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Caràcter de la sessió: Ordinària
Dia: 20/12/2018
Hora: de les 20:00 a les 21:10 hores
Lloc: Ajuntament
Assistents
Batlessa:
1a. Tinenta de Batlia:
2n. Tinent de Batlia:
3r. Tinent de Batlia:
Regidor:
Regidor:
Regidora:
Regidor:
Regidor:
Regidor:
Regidor:

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

Secretària: María Cristina Gascón Mir
Interventora: Mª Soledad Sánchez Pons
S’han excusat de no assistir-hi:
Regidora:
Elvira Capó García (PP)
Regidora:
Teresa Borrás Atienza (PSOE)
Ordre del dia
Primer. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Segon. Dictamen de la Comissió Especial de Comptes de dia 13.12.18. Proposta del
regidor d'Urbanisme i Habitatge 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 a Binibèquer Vell
Tercer. Dictamen de la Comissió Especial de Comptes de dia 13.12.18. Proposta que
presenta el regidor d'Economia i Hisenda amb relació a l'aprovació d'un expedient de
baixes de drets reconeguts d'exercicis tancats
Quart. Dictamen de la Comissió Especial de Comptes de dia 13.12.18. Moció que
presenta el grup del PI - Proposta per les Illes amb relació al Pressupost de 2019
Cinquè. Declaració Institucional amb relació al 40 aniversari de la Constitució Espanyola
Sisè. Resolucions de Batlia núms. 2018/PRE/0001098 i 2018/PRE/0001240. Aprovació
expedients de modificació de crèdit núms. 9 i 10 al Pressupost de 2018. Donar-ne
compte
Setè. Informació periòdica amb relació a l'exercici del pressupost i moviment de
tresoreria. Tercer Trimestre de 2018
Vuitè. Control del Ple a la Junta de Govern Local
Novè. Precs i suggeriments
Desè. Moció que presenta el grup del Partit Popular sobre el Centre Cultural i Esportiu de
Sant Lluís
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Desenvolupament de la sessió
PRIMER. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
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La batlessa demana si cap membre del Ple
29.11.18.

té observacions a fer a l’acta de dia

No havent-hi cap rectificació, se sotmet a votació i s’aprova per deu vots a favor i
l'abstenció del Sr. Mercadal Stevenson, pel fet que no va assistir a la sessió.
SEGON. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES DE DIA 13.12.18.
PROPOSTA DEL REGIDOR D'URBANISME I HABITATGE 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 A BINIBÈQUER VELL
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: ---------------"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 10 m² damunt el dipòsit regulador Torre Nord
ubicat a la parcel·la municipal amb ref. cadastral 5695033FE0059N0001XH, a Binibèquer Vell, per
destinar-la a la instal·lació d'antena de telefonia mòbil. La durada del contracte era de deu anys
comptats des de dia següent al de la signatura del contracte (20.02.2014).--------------------------------En data 17.10.2018 (RE núm. 4870), 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 Especial de Comptes la
següent ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROPOSTA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer.- Prendre raó de l'escissió parcial de la Societat «Telefónica Móviles España, S.A.»,
Societat Unipersonal, a favor de «Wireless Towers, S.L.», Societat Unipersonal (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 a Binibèquer Vell destinada a la
instal·lació d'antena de telefonia mòbil, que quedarà subrogada en els drets i obligacions resultants
del mateix. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Segon.- Requerir a Wireless Towers, 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 1.500€.". -----------------------------------------------------------------------------Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que l’any 2013 es va adjudicar a Telefónica Móviles España,
SAU la concessió de l’ús privatiu d’una porció de 10m2 damunt el dipòsit regulador de Binibèquer
Vell per destinar-la a la instal·lació d’una antena de telefonia mòbil. Atès que l’empresa Telxius
Torres España SLU 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,
SA”, Sociedad Unipersonal, aquest és el motiu pel qual es du aquesta proposta a aprovació del
Ple. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Intervé el Sr. Coll Alcina. Manifesta que, per una banda, es parla de l’empresa “Telxius Torres
España, SLU”, però, per altra banda, a la proposta d’acord es fa referència a l’empresa “Wireles
Towers, SL”... Voldria un aclariment. --------------------------------------------------------------------------------El Sr. Carretero Tudurí demana també un aclariment sobre aquesta situació. Afegeix que, a més,
veu que van fer aquesta operació l’any 2016 sense advertir-ho a l’Ajuntament, cosa que no és gaire
lògica. També s’interessa per saber si hi va haver més licitadors en aquest concurs, perquè, si és
així, tal vegada poden impugnar-ho... -------------------------------------------------------------------------------El president manifesta que es faran aquestes comprovacions i que n’informarà a la sessió plenària.
La Comissió Especial de Comptes, per dos vots a favor, corresponents als membres de VOLEM
SANT LLUÍS (2); i cinc abstencions, corresponents als membres del PP (3), PSOE (1) i el PI (1),
acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les següents propostes d’acord: -----------Primer. Prendre raó de l'escissió parcial de la Societat «Telefónica Móviles España, S.A.», Societat
Unipersonal, a favor de «Wireless Towers, SL», Societat Unipersonal (societat beneficiària de nova
creació), i és aquesta darrera qui continua amb el contracte -—subscrit en data 20.02.2014— de
concessió d'ús privatiu d'una parcel·la municipal a Binibèquer Vell destinada a la instal·lació d'una
antena de telefonia mòbil, la qual quedarà subrogada en els drets i obligacions que resulten del dit
contracte. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Segon. Requerir a Wireless Towers, SL, Societat Unipersonal que procedeixi a la renovació o
reemplaçament de la garantia definitiva dipositada al seu dia per Telefónica Móviles España, S.A.U.
per import de 1.500 €." ---------------------------------------------------------------------------------------------------

A continuació, el regidor d'Urbanisme i Habitatge, Remigio Lora Buzón, presenta una
esmena de rectificació/substitució, que diu:
"La Comissió Informativa de dia 20 de desembre de 2018 ha dictaminat la proposta de donar-se
per assabentat de la successió del contractista de la concessió de l'ús privatiu d'una parcel·la
municipal destinada a la instal·lació d'antena de telefonia mòbil a Binibèquer Vell. ----------------------En data 16.03.2016 s'eleva a públic l'acord d'escissió parcial de la societat «Telefónica Móviles
España, S.A.», Sociedad Unipersonal, a favor de «Wireless Towers, S.L.», Sociedad Unipersonal
(societat beneficiària de nova creació); en data 10.03.2016, «Wireless Towers, S.L.» passa a
denominar-se «Telxius Torres España, S.L., societat unipersonal. ------------------------------------------És aquesta darrera la que comunica a l'ajuntament que s'ha subrogat en tots els drets i obligacions
resultants del contracte; no obstant, en els punts d'acord hi ha una errada de transcripció, i on diu
«Wireless Towers, S.L.» ha de dir «Telxius Torres España, S.L.U.» ----------------------------------------Per tant, s’eleva al Ple la següent esmena de rectificació/substitució per errada als dos punts
d'acord del dictamen, que quedarà redactat de la següent manera: -----------------------------------------Primer.- Prendre raó de l'escissió parcial de la Societat «Telefónica Móviles España, S.A.»,
Societat Unipersonal, a favor de «Telxius Torres España, S.L..» sociedad unipersonal(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 a Binibèquer Vell 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 1.500 €." ------------------------------------------------------------------------------

El debat i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a
l'enllaç següent: https://vimeo.com/310070248#t=03m55s
I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació l'esmena de
rectificació/substitució.
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El Ple de l'Ajuntament, per quatre vots, corresponents als membres de VOLEM SANT
LLUÍS (4) i set abstencions, corresponents als membres del PP (5), PSOE (1) i el PI (1),
acorda:
Primer. Prendre raó de l'escissió parcial de la Societat «Telefónica Móviles España,
S.A.», Societat Unipersonal, a favor de «Telxius Torres España, S.L..» sociedad
unipersonal(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 a Binibèquer Vell 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 1.500€.
TERCER. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES DE DIA 13.12.18.
PROPOSTA QUE PRESENTA EL REGIDOR D'ECONOMIA I HISENDA AMB RELACIÓ
A L'APROVACIÓ D'UN EXPEDIENT DE BAIXES DE DRETS RECONEGUTS
D'EXERCICIS TANCATS
Es dona compte del dictamen emès amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
"Es dona compte de la proposta presentada amb relació a l'assumpte indicat, que diu: ----------------"Atès l’informe elaborat per Tresoreria i Intervenció, a l’expedient instruït per a determinar la imatge
fidel de la situació patrimonial, financera i pressupostària d’aquest ajuntament en relació a
determinats drets liquidats pendents de cobrament. -------------------------------------------------------------PROPÒS AL PLE: --------------------------------------------------------------------------------------------------------PRIMER.- Aprovar l’expedient d’anul·lació de drets liquidats pendents de cobrament d’exercicis
anteriors per un import de 28.947,95 euros, el desglossament individual dels quals es troba a
l’expedient. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SEGON.- Realitzar els assentaments comptables necessaris per fer efectives les anul·lacions dels
drets i les obligacions indicats." ---------------------------------------------------------------------------------------Intervé el Sr. Coll Alcina. Manifesta que li agradaria disposar d’un històric sobre l’acumulat dels
tancats del pendent de cobrament. La interventora respon que se li remetrà. ----------------------------El Sr. Olives Salas s’interessa per l’apartat de prescripcions, en el sentit de saber si s’han esgotat
totes les vies possibles per aconseguir-ne el cobrament. Igualment, i sobre l’apartat d’incobrables, li
agradaria saber si es tracta d’una seqüència de gent habitual o si és gent nova. El president
respon que s’ha fet tot el possible per intentar cobrar totes aquestes qüestions, i que es mirarà la
qüestió de la seqüència indicada. -------------------------------------------------------------------------------------La Comissió Especial de Comptes, per dos vots a favor, corresponents als membres de VOLEM
SANT LLUÍS (2); i cinc abstencions, corresponents als membres del PP (3), PSOE (1) i el PI (1),
acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les següents propostes d’acord: -----------Primera. Aprovar l’expedient d’anul·lació de drets liquidats pendents de cobrament d’exercicis
anteriors per un import de 28.947,95 euros, el desglossament individual dels quals es troba a
l’expedient. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Segona. Realitzar els assentaments comptables necessaris per fer efectives les anul·lacions dels
drets indicats. " -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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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/310070248#t=09m29s
I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació el dictamen presentat per
la Comissió Especial de Comptes.

Identificador documento electrónico: ES-07052-2019-58A0DE15-5C49-4EC6-AE58-3C2D0DB296B9 Fecha:01/02/2019 13:49:58 Pag.:5/13
Ajuntament de Sant Lluís-07052- Código Org.:L01070256 Valide en: https://www.carpetaciutadana.org/santlluis/validardoc.aspx

El Ple de l'Ajuntament, per quatre vots, corresponents als membres de VOLEM SANT
LLUÍS (4) i set abstencions, corresponents als membres del PP (5), PSOE (1) i el PI (1),
acorda:
Primer. Aprovar l’expedient d’anul·lació de drets liquidats pendents de cobrament
d’exercicis anteriors per un import de 28.947,95 euros, el desglossament individual dels
quals es troba a l’expedient.
Segon. Realitzar els assentaments comptables necessaris per fer efectives les
anul·lacions dels drets indicats.
QUART. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES DE DIA 13.12.18.
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DEL PI - PROPOSTA PER LES ILLES AMB
RELACIÓ AL PRESSUPOST DE 2019
Es dona compte del dictamen emès amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
"Es dona compte de la moció presentada pel grup del PI - Proposta per les Illes, que diu: ------------"Estem en període d'elaboració dels pressupostos de 2019; a la fi, d'anar tancant situacions
creades per s'Ajuntament, que afecten a propietaris particulars, les quals queden en situació de no
poder-se avançar i causant un gran perjudici a n'es veinats afectats. En aquest cas se tenen
valoracions fetes, per part dels tècnics municipal: Carrer Sant Jacint, núm. 38; carrer d'Allemand,
núm. 93-95; carrer d'Allemand , núm. 99-101; tot aquest conjunt d'immobles té una valoració de
498.832,35 €. A la vegada es té una situació d'incertesa, me referiré a n'es solar que esta`entre
Pla de sa Creu i carrer Sant Antoni, que en diferents vegades s'ha posat damunt la taula. Sa
precarietat d'alguns edificis situats dins aquest solar, els quals amenaçen ruina; també en diferents
reunions i en diferents equips de govern d'aquest Ajuntament, s'ha intentat arribar a acords; seria
importantíssim i beneficiós per totes les parts implicades tancar aquests acords; tinguent en
compta es terreny que l'Ajuntament de Sant Lluís guanyaria per una possible ampliació del Club de
Jubilats. Amb aquest sentit seria importantíssim tancar aquesta situació, amb la finalitat de
clarificar aquest emplaçament. ----------------------------------------------------------------------------------------MOCIÓ/PROPOSTES D'ACORD -------------------------------------------------------------------------------------Per tot lo expresat anteriorment, es presenta les següents propostes d'acord: ---------------------------1.- Habilitació d'una partida pressupostària als pressupostos de 2019 per fer front a les
expropiacions esmentades. --------------------------------------------------------------------------------------------2.- Habilitació, si cal, d'una modificació puntual de les Normes Subsidiàries, per resoldre es solar
entre el Pla de sa Creu i carrer de Sant Antoni." ------------------------------------------------------------------Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que en el darrer Ple ja es va parlar una mica sobre
aquesta moció, si bé finalment no es va incloure com a punt d’urgència, i assenyala que les
propostes d’acord són clares, en el sentit que s’incorporin partides pressupostàries en el
Pressupost de 2019 per resoldre d’una vegada per totes tot el que tenim al voltant de l’ajuntament.
Afegeix que, si es considera que s’ha d’expropiar tot, s’hauria de reflectir en una modificació de
normes o bé intentar d’arribar a acords amb els propietaris de les parcel·les afectades. ---------------
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El president informa que des de l’àrea d’Intervenció s’ha emès un informe en el qual es conclou que
el Pressupost General municipal és un document únic, al qual s’han d’incloure totes les despeses i
ingressos que l’integren, que han d’aprovar-se conjuntament, que l’ha de presentar la Presidència, i
que s’ha d’aprovar equilibrat, sense dèficit inicial. Entén que més que una moció és un punt de
negociació, que és valorarà allò que es planteja i que l’equip de govern s’abstindrà. --------------------El Sr. Coll Alcina demana si, doncs, açò vol dir que es presentarà el Pressupost de 2019. El
president diu que açò vol dir que podem o no presentar pressuposts i que aquests, si es presenten,
poden ser esmenats. Reitera que aquesta moció es tindrà en compte a l’hora d’elaborar el
pressupost i que es valorarà si convé més incorporar una part l’any que ve i una altra un altre any,
etc., ja que açò és una decisió que correspon a l’equip de govern. ------------------------------------------El Sr. Coll Alcina manifesta que la moció té dues parts: per una banda, es demana un import
econòmic per adquirir diverses coses i, per altra banda, la qüestió d’una modificació de
planejament. Afegeix que hi ha moltes coses enganxades i que seria boni hora de posar-hi remei. El Sr. Carretero Tudurí manifesta que la cosa importat és que hi hagi voluntat política per resoldre
aquestes qüestions i que si no es fa en un any, que es faci en dos... Diu que, efectivament, aquesta
moció té dues parts: la primera part, que és una qüestió merament econòmica; i la segona part,
que és una qüestió urbanística, la qual també té un component econòmic, sigui la decisió que es
prengui. Ara bé, si finalment no hi ha intenció de gastar aquests doblers per atendre aquestes
expropiacions, allò que s’hauria de fer és aixecar les afectacions. I punt. ---------------------------------Intervé el Sr. Olives Salas. Manifesta que, d’entrada, separaria la qüestió dels edificis afectats al
voltant de l’Ajuntament, amb allò que seria el pati de Sa Lluna —antiga fruiteria—. Demana si
sobre el segon apartat s’ha fet qualque contacte amb la propietat. El Sr. Lora Buzón respon que sí,
i que se li va explicar així com estava en l’actualitat. Per altra banda, el Sr. Olives Salas demana,
a part dels voltants de l’Ajuntament, si hi ha famílies afectades en altres zones del terme municipal
que estiguin engrunades entre més cosa. El Sr. Lora Buzón respon que sí, per exemple, la zona
que hi ha des del poliesportiu fins en “es figueral”, on hi ha propietats que estan dins un parc
públic... ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Sr. Carretero Tudurí manifesta que la situació no és la mateixa, i es demana: l’Ajuntament
expropiarà aquestes cases? El Sr. Lora respon que no, però s’haurà de fer una modificació puntual
perquè sigui un sòl classificat diferent de com ho és ara. El Sr. Carretero diu que el CIM no ho
acceptarà, perquè no ho va acceptar en el seu moment. El Sr. Lora diu que sí que ho acceptarà,
perquè així ens ho ha dit, sempre però que posem els mateixos metres que ens falten devora els
horts socials. El Sr. Carretero creu que no ho acceptarà...-----------------------------------------------------El Sr. Coll Alcina manifesta que un altre edifici afectat és la sabateria que hi ha devora el molí de
Dalt... Afegeix que li agradaria que es fes un informe sobre totes les coses que hi ha afectades en
el municipi. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Sr. García Romero manifesta que, al seu entendre, allò que fa falta és un pla seriós
d’equipament municipal per veure cap a on anam, què volem... ----------------------------------------------Retornant a la moció presentada, es posa de manifest la possibilitat d’incorporar una tercera
proposta d’acord, en el sentit d’habilitar partida pressupostària per tirar endavant la modificació de
les normes subsidiàries. Finalment, i desprès d’una àmplia anàlisi, es proposa fer votacions per
separat de les propostes d’acord que figuren a la moció.-------------------------------------------------------Se sotmet a votació la primera proposta d’acord de la moció presentada pel grup del PI – Proposta
per les Illes. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Comissió Especial de Comptes, per un vot a favor, corresponent al membre del PI (1); i sis
abstencions, corresponents als membres de VOLEM SANT LLUÍS (2), PP (3) i el PSOE (1), acorda
elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament la següent proposta d’acord: --------------------------- Habilitació d’una partida pressupostària als pressuposts de 2019 per atendre les expropiacions
esmentades. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Seguidament, se sotmet a votació la segona proposta d’acord de la moció presentada pel grup del
PI – Proposta per les Illes. ----------------------------------------------------------------------------------------------La Comissió Especial de Comptes, per dos vots a favor, corresponents al membres del PI (1) i
PSOE (1); i cinc abstencions, corresponents als membres de VOLEM SANT LLUÍS (2) i PP (3),
acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament la següent proposta d’acord: -----------------
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- Habilitació, si cal, d’una modificació puntual de les normes subsidiàries per resoldre la qüestió del
solar entre el Pla de sa Creu i el carrer Sant Antoni." -------------------------------------------------------------
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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/310070248#t=13m01s
Atès que el grup del Partit Popular ha presentat una esmena d'addició, amb la
incorporació de tres noves propostes a les dues existents; atès que el grup Volem Sant
Lluís presenta "in voce" una esmena de rectificació, en el sentit que davant cada punt
d'acord hi figuri la paraula "Instar a l'equip de govern..."; la batlessa sotmet en una sola
votació el dictamen presentat per la Comissió Especial de Comptes, l'esmena d'addició
presentada pel grup del PP i l'esmena de rectificació feta pel grup de Volem Sant Lluís.
El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat dels onze membres assistents, acorda:
- Instar a l'equip de govern a l'habilitació d’una partida pressupostària als pressuposts de
2019 per atendre les expropiacions esmentades.
- Instar a l'equip de govern a l'habilitació, si cal, d’una modificació puntual de les normes
subsidiàries per resoldre la qüestió del solar entre el Pla de sa Creu i el carrer Sant
Antoni.
- Instar a l'equip de govern a l'habilitació, si cal, d'una altre modificació de les normes
subsidiàries per resoldre l'ordenació del sector comprès entre el camí Vell de s'Ullastrar i
la carretera Me-10 per tramitar un canvi de qualificació del sol urbà que actualment té
una classificació de sistemes generals que afecta a diversos habitatges i un comerç, per
un altre tipus de classificació que regularitzi la realitat d'aquestes finques.
- Instar a l'equip de govern a l'habilitació, si cal, d'una partida pressupostària als
pressuposts de 2019 per a la redacció de les anteriors modificacions puntuals.
- Instar a l'equip de govern a l'habilitació d'una partida pressupostària als pressupots de
2019 per a l'inici de tramitació d'un Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) a Sant
Lluís.
CINQUÈ. DECLARACIÓ INSTITUCIONAL AMB RELACIÓ AL 40 ANIVERSARI DE LA
CONSTITUCIÓ ESPANYOLA
En primer lloc, i atès que l’assumpte no ha rebut el dictamen de la comissió informativa
corresponent, la batlessa en justifica la urgència i, en compliment del que preveu l’article
82.3 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, amb relació a l’article
97.2 del mateix text legal, el Ple acorda, per unanimitat dels onze membres assistents,
incloure’l a l’ordre del dia.
Tot seguit, la secretària dóna lectura de la Declaració Institucional amb relació al 40
Aniversari de la Constitució Espanyola, que diu:
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"El 6 de diciembre de 2018 se cumplen 40 años de vigencia de la Constitución Española, la gran
Carta Magna que trajo modernidad a España, libertades a sus ciudadanos y un marco normativo
sólido a sus instituciones, la base sobre la que nuestro país ha construido un Estado democrático y
de Derecho, estable, y bajo cuyo manto hemos consolidado un modelo territorial en el que los
Gobiernos Locales hablamos con voz propia. ---------------------------------------------------------------------En 1978, con su respaldo al texto constitucional, los ciudadanos manifestaron su voluntad de abrir
una nueva etapa, de vivir bajo un sistema diferente, de contar con vías para mostrar su opinión y
de tomar parte en los destinos de su país. Una de esas vías se abrió para hacerlos partícipes del
devenir de sus espacios más próximos: los de sus municipios. ----------------------------------------------El artículo 137 de la Constitución Española, el primero de los que forman parte del Título VIII sobre
la organización territorial del Estado, subraya que “El Estado se organiza territorialmente en
municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas
entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses”. ---------------------------El reconocimiento de los Gobiernos Locales, “municipios y provincias”, como parte de esa
organización, en pie de igualdad con las Comunidades Autónomas, es el punto de partida de un
derecho, el de la autonomía local, que la propia Constitución garantiza de manera expresa en el
artículo 140, al decir que “la Constitución garantiza la autonomía de los municipios. Estos gozarán
de personalidad jurídica plena”, y añadir que “Su gobierno y administración corresponde a sus
respectivos Ayuntamientos, integrados por los Alcaldes y los Concejales. Los Concejales serán
elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, en
la forma establecida por la ley. Los Alcaldes serán elegidos por los Concejales o por los vecinos.
La ley regulará las condiciones en las que proceda el régimen del concejo abierto”. -------------------De igual forma el artículo 141 de la Constitución, apartado 1, se refiere a la provincia como “entidad
local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios y división
territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado”. De manera similar el apartado 4 se
refiere a los archipiélagos, “las islas tendrán además su administración propia en forma de
Cabildos o Consejos”, en definitiva las entidades locales intermedias, Diputaciones Provinciales,
Cabildos y Consejos Insulares, están obligadas a desempeñar un papel activo de la red
municipalista. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Y finalmente el Artículo 142, se refiere a las Haciendas Locales y a la suficiencia financiera de los
Entes Locales que deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones
que la ley atribuye, “y se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de la participación en los
del Estado y de las Comunidades Autónomas”. -------------------------------------------------------------------Fueron estos principios constitucionales y su desarrollo la base sobre la que se apoyó desde un
principio la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, la norma que dio forma definitiva a
nuestros Gobiernos Locales. Al amparo de su Disposición Adicional Quinta, nació la Federación
Española de Municipios y Provincias, FEMP. La FEMP es, así, fruto de la voluntad constitucional
como o scii as entidades locales que voluntariamente se asocian a ella y a quienes representa. ----Ahora, 40 años después de aquel 8 de diciembre de 1978, la FEMP quiere mostrar su
reconocimiento por el buen hacer de los padres de la Constitución Española, por el consenso de
quienes la hicieron posible y por el papel insustituible que el texto constitucional ha jugado en la
consolidación de nuestro Estado. Llegado este momento, y más allá del balance, favorable y
positivo, la Federación Española de Municipios y Provincias propone, como planteamiento de
futuro, dar más peso a la Carta Magna, enriquecerla y adaptarla a una estructura social e
institucional que cuente con nuevos instrumentos, nuevas perspectivas y nuevas necesidades. ----Y ese enriquecimiento pasa por la incorporación a su texto básico de nuevos contenidos y por la
modificación de algunos de los actuales. Los Gobiernos Locales han ganado fuerza y presencia en
el escenario social, territorial y político de nuestro país, y también han visto multiplicadas sus
responsabilidades. Ahora, 40 años más tarde, aquel texto que nos reconoció, y que nos reconoció
autónomos, debe dar paso a las instituciones adultas en las que nos hemos convertido, porque,
por encima de todo, los Entes Locales, para nuestra Constitución, también son Estado. --------------Apostar por el futuro, como hicieron los constituyentes del 78, es necesario. Pero también somos
conscientes de que, para ello, hace falta un generoso espíritu de pacto y voluntad de concordia,
como el que demostraron aquéllos que alumbraron la Carta Magna hace ahora 40 años. Los
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cambios deben ser obra de todos y para todos y deben nacer del más amplio consenso. En el
contexto actual, ese clima está ausente por lo que desde la FEMP creemos que, hasta que llegue
ese momento, es preciso ensanchar la autonomía de los Gobiernos Locales, la reforma de la
financiación local así como otras vías legislativas de impacto local. -----------------------------------------Conmemorar la Constitución de 1978 es celebrar el progreso de España, un progreso al que las
Entidades Locales han contribuido de manera decidida desde la proximidad a los ciudadanos. Pero
fundamentalmente, conmemorar la Constitución significa rendir homenaje a los españoles que,
guiados por este texto, han optado con sabiduría por la democracia y el Estado de Derecho." -------

El debat i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a
l'enllaç següent: https://vimeo.com/310070248#t=31m23s
Atès que el regidor del Partit Popular, Francisco Olives Salas, ha fet referència a un error
material existent a l'esmentada declaració institucional, en el sentit que allà on diu: "...8
de diciembre de 1978...", hauria de dir: "...6 de diciembre de 1978...", la batlessa sotmet
a votació la declaració indicada amb la rectificació de l'error material esmentat.
El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat dels onze membres assistents, acorda aprovar en
tots els seus termes la Declaració Institucional amb relació al 40 Aniversari de la
Constitució Espanyola, transcrita anteriorment.
SISÈ. RESOLUCIONS DE BATLIA NÚMS. 2018/PRE/0001098 I 2018/PRE/0001240.
APROVACIÓ EXPEDIENTS DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚMS. 9 I 10 AL
PRESSUPOST DE 2018. DONAR-NE COMPTE
Es dona compte de les següents resolucions de Batlia:
Resolució de Batlia núm. 2018/PRE/0001098, de dia 26.10.18. Aprovació expedient
de modificació de crèdit núm. 9 al Pressupost de 2018.
"Atès que s’ha considerat que hi ha crèdit no compromès a algunes aplicacions pressupostàries i
que es pot reduir sense pertorbació del respectiu servei, s’ha considerat oportú la transferència de
crèdits per incrementar el crèdit inicial d’algunes aplicacions de l’àrea de despesa 1, 3, 9 i del
personal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vist l’informe d’intervenció i tota la documentació que figura a l’expedient. --------------------------------En virtut de les atribucions que em confereix la vigent legislació de règim local, -------------------------RESOLC: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRIMER.- Aprovar les transferències de crèdits entre partides de la mateixa àrea de despesa i del
capítol de personal, segons el detall següent: ---------------------------------------------------------------------APLICACIÓ
4 16160904
4 16160905
4 16122706
3 172122199
3 172148900
APLICACIÓ
1 33722610
1 33748910
6 33322619
1 34122699
1 342122709

DESCRIPCIÓ
Pluvials Son Parruquet 1ª Fase
Dipòsit regulador de tormentes Pluvials a Son Parruquet
Estudis i treballs tècnics
Altres subministraments
Subv.campanya compostatge i sistemes depuració aigües residuals
Total

ALTES
21.000,00

DESCRIPCIÓ
Programa voluntariat Europeu
Voluntariat Europeu
Catxes
Altres despeses diverses
Treballs realitzats per altres empreses

ALTES

5.320,00
4.680,00
31.000,00

BAIXES
21.000,00
10.000,00
31.000,00
BAIXES
2.400,00

2.400,00
6.000,00
2.000,00
27.405,00
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1 342122799
6 334178901
1 342063500
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APLICACIÓ
5 92922699
4 93362200
4 93362300
APLICACIÓ
4 151 15100
5 925 12003

Gestió activitat esportiva
Préstecs CCE
Subministrament porteries camp de futbol
Total

14.400,00
1.000,00
4.005,00
29.805,00

DESCRIPCIÓ
Altres despeses diverses
Direcció obres escorxador
Plaques solars camp de futbol
Total

ALTES
49.000,00
25.000,00
74.000,00

DESCRIPCIÓ
Gratificacions extraordinàries
Retribucions bàsiques Grup C1
Total

ALTES
10.200,00
10.200,00

29.805,00
BAIXES
74.000,00
74.000,00
BAIXES
10.200,00
10.200,00

SEGON. Donar compte de la present resolució al Ple de l'Ajuntament." -------------------------------------

Resolució de Batlia núm. 2018/PRE/0001240, de dia 05.12.18. Aprovació expedient
de modificació de crèdit núm. 10 al Pressupost de 2018.
"Atès que l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les
administracions públiques i procediment administratiu comú estableix que les administracions
publiques podran rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, les errades
materials, de fet o aritmètiques existents en els seus actes; ---------------------------------------------------Vist que el Decret de Batlia núm. 2018/PRE/0001229 de data 03/12/2018 conté una errada material
de transcripció en dels imports de les aplicacions pressupostàries del programa 135
(5.135.22103/22104/22199) incloses en la modificació de crèdit núm. 10 del Pressupost de 2018,
aprovat per Decret de Batlia núm. 2018/PRE/0001229. ---------------------------------------------------------RESOLC: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer. Rectificar l’errada continguda en els imports de les aplicacions pressupostàries del
programa 135 de la modificació de crèdit núm. 10 del Pressupost de 2018, en el sentit de: -----------Aplicacions Baixes
On diu:
Ha de dir:
5.135.22103
2.000,00
500,00
5.135.22104
1.500,00
2.000,00
5.135.22199
500,00
1.500,00
Segon. Una vegada modificats els imports relacionats al punt anterior, la modificació de crèdit núm. 10/2018
queda amb la següent redacció: -----------------------------------------------------------------------------------------------------APLICACIÓ
DESCRIPCIÓ
ALTES
BAIXES
4.151.22604
Defensa sentències
12.000,00
3.165.22100
Subministrament energia elèctrica
25.000,00
5.132.12002
Retribucions bàsiques grup A2
14.000,00
5.132.16000
Seguretat social
7.000,00
5.132.22104
Subministrament de vestuari
6.000,00
5.135.22103
Subministrament combustibles i carburants
500,00
5.135.22104
Subministrament de vestuari
2.000,00
5.135.22199
Altres subministraments
1.500,00
4.1532.21000
Infraestructures i béns naturals
6.000,00
TOTAL
37.000,00
37.000,00
APLICACIÓ
6.3340.22609
6.3340.22611
6.3340.22799
2.338.22601
2.338.22610
2.338.22611
2.338.22614

DESCRIPCIÓ
Activitats culturals i esp. Programa d’estiu
Sant Lluís cultural
Treballs realitzats per altres empreses
Atencions protocol·làries
Festes de Sant Antoni
Festes de Carnaval
Festes de Sant Lluís
TOTAL

ALTES

2.900,00
2.500,00
2.600,00
1.000,00
9.000,00

BAIXES
4.400,00
1.600,00
3.000,00

9.000,00
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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/310070248#t=35m15s
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El Ple en resta assabentat.
SETÈ. INFORMACIÓ PERIÒDICA AMB RELACIÓ A L'EXERCICI DEL PRESSUPOST I
MOVIMENT DE TRESORERIA. TERCER TRIMESTRE DE 2018
La secretària informa que, de conformitat amb l'acord adoptat pel Ple de dia 24.09.15,
d'haver de donar compte trimestralment de la informació pressupostària i de tresoreria,
s'ha remès a tots els grups polítics la informació corresponent al tercer trimestre de 2018,
i que avui es du al Ple per donar-ne compte.
El Ple en resta assabentat.
VUITÈ. CONTROL DEL PLE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a l'enllaç
següent: https://vimeo.com/310070248#t=36m31s
A continuació, la regidora del grup del Partit Popular Mª Dolores Tronch Folgado sol·licita
la inclusió d'un punt d'urgència. En concret:
- Moció que presenta el grup del Partit Popular sobre el Centre Cultural i Esportiu de Sant
Lluís
Seguidament, la batlessa demana fer una pausa. A les 20.45 hores es reprèn la sessió.
La batlessa sotmet a votació la inclusió del punt d'urgència sol·licitat pel grup del Partit
Popular. El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat dels onze membres assistents, acorda
incloure'l.
NOVÈ. PRECS I SUGGERIMENTS
La intervenció del regidor del Partit Popular Pedro Tudurí Mercadal, demanant diferent
documentació que va demanar a la Comissió d’Atenció de la Ciutadania del mes
d’octubre, la qual encara no se li ha remès, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/310070248#t=39m40s
La intervenció del regidor del PI – Proposta per les Illes Llorenç Carretero Tudurí,
reiterant una còpia dels decrets de Batlia de despeses de caixa que es facin fins a final
de la legislatura, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/310070248#t=41m47s
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La intervenció del regidor del PI – Proposta per les Illes Llorenç Carretero Tudurí, amb
relació a la retirada de les postenses de Telefònica que hi ha a Cala Biniancolla, així com
la resposta del regidor d’Urbanisme, Remigio Lora Buzón, es pot consultar a l'enllaç
següent:
https://vimeo.com/310070248#t=42m05s
La intervenció del regidor del PI – Proposta per les Illes Llorenç Carretero Tudurí, amb
relació al projecte d’urbanització de Binissafúller Roters, així com la resposta del regidor
d’Urbanisme, Remigio Lora Buzón, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/310070248#t=42m46s
La intervenció del regidor del PI – Proposta per les Illes Llorenç Carretero Tudurí, sobre
la possibilitat que el Ple del mes de gener sigui dia 30 en lloc de dia 31, es pot consultar
a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/310070248#t=43m10s
La intervenció del regidor de Volem Sant Lluís Remigio Lora Buzón, sobre la
documentació demanada pel grup del Partit Popular a la Comissió d’Atenció a la
Ciutadania, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/310070248#t=43m40s
Finalment, la batlessa demana a la secretària que llegeixi les contestacions dels diferents
regidors/es de l’equip de govern a les preguntes efectuades pels grups de l’oposició a
l’apartat de “Precs i suggeriments” de la sessió plenària de dia 29.11.18, així com la
resposta als escrits presentats pel grup del Partit Popular, RE 5746, de dia 07.12.18 i RE
5786, de dia 11.12.18. Tot seguit, la secretària en fa la lectura. Es pot consultar a l’enllaç
següent:
https://vimeo.com/310070248#t=43m58s
DESÈ. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DEL PARTIT POPULAR SOBRE EL
CENTRE CULTURAL I ESPORTIU DE SANT LLUÍS
Es dona compte de la moció presentada pel grup del Partit Popular, que diu:
"EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que el CCE Sant Lluís és una entitat esportiva i cultural del nostre poble amb 47 anys
d'història. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Atès que en l'acta de constitució, el 28 de setembre de 1971, es diu del CCE "entitat esportiva que
englobi totes les facetes possibles de l'Esport" i que també ha de tenir "en compte l'aspecte cultural
i esportiu" -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Atès que al llarg d'aquest anys les diferents juntes diretives el CCE Sant Lluís que han estat
capdavant de les activitats esportives i culturals ho han fet amb molta dedicació i feina i sempre
amb constant col·laboració i suport de l'Ajuntament. -------------------------------------------------------------El Grup municipal Popular de Sant Lluís eleva al Ple de l'Ajuntament la següent moció: ---------------1.- Incorporar als pressupostos de 2019 un augment de la partida destinada al CCE fins arribar als
46.663,47 per poder fer front a les despeses de manteniment real del Camp de Futbol Municipal.
Aquesta partida es modificarà en relació a l'augment del IPC anual. ----------------------------------------2.- Revisar tots els convenis signats amb el CCE Sant Lluís relacionats amb diferents seccions o
tasques de l'entitat i fer-ne un de nou i únic on les obligacions i drets tant de l'Ajuntament com del
CCE Sant Lluís quedin recollits i ben clarificats. ------------------------------------------------------------------12
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3.- Incloure en el futur conveni únic una clàusula on digui que l'edifici de La Bolla passarà a ser
municipal en cas de dissolució de l'entitat CCE Sant Lluís." ----------------------------------------------------
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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/310070248#t=47m23s
I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació la moció presentada pel
grup del Partit Popular, amb la incorporació a l'inici de la primera proposta d'acord de:
"Instar a l'equip de govern a...", així com llevant la quantitat econòmica que s'indica, tal
com s'ha decidit durant el debat del present punt.
El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat dels onze membres assistents, acorda:
1.- Instar a l'equip de govern a incorporar als pressupostos de 2019 un augment de la
partida destinada al CCE per poder fer front a les despeses de manteniment real del
Camp de Futbol Municipal. Aquesta partida es modificarà en relació a l'augment del IPC
anual.
2.- Revisar tots els convenis signats amb el CCE Sant Lluís relacionats amb diferents
seccions o tasques de l'entitat i fer-ne un de nou i únic on les obligacions i drets tant de
l'Ajuntament com del CCE Sant Lluís quedin recollits i ben clarificats.
3.- Incloure en el futur conveni únic una clàusula on digui que l'edifici de La Bolla passarà
a ser municipal en cas de dissolució de l'entitat CCE Sant Lluís.

Sense més assumptes a tractar i quan són les 21:10, 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=1pnHyfkNrPfuJmChOPF3BHfLktXYtC2kb
Pel que fa als enllaços de la videoacta que s'indiquen, aquests es reprodueixen a la plataforma
Vimeo:
vFhEpgHIRFQ8iBdEzYUMDaG0pYc= (00000.MTS)
GE6nqazC1Qw6v08st7pmlL7vTxg= (00001.MTS)
DnD1URU4qN41sQOlk0w2T8uomKY= (00002.MTS)

María Cristina Gascón Mir
La Secretària,
Sant Lluís
Fecha:01/02/2019 13:49:59

M. Montserrat Morlà Subirats
01/02/2019 14:15:59
Batlessa
Sant Lluís
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