0,00 %
0,00 %

Año 2020
(Estimación
de las
previsiones
iniciales)

Supuestos en los que se basan las
proyecciones

0,00
755.610,89
755.610,89

F.2.1.2. Entidades que integran la Corporación Local (AA.PP.). Datos
económicos consolidados. Gastos

GASTOS

En euros
Año 2019 (Estimación de
las Obligaciones
reconocidas netas)

% Tasa de
variación
2020/2019

Año 2020
(Estimación de
los Créditos
iniciales)

Gastos corrientes

10.214.000,00

1,63 %

10.380.000,00

- Derivados de evolución tendencial (no afectados por
modificaciones políticas)
- Derivados de modificaciones políticas

10.214.000,00

1,63 %

10.380.000,00

0,00

Supuestos en los
que se basan las
proyecciones/
Adopción de las
medidas

0,00

Medida 1: Reducción de costes de personal (reducción de sueldos
o efectivos)
Medida 2: Regulación del régimen laboral y retributivo de las
empresas públicas tomando en
consideración aspectos tales como el sector de actividad,
el volumen de negocio,
la percepción de fondos público
Medida 3: Limitaciones de salarios en los contratos mercantiles o
de alta dirección con identificación
del límite de las retribuciones básicas y de los criterios
para la fijación de las retribuciones
variables y complementarias que en cualquier caso se
vincularán a aspectos de competitividad y consecución de objetivos
Medida 4: Reducción del número de consejeros de los Consejos
de Administración de las empresas
del sector público
Medida 5: Regulación de las cláusulas indemnizatorias de acuerdo
a la reforma laboral en proceso
Medida 6: Reducción del número de personal de confianza y su
adecuación al tamaño de la
Entidad Local
Medida 7: Contratos externalizados que considerando su objeto
pueden ser prestados por el
personal municipal actual
Medida 8: Disolusión de aquellas empresas que presenten
pérdidas > 1/2 capital social según
artículo 103.2 del TLDLVRL, no adminiéndose una
ampliación de capital con cargo a la
entidad local
Medida 9: Realizar estudio de viabilidad y análisis coste/beneficio
de todos los contratos de inversión
que vaya a realizar durante la vigencia del plan antes de
su adjudicación, siendo dicha
viabilidad requisito preceptivo para la celebración del
contrato.
Medida 10: Reducción de celebración de contratos menores (se
primará el requisito de menor precio
de licitación
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Medida 11: Reducción de cargas administrativas a ciudadanos y
empresas
Medida 12: Modificación de la organización de la corporación local
Medida 13: Reducción de la estructura organizativa de la Entidad
Local
Medida 14: Reducción en la prestación de servicios de tipo no
obligatorio
Medida 15: Otras medidas por el lado de los gastos corrientes
Gastos de capital

1.183.000,00

65,85 %

1.962.000,00

- Derivados de evolución tendencial (no afectados por
modificaciones políticas)
- Derivados de modificaciones políticas

1.183.000,00

65,85 %

1.962.000,00

Gastos no financieros

11.397.000,00

8,29 %

12.342.000,00

- Derivados de evolución tendencial (no afectados por
modificaciones políticas)
- Derivados de modificaciones políticas

11.397.000,00

8,29 %

12.342.000,00

Medida 16: No ejecución de inversion prevista inicialmente
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Medida 17: Otras medidas por el lado de los gastos de capital

0,00

0,00

Gastos financieros

812.254,76

-6,97 %

755.610,89

- Derivados de evolución tendencial (no afectados por
modificaciones políticas)
- Derivados de modificaciones políticas

812.254,76

-6,97 %

755.610,89

Gastos totales

12.209.254,76

7,28 %

13.097.610,89

- Derivados de evolución tendencial (no afectados por
modificaciones políticas)
- Derivados de modificaciones políticas

12.209.254,76

7,28 %

13.097.610,89

0,00

0,00

A) DETALLE DE LOS GASTOS CORRIENTES
GASTOS CORRIENTES

Capítulo 1: Gastos de personal
Capítulo 2: Gastos en bienes corrientes y servicios
Capítulo 3: Gastos financieros
Capítulo 4: Transferencias corrientes
Capítulo 5: Fondo de contingencia
Total gastos corrientes

En euros
Año 2019 (Estimación
de las Obligaciones
reconocidas netas)

% Tasa de variación
2020/2019

4.695.000,00
4.250.000,00
284.000,00
985.000,00
0,00
10.214.000,00

Año 2020 (Estimación
de los Créditos
iniciales)

1,81 %
2,00 %
-3,17 %
0,51 %
0,00 %
1,63 %

Supuestos en los que se
basan las proyecciones

4.780.000,00
4.335.000,00
275.000,00
990.000,00
0,00
10.380.000,00

B) DETALLE DE GASTOS DE CAPITAL
GASTOS DE CAPITAL

En euros
Año 2019 (Estimación
de las Obligaciones
reconocidas netas)

Capítulo 6: Inversiones reales
Capítulo 7: Transferencias de capital
Total gastos de capital

% Tasa de variación
2020/2019

1.160.000,00
23.000,00
1.183.000,00

Año 2020 (Estimación
de los Créditos
iniciales)

67,24 %
-4,35 %
65,85 %

Supuestos en los que se
basan las proyecciones

1.940.000,00
22.000,00
1.962.000,00

C) DETALLE GASTOS FINANCIEROS
GASTOS FINANCIEROS

En euros
Año 2019 (Estimación
de las Obligaciones
reconocidas netas)

Capítulo 8: Activos financieros
Aportaciones patrimoniales
Otros gastos en activos financieros
Capítulo 9: Pasivos financieros
Total de gastos financieros

% Tasa de variación
2020/2019

Año 2020 (Estimación
de los Créditos
iniciales)

0,00 %
0,00 %
0,00 %
-6,97 %
-6,97 %

812.254,76
812.254,76

Supuestos en los que se
basan las proyecciones

0,00
0,00
0,00
755.610,89
755.610,89

F.2.1.3. Consolidado de todas las Entidades que integran la Corporación (AA.PP.) Saldos y otras magnitudes
En euros
Año 2019

SALDOS Y OTRAS MAGNITUDES

% Tasa de
variación

Año 2020

Supuestos en los
que se basan las
proyecciones

2020/2019
Saldo de operaciones corrientes

824.420,00

706.000,00

- Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones
políticas)
- Derivados de modificaciones políticas

824.420,00

706.000,00
-

Saldo de operaciones de capital
- Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones
políticas)

-

713.000,00

-

-

706.000,00

713.000,00

706.000,00
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- Derivados de modificaciones políticas
Saldo de operaciones no financieras

111.420,00

- Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones
políticas)

111.420,00

-

-

- Derivados de modificaciones políticas
Saldo de operaciones financieras

-

- Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones
políticas)

-

812.254,76

-

812.254,76

-

- Derivados de modificaciones políticas
Saldo de operaciones no financieras

111.420,00

(+/- Ajustes para el cáculo de la necesidad o capacidad de financiación SEC
00
Capacidad o necesidad de financiación

-

436.294,76
324.874,76

Deuda viva a 31/12
A corto plazo

8.643.222,96

-9,40 %

812.254,76
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7.830.968,20

-6,97 %

A largo plazo

755.610,89
-9,65 %

7.830.968,20
78,30 %

Ratio deuda viva/Ingresos corrientes

-8,97 %

7.075.357,31
70,64 %

F.2.1.4- Pasivos contingentes

Pasivos contingentes (1)

Año 2019 (Estimación de las Obligaciones Reconocidas
netas)
Incluido en el
presupuesto

No incluido en el
presupuesto

Total

Tasa variación

2020/2019

Año 2020 (Estimación de los Creditos
iniciales)
Incluido en el
presupuesto

No incluido en
el presupuesto

Total

Avales concedidos

0,00

0,00

Préstamos morosos

0,00

0,00

Garantías

0,00

0,00

Por sentencias- expropiaciones

70.028,50

Otros
TOTAL

70.028,50
0,00

0,00

70.028,50

70.028,50

0,00
0,00

0,00

0,00

(1) Los pasivos contingents son gastos que, en este caso, una administración pública tendrá que pagar si se produce una determinada situación y cuya obligación no está reconocida.
Estos pasivos pueden estar previstos en el estado de gastos del presupuesto o no estarlo

Segon.- Remetre les Línies Fonamentals del Pressupost de l’Ajuntament al Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques pels mitjans telemàtics habilitats a l’efecte." ------------------------------------

El debat i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a
l'enllaç següent: https://vimeo.com/371588609/#t=1h35m33s
El Ple de l'Ajuntament en resta assabentat.
TRETZÈ. DONAR COMPTE SENTÈNCIA JUDICIAL
Es dona compte de la següent Sentència:
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Sentència 1261/2019, de 26 de setembre, del Tribunal Suprem amb relació al recurs
de casació núm. 6479/2018 contra la Sentència núm. 204, de 13 de juliol de 2018 del
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Palma relativa a l'impost sobre
l'increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana.
Barceló Hotels Mediterràneo, SL va interposar recurs contenciós administratiu contra la
desestimació presumpta del recurs de reposició interposat el 26 de febrer de 2016 contra
la liquidació de 57.083,06 € corresponents a l'Impost sobre l'Increment del Valors dels
Terrenys de Naturalesa Urbana. La Sentència 204/2018, de 13 de juliol, del Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 1 de Palma va estimar la demanda, va declarar no
ajustada a Dret la resolució impugnada, la va anul·lar i va condemnar l'Ajuntament a la
devolució de 20.016,14 €. Contra dita Sentència l'Ajuntament va interposar recurs de
cassació davant el Tribunal Suprem que va ser admès al considerar l'alt Tribunal la
concurrència d'interès cassacional objectiu per a la formació de jurisprudència. Ara,
mitjançant la Sentència núm. 1261, de 26 de setembre, el Tribunal Suprem fixa els
criteris interpretatius per remissió al fonament 7è de la Sentència pronunciada en el
recurs de cassació 6226/2017, declara haver lloc al recurs de cassació de l'Ajuntament, i
desestima el recurs contenciós administratiu interposat per Barceló Hotels Mediterràneo,
SL.
El debat i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a
l'enllaç següent: https://vimeo.com/371588609/#t=1h38m10s
El Ple en resta assabentat.
CATORZÈ. CONTROL DEL PLE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
No hi ha intervencions.
A continuació, el portaveu de Ciudadanos - Partido de la Ciudadania Sant Lluís, Jorge de
Diego Capellán, sol·licita la inclusió d'un punt d'urgència. Igualment, la portaveu del
Partit Popular, Mª Dolores Tronch Folgado. En concret:
- Moció que presenta el grup Ciudadanos - Partido de la Ciudadania de condemna davant
la violència generada a Catalunya.
- Moció que presenta el grup del Partit Popular de condemna davant la violència
generada a Catalunya.
Seguidament, la batlessa demana fer una pausa. A les 21.40 es reprèn la sessió.
La batlessa sotmet a votació la inclusió dels punts d'urgència sol·licitats. El Ple de
l'Ajuntament, per unanimitat, acorda incloure'ls.
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QUINZÈ. PRECS I SUGGERIMENTS
La intervenció de la regidora del Partit Popular Maria Dolores Tronch Folgado, amb
relació a la qüestió del geriàtric, així com les respostes de la batlessa, M. Carolina
Marquès Portellla, i de la regidora d’Afers Socials, Maria Teresa Martínez Martínez, es
pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/371588609/#t=1h41m09s
La intervenció del regidor del PI – Proposta per les Illes Llorenç Carretero Tudurí, amb
relació a qüestions per a la propera comissió política, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/371588609/#t=1h44m43s
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El prec del regidor del PI – Proposta per les Illes Llorenç Carretero Tudurí, amb relació al
desbrossament d’un tram del camí de sa platja de Binissafúller, es pot consultar a
l'enllaç següent:
https://vimeo.com/371588609/#t=1h45m03s
La intervenció del regidor de Cs Jorge de Diego Capellan, amb relació a la qüestió de la
inclusió en el programa “Policia VioGen” i respecte a si hi ha hagut qualque reunió del
Comitè Insular de Seguretat, així com la resposta del primer Tinent de Batlia, Joan M.
Pons Sintes, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/371588609/#t=1h45m59s
La intervenció de la regidora de Medi Ambient Estefania Medina Clement, amb relació al
prec efectuat pel Sr. Carretero Tudurí, es pot consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/371588609/#t=1h47m45s
SETZÈ. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DE CIUDADANOS - PARTIDO DE LA
CIUDADANÍA DE CONDEMNA DAVANT LA VIOLÈNCIA GENERADA A CATALUNYA
Es dona compte de la moció presentada pel grup Ciudadanos - Partido de la Ciudadania,
que diu:
"Don Jorge de Diego Capellán Portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía del Ayuntamiento de Sant Lluís y haciendo uso de las atribuciones que se me confiere
la Ley 7/1985 de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y la Ley 20/2006 de 15 de
Diciembre de Régimen Local de la las Islas Baleares y el artículo 97.3 del Reglamento de
Organización Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, eleva la presente
MOCIÓN con carácter de URGENCIA para su debate y aprobación, si procede, de acuerdo con la
siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXPOSICIÓN DE MOTIVOS ------------------------------------------------------------------------------------------Ante la sucesión de manifestaciones violentas desarrolladas en Cataluña en respuesta y
desacuerdo con la sentencia del Tribunal Supremo por la cual se condena por sedición y
malversación de fondos públicos a varios miembros de partidos políticos del arco parlamentario
catalán, así como a dirigentes de asociaciones pro independencia de Cataluña, entendiendo que la
ambigüedad en las manifestaciones políticas de los partidos constitucionalistas no debe tener
cabida y que la condena a la violencia de los manifestantes pro independentistas debe tener una
respuesta del Estado por medio de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. ----------Entendiendo además que estos cuerpos policiales están sometidos a voluntades políticas que
condicionan en ocasiones sus actuaciones y que se intenta menoscabar desde algunos sectores
de la opinión pública su profesionalidad, proporcionalidad y acatamiento a las directrices marcadas
desde instancias políticas y de la Constitución para la defensa del orden público y constitucional.
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Por todo lo cual, el Grupo Municipal de Ciudadanos Sant Lluís comparece ante este pleno, al que
somete los presentes ACUERDOS: ----------------------------------------------------------------------------------PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: ------------------------------------------------------------------------------------1. Mostrar desde este Pleno nuestro apoyo y respaldo incondicional a las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad en su labor de defensa y protección de los derechos y libertades de todos los
ciudadanos desde la legalidad constitucional, la soberanía nacional, el Estado de Derecho, la
democracia y la convivencia entre todos los españoles. --------------------------------------------------------2. Mostrar nuestra condena al acoso sistemático al que sus miembros han estado sometidos en
Cataluña por realizar su labor y defender el Estado de Derecho y mostrar también nuestra condena
a todo tipo de acción o declaración que justifique estos actos. " -----------------------------------------------
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El debat i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a
l'enllaç següent: https://vimeo.com/371588609/#t=1h48m54s
I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació la moció presentada pel
grup de Ciudadanos - Partido de la Ciudadania Sant Lluís. Es produeix el següent
resultat: cinc vots a favor, corresponents als membres del PP (4) i Cs (1); una abstenció,
corresponent al membre del PI (1); i set vots en contra, corresponents als membres del
PSOE (4) i VOLEM SANT LLUÍS (3). La moció queda desestimada.
DISSETÈ. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DEL PARTIT POPULAR DE
CONDEMNA DAVANT LA VIOLÈNCIA GENERADA A CATALUNYA
Es dona compte de la moció presentada pel grup del Partit Popular, que diu:
"EL GRUP MUNICIPAL POPULAR DE L’AJUNTAMENT DE SANT LL.UÍS -------------------------------D’acord amb el que preveu el Regiament dOrganització, Funcionament ¡ Régim Jurídic de les
Entitats Locais, desitja elevar al Pie de l’Ajuntament la següent ----------------------------------------------MOCIÓ DE CONDEMNA DAVANT LA VIOLÉNCIA GENERADA A CATALUNYA -----------------------Atés que no fa falta remuntar-se a dades com l’agermanament que van signar tots els pobles de
Menorca amb de Barcelona, en els anys 60, per reconéixer els forts lligams que els menorquins
tenim amb aquesta ciutat, molt en especial, així com també amb moltes de les poblacions de tots
els territoris de Catalunya. ----------------------------------------------------------------------------------------------Atés que per procedéncia, per estudis, per relacions comercials, per la molta influència i inspiració
que ens ha proporcionat sempre aquesta societat que per Menorca és el punt més proper de la
península en connexions, per necessitats de tractament metge especialitzat, també com a punt de
destinació preferent que som per a molts de catalans, per cultura i per história, el vincle está fora
de dubtes. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Atès l’esclat de violència que estan vivint moltes ciutats i pobles de Catalunya no ens pot ser aliè
de cap manera quan la major part de menorquins tenim alIà familiars, amics, socis, proveidors o
persones estimades. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Atès que ens preocupa el grau i la continuïtat de les manifestacions violentes que han pres a
Barcelona i altres indrets en aquests darrers dies així com I’amenaça latent de que es tornin a
produir, una volta sentides les declaracions de determinats líders polítics que animen la
desobediència civil. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Per tot això, el Grup Popular a l'ajuntament de Sant Lluís presenta la següent proposta d’acord: ----Primer.- El ple de l’ajuntament de Sant Lluís es solidaritza amb el poble cataIà i les persones de bé
que estan patínt la por i els danys personals, materials i morals que se’n deriven del descontrol i la
violència que des de fa unes setmanes envaeixen pobles i ciutats de Catalunya i en especial de
Barcelona. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Segon.- El ple de l’ajuntament de Sant Lluís condemna tota forma de violència. -------------------------
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Tercer.- El ple de l’ajuntament de Sant Lluís recolza les actuacions dutes a terme per les forces de
l’ordre públic en el compliment de les funcions que tenen atribuides, precisament com a principal la
de vetllar per l’ordre públic. ---------------------------------------------------------------------------------------------Quart.- El ple de I’ajuntament de Sant Lluís rebutja igualment els episodis de sabotatge
d’infraestructures, en qualsevol cas, però en especial el bIoqueig que es va fer de l’estació de trens
de Sants i de l'Aeroport Josep Tarradellas, per els perjudicis ocasionats a milers de ciutadans i
entre ells molts de menorquins que tenen necessitat i dret d’emprar aquestes infraestructures
generals. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cinquè.- En el mateix sentit, el ple de l’ajuntament de Sant Lluís condemna la ralentització de la
circulació i els taus de trànsit provocats a la carretera general de Menorca per els manifestants que
van participar en la “Marxa per la Llibertat”. En cap cas s’ha de consentir que la principal via de
comunicació entre els pobles de Menorca sigui obstaculitzada i que es coarti la llibertat de
moviments de la resta de ciutadans així com dificulten i obstaculitzen i’accés a serveis estratègics
com són els ports, l’aeroport, l’hospital o els centres de salut, entrant en riscos de perjudicar
greument les persones en els seus desplaçaments o urgències mèdiques. -------------------------------Sisè- El ple de l’ajuntament de Sant Lluís expressa el seu desitg d’una pacificació real del conflicte i
en qualsevol cas rebutja l’intent de traslladar la crispació a Menorca.----------------------------------------Setè.- El ple de l’ajuntament de Sant Lluís i tots els membres de la corporació municipal expressen
el respecte a l’ordenament jurídic i es comprometen a complir i fer complir la Llei i l’ordre
constitucional." --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El debat i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a
l'enllaç següent: https://vimeo.com/371588609/#t=1h57m03s
I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació la moció presentada pel
grup del Partit Popular. Es produeix el següent resultat: cinc vots a favor, corresponents
als membres del PP (4) i Cs (1); una abstenció, corresponent al membre del PI (1); i set
vots en contra, corresponents als membres del PSOE (4) i VOLEM SANT LLUÍS (3). La
moció queda desestimada.
Sense més assumptes a tractar i quan són les 22:10, 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=1DGngV3W_QIz0z-hzGEOBMmxmj9-rc5TN
Pel que fa als enllaços de la videoacta que s'indiquen, aquests es reprodueixen a la plataforma
Vimeo:
iplN49/QsLx8RXrhVaVIjwjpcpY=(00000.MTS)
9XouunBUVKS8fb7IF+74kfa6uHM=(00001.MTS)
sh1DA6IfCklEKcGkS6ehN4MTPEY=(00002.MTS)
fpUpRY/qSPAyVlHqbVHiD9rMe+U=(00003.MTS)
CtMCful/hmwaTJGhD8RTtBHgA68=(00004.MTS)

María Cristina Gascón Mir
02/12/2019 8:53:53
Secretària,
Sant Lluís

M. Carolina Marquès Portella
02/12/2019 10:20:35
Batlessa
Sant Lluís

30

