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ACTA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Caràcter de la sessió: Ordinària
Dia: 26/10/2017
Hora: de les 20:00 a les 21:30 hores
Lloc: Ajuntament
Assistents
Batlessa:
1a. Tinenta de Batlia:
2n. Tinent de Batlia:
3r. Tinent de Batlia:
4t. Tinent de Batlia:
Regidora:
Regidor:
Regidor:
Regidor:
Regidora:
Regidor:
Regidora:
Regidor:

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

Secretària: María Cristina Gascón Mir
Interventora: Mª Soledad Sánchez Pons
Ordre del dia
Primer. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Segon. Pressa de possessió de la regidora de Volem Sant Lluís, Maria Teresa Martínez
Martínez
Tercer. Dictamen de la Comissió Especial de Comptes de dia 19.10.17. Proposta de
Batlia d'aprovació de l'expedient de contractació dels serveis esportius municipals i
d'escola d'estiu subjecte a regulació harmonitzada per procediment obert, oferta més
avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació
Quart. Proposta que presenta el regidor de Cultura d'aprovació del conveni entre el CIM i
els Ajuntaments de l'Illa per a la prestació del servei d'Educació de Persones Adultes
(2018-2022)
Cinquè. Moció que presenta el grup del Partit Popular per donar suport i recolzar a les
forces i cossos de seguretat de l'Estat
Sisè. Moció que presenta el grup del Partit Popular relativa a l'exigència del requisit de
coneixements del català en el personal sanitari
Setè. Resolució de Batlia núm. 2017/923. Aprovació expedient de modificació de crèdit
núm. 10 al Pressupost de 2017
Vuitè. Control del Ple a la Junta de Govern Local
Novè. Precs i suggeriments
Desenvolupament de la sessió
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PRIMER. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
La batlessa demana si cap membre de la Junta té observacions a fer a l’acta de dia
28.09.17.
No havent-hi cap rectificació, se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat.
SEGON. PRESSA DE POSSESSIÓ DE LA REGIDORA DE VOLEM SANT LLUÍS,
MARIA TERESA MARTÍNEZ MARTÍNEZ
La secretària dóna compte de l'escrit rebut de la Junta Electoral Central, RE 4467, de dia
18.10.17, el qual diu:
"Don Carlos Granados Pérez, Presidente de la Junta Electoral Central, expido la presente
CREDENCIAL expresiva de que ha sido designada CONCEJALA del Ayuntamiento de Sant Lluís
(Illes Balears) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DOÑA MARÍA TERESA MARTÍNEZ MARTÍNEZ ----------------------------por estar incluida en la lista de candidatos presentada por VOLEM SANT LLUÍS a las elecciones
locales de 24 de mayo de 2015, en sustitución, por renuncia, de Doña Lluvia Juncadella Blasco, y
previa renuncia anticipada de Don Lluís Seguí Gomila. ---------------------------------------------------------A los efectos de su presentación en el Ayuntamiento de Sant Lluís (Illes Balears), expido la
presente en Madrid, a 16 de octubre de 2017." --------------------------------------------------------------------

Així mateix, la secretària informa que, en compliment de l'article 75 de la Llei 20/2006, de
15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, la Sra. María Teresa
Martínez Martínez ha presentat la declaració de causes d'incompatibilitat i activitats, així
com la declaració de béns i drets patrimonials.
A continuació, la Sra. María Teresa Martínez Martínez pren possessió del càrrec de
regidor, dient literalment amb la mà damunt la Constitució espanyola:
"PROMETO POR MI CONCIENCIA Y HONOR CUMPLIR FIELMENTE CON LAS
OBLIGACIONES DEL CARGO DE CONCEJALA DEL AYUNTAMIENTO DE SANT LLUÍS
Y, POR IMPERATIVO LEGAL, CON LEALTAD AL REY Y GUARDAR Y HACER
GUARDAR ESTA CONSTITUCIÓN COMO NORMA FUNDAMENTAL DEL ESTADO
HASTA QUE NOS
DOTEMOS
DE UN PROCESO CONSTITUYENTE QUE
CONTEMPLE LAS GARANTÍAS DE LAS PERSONAS POR ENCIMA DE LAS
ENTIDADES FINANCIERAS, QUE CONTEMPLE LAS DISTINTAS NACIONALIDADES
QUE COMPONEN EL ESTADO, ASÍ COMO LA DECISIÓN DE LOS PUEBLOS A
ELEGIR SU DESTINO.
La pressa de possessió i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden
consultar a l'enllaç següent: https://vimeo.com/240146652#t=02m08s
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TERCER. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES DE DIA 19.10.17.
PROPOSTA DE BATLIA D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DELS
SERVEIS ESPORTIUS MUNICIPALS I D'ESCOLA D'ESTIU SUBJECTE A REGULACIÓ
HARMONITZADA PER PROCEDIMENT OBERT, OFERTA MÉS AVANTATJOSA,
DIVERSOS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ
Es dona compte del dictamen emès amb relació a l'assumpte indicat que diu:
"Es dona compte de la proposta de Batlia amb relació a l'assumpte indicat, que diu: -------------------"Atès que per Resolució d’Alcaldia de data 2017/931, de 16 d’octubre s’ha iniciat l’expedient de
contractació per a l’adjudicació dels serveis esportius municipals i d’escola d’estiu mitjançant
tramitació ordinària i procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa i varis criteris
d’adjudicació; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Atesos els informes de secretaria i intervenció, que assenyalen que es tracta d’una regulació
harmonitzada en virtut del valor estimat del contracte, tot en relació a l’article 16 del Text refós de la
Llei de contractes del sector públic i la Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell
de 26 de febrer de 2014; ------------------------------------------------------------------------------------------------Atès que durant la tramitació de l’expedient no s’ha de deixar de prestar el servei atès l’interès
general que per a la població implica la pràctica esportiva, i que la pròpia Llei de bases de règim
local ens atribueix als ajuntaments la competència en la promoció de l’esport i instal·lacions
esportives; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Redactats els corresponents plecs de clàusules administratives i tècniques i examinada la
documentació de l’expedient, elev a la consideració de la Comissió Informativa d’Hisenda la
següent ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROPOSTA D’ACORD -------------------------------------------------------------------------------------------------Primer.- Ratificar la Resolució d’Alcaldia 2017/931, de 16 d’octubre de 2017, per la qual s’inicia
l’expedient per a la contractació dels serveis esportius municipals i d’escola d’estiu. --------------------Segon.- Aprovar l’expedient de contractació dels serveis esportius municipals i d’escola d’estiu,
subjecte a regulació harmonitzada i mitjançant procediment obert, oferta econòmicament més
avantatjosa, varis criteris d’adjudicació, convocant licitació. ---------------------------------------------------Tercer.- Autoritzar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 1.3421.22799 de l’estat de
despeses del Pressupost municipal de l’Ajuntament per l’exercici 2017, així com adoptar el
compromís d’incorporar el crèdit adient per fer front a les anualitat futures. -------------------------------Quart.- Aprovar els plecs de clàusules administratives i tècniques que han de regir el contracte. ---Cinquè.- Publicar en el diari Oficial de la Unió Europea, en el Butlletí Oficial de l’Estat, en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears i en el Perfil del contractant l’anunci de licitació, per a què en el termini
de 40 dies naturals comptats des del següent al de l’enviament de l’anunci al Diari Oficial de la Unió
Europea es puguin presentar les proposicions que s’estimin pertinents. ------------------------------------Sisè.- Publicar la composició de la Mesa de Contractació en el Perfil de contractant, amb una
antelació mínima de set dies amb respecte a la reunió per qualificar la documentació
administrativa. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Setè.- Acordar la continuació del servei del programa esportiu municipal, adjudicat en data
15.02.2013 a MENBIOS, S.L. atès que l’exercici de l’esport redunda en la qualitat de vida dels
ciutadans del municipi, i per tant justifica l’interès general del servei; tot en virtut de l’article 25.2.l de
la Llei de bases de règim local, que estableix com a competència municipal pròpia la de la
promoció de l’esport i instal·lacions esportives." ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervé el president. En primer lloc, es disculpa per haver lliurat la documentació pocs dies abans
de la celebració de la sessió. Llavors informa que el servei objecte del contracte comprèn els
serveis esportius, l’escola d’estiu i l’explotació del bar cafeteria ubicat al poliesportiu municipal, i
que la principal diferència respecte al contracte actual és que el cobrament de les quotes serà a
càrrec de l’empresa adjudicatària. -------------------------------------------------------------------------------------
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Intervé el Sr. Coll Alcina. Manifesta que el Grup del Partit Popular veu correcte aquest concepte, si
bé també és ver que el sistema mixt que hi havia fins ara havia funcionat bé; ara es fa una passa
més, la qual cosa ens crea un poc d’incertesa, ja que realment es tracta d’un import bastant gran.
Pel que fa al sistema de puntuació, manifesta que si es compara amb l’anterior concurs canvia
bastant la seva estructura, així com les fórmules de puntuació de les baixes... --------------------------El president efectua una explicació dels motius pels quals s’han determinat aquestes fórmules de
puntuació, indicant que l’objecte és que fos una cosa lineal; assenyala que també es demana que
l’empresa ha de disposar de certificació en Qualitat ISO9001; certificació de gestió de la seguretat i
salut en el treball OHSAS 18001; i certificació en gestió mediambiental ISO 14001. El Sr. Coll
Alcina assenyala que aquestes certificacions són difícils d’obtenir. ----------------------------------------La Sra. Borrás Atienza s’interessa per les clàusules socials. La secretària informa que, tant les
clàusules socials com les clàusules mediambientals, és un tema que actualment s’està tractant i
estudiant molt, i que aquest tipus de clàusules es poden posar com a condició, com a criteris de
valoració o com a clàusules de desempat i que en el cas que ens ocupa s’han determinat les
clàusules socials com a criteris en els casos d’igualtat de proposicions. -----------------------------------Per altra banda, el Sr. Coll Alcina manifesta que seria interessant que es realitzàs un quadre resum
respecte a despeses i ingressos, per tal de tenir una visió més general de totes les partides. --------Continua el Sr. Coll Alcina. S’interessa per la situació de l’administrativa municipal que està adscrita
a l’àrea esportiva. El president informa que és una qüestió que s’haurà de determinar. ---------------Pel que fa al bar del poliesportiu, el Sr. Coll Alcina demana si es permet una subcontractació del
servei. El president respon que es permet una subcontractació percentual del global del contracte
—un 40%—. Així mateix, s’analitza la qüestió de l’horari del bar del poliesportiu, qüestió sobre la
qual el Grup Popular posa de manifest que tal vegada també s’hauria d’establir un horari mínim
d’obertura. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervé el Sr. Olives Salas. Manifesta que li ha cridat l’atenció el quadre de despeses de personal,
en el sentit que, per exemple, el servei de consergeria puja a 52.305 euros i, en canvi, el servei de
neteja a 65.660 euros. El president respon que és que s’han comptat més hores de neteja que de
consergeria. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Continua el Sr. Olives Salas. Manifesta que amb aquesta nova concessió les funcions de
l’administrativa que fa d’enllaç amb l’Ajuntament no seran les mateixes. Demana: Quines funcions
farà? El president respon que, com ha dit abans, és una qüestió que s’haurà d’estudiar. ------------Per altra banda, el Sr. Olives Salas manifesta que a la Comissió Tècnica de Seguiment i Gestió hi
figura, entre d’altres, l’administrativa de l’àrea d’Esports. Demana qui fa aquesta funció en aquests
moments. El president informa que és na Marta Villalonga, i que quan entri en funcionament
aquest nou contracte s’haurà de determinar les noves funcions de l’esmentada treballadora, tal
com ha dit anteriorment. -------------------------------------------------------------------------------------------------Finalment, el Sr. Coll Alcina anuncia que avui el Grup del Partit Popular s’abstindrà. -------------------I no havent-hi més intervencions, es sotmet a votació la proposta presentada. ---------------------------La Comissió d’Especial de Comptes, per dos vots a favor, corresponents als membres de VOLEM
SANT LLUÍS (2); i quatre abstencions, corresponents als membres del PP (3) i PSOE (1), acorda
elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les següents propostes d’acord: ---------------------Primera. Ratificar la Resolució de Batlia 2017/931, de 16 d’octubre de 2017, per la qual s’inicia
l’expedient per a la contractació dels serveis esportius municipals i d’escola d’estiu. --------------------Segona. Aprovar l’expedient de contractació dels serveis esportius municipals i d’escola d’estiu,
subjecte a regulació harmonitzada i mitjançant procediment obert, oferta econòmicament més
avantatjosa, criteris varis d’adjudicació, convocant licitació. ---------------------------------------------------Tercera. Autoritzar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 1.3421.22799 de l’estat de
despeses del Pressupost municipal de l’Ajuntament per a l’exercici 2017, així com adoptar el
compromís d’incorporar el crèdit adient per poder atendre les anualitats futures. ------------------------Quarta. Aprovar els plecs de clàusules administratives i tècniques que han de regir el contracte. --Cinquena. Publicar en el Diari Oficial de la Unió Europea, en el Butlletí Oficial de l’Estat, en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el Perfil del contractant l’anunci de licitació, perquè en el
termini de 40 dies naturals comptats des del següent al de l’enviament de l’anunci al Diari Oficial de
la Unió Europea es puguin presentar les proposicions que s’estimin pertinents. " -------------------------
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Sisena. Publicar la composició de la Mesa de Contractació en el Perfil del contractant, amb una
antelació mínima de set dies respecte a la reunió per tal de qualificar la documentació
administrativa. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Setena. Acordar la continuïtat del servei del programa esportiu municipal, adjudicat en data
15.02.2013 a MENBIOS, SL atès que l’exercici de l’esport redunda en la qualitat de vida dels
ciutadans del municipi, i per tant justifica l’interès general del servei; tot en virtut de l’article 25.2.l de
la Llei de bases de règim local, que estableix com a competència municipal pròpia la de la
promoció de l’esport i instal·lacions esportives." -------------------------------------------------------------------

El debat i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a
l'enllaç següent: https://vimeo.com/240146652#t=06m21s
A continuació, la secretària dona lectura de l'esmena presentada per la regidora d'Afers
Socials al dictamen de la Comissió Especial de Comptes de dia 19.10.17, que diu:
"Iniciat l’expedient de contractació dels serveis esportius municipals i d’escola d’estiu, i redactats
els plecs de clàusules administratives i tècniques que han de ser sotmesos a aprovació per part del
Ple de l’Ajuntament, es presenta ara una esmena que pretén millorar la redacció de la clàusula
social prevista a la vintena del plec d’administratives, i que fa referència a les circumstàncies
determinats de l’adjudicació en els casos d’igualtat de proposicions. La finalitat és premiar –sempre
en cas d’empat- a empreses que tenen aprovats plans d’igualtat a més de la clàusula ja prevista
inicialment de preferència d’empreses que tenguin en la plantilla un determinat percentatge de
persones amb discapacitat. --------------------------------------------------------------------------------------------A la vista de tot açò, es proposa al Ple la següent esmena de substitució: ---------------------------------Única.- Substituir el contingut de la clàusula vintena “Circumstàncies determinant de
l’adjudicació en els casos d’igualtat de proposicions”, del plec d’administratives, pel següent
redactat: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.-Si es produeix un empat en les proposicions més avantatjoses des del punt de vista dels criteris
que serveixen de base per a l’adjudicació, la proposta d’adjudicació es farà en favor del licitador
que acrediti disposar d’un pla d’igualtat prèviament visat per l’Institut Balear de la Dona o del
distintiu empresarial, o l’acreditació equivalent en matèria d’igualtat, expedit per l’òrgan competent
estatal o autonòmic. ------------------------------------------------------------------------------------------------------2.-Si no n’hi ha, o quan persisteixi la igualtat, la proposta d’adjudicació es farà a favor de l’empresa
que tingui en la plantilla un número de persones treballadores amb discapacitat superior al 2%,
sempre que aquestes proposicions igualin en els seus termes a les més avantatjoses des del punt
de vista dels criteris que serveixin de base per a l’adjudicació (DA 4ª.2). -----------------------------------3.- Si no n’hi ha, o quan persisteixi la igualtat, la proposta d’adjudicació es farà a favor del licitador
que tengui la condició d’empresa d’inserció (DA 4ª.3). ---------------------------------------------------------4.- Si així i tot persisteix la igualtat, l’adjudicatari serà seleccionat mitjançant sorteig que es durà a
terme en acte públic. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Els licitadors que pretenguin comptar per a l’adjudicació amb les preferències regulades a la
disposició addicional 4ª del TRLCSP, hauran d’aportar els documents que ho acreditin en el sobre
A." ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La continuació del debat i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden
consultar a l'enllaç següent: https://vimeo.com/240146652#t=18m28s
I no havent-hi més intervencions, en primer lloc, la batlessa sotmet a votació l'esmena
presentada per la regidora d'Afers Socials.
El Ple de l'Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres de VOLEM
SANT LLUÍS (4), PSOE (2) i el PI (1); i sis abstencions, corresponents als membres del
PP (6), acorda aprovar-la.
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Tot seguit, la batlessa sotmet a votació el dictamen presentat per la Comissió Especial de
Comptes amb la incorporació de l'esmena aprovada.
El Ple de l'Ajuntament, per sis vots a favor, corresponents als membres de VOLEM SANT
LLUÍS (4) i PSOE (2); i set abstencions, corresponents als membres del PP (6) i el PI (1),
acorda:
Primer. Ratificar la Resolució de Batlia 2017/931, de 16 d’octubre de 2017, per la qual
s’inicia l’expedient per a la contractació dels serveis esportius municipals i d’escola
d’estiu.
Segon. Aprovar l’expedient de contractació dels serveis esportius municipals i d’escola
d’estiu, subjecte a regulació harmonitzada i mitjançant procediment obert, oferta
econòmicament més avantatjosa, criteris varis d’adjudicació, convocant licitació.
Tercer. Autoritzar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 1.3421.22799 de
l’estat de despeses del Pressupost municipal de l’Ajuntament per a l’exercici 2017, així
com adoptar el compromís d’incorporar el crèdit adient per poder atendre les anualitats
futures.
Quart. Aprovar els plecs de clàusules administratives i tècniques que han de regir el
contracte.
Cinquè. Publicar en el Diari Oficial de la Unió Europea, en el Butlletí Oficial de l’Estat, en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el Perfil del contractant l’anunci de licitació,
perquè en el termini de 40 dies naturals comptats des del següent al de l’enviament de
l’anunci al Diari Oficial de la Unió Europea es puguin presentar les proposicions que
s’estimin pertinents.
Sisè. Publicar la composició de la Mesa de Contractació en el Perfil del contractant, amb
una antelació mínima de set dies respecte a la reunió per tal de qualificar la
documentació administrativa.
Setè. Acordar la continuïtat del servei del programa esportiu municipal, adjudicat en data
15.02.2013 a MENBIOS, SL atès que l’exercici de l’esport redunda en la qualitat de vida
dels ciutadans del municipi, i per tant justifica l’interès general del servei; tot en virtut de
l’article 25.2.l de la Llei de bases de règim local, que estableix com a competència
municipal pròpia la de la promoció de l’esport i instal·lacions esportives.
QUART. PROPOSTA QUE PRESENTA EL REGIDOR DE CULTURA D'APROVACIÓ
DEL CONVENI ENTRE EL CIM I ELS AJUNTAMENTS DE L'ILLA PER A LA
PRESTACIÓ DEL SERVEI D'EDUCACIÓ DE PERSONES ADULTES (2018-2022)
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, incloure'l a l'ordre del dia.
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A continuació, es dona compte de la proposta presentada pel regidor de Cultura amb
relació a l'assumpte indicat, que diu:
"Atès que el Consell Insular de Menorca i els ajuntaments de l’illa col·laboren des del 2004 en la
prestació del servei d’ensenyament d’educació de persones adultes de Menorca. ----------------------Atès que la darrera pròrroga del conveni finalitza el 31 d’agost de 2018 i la pròrroga del contracte
amb l’empresa Serveis Educatius de Menorca finalitza l’1 de setembre de 2018. ------------------------Atès que s’ha previst la nova contractació com un contracte de serveis per procediment obert per
un període de quatre anys prorrogable per dos més, amb un cost per curs escolar de 422.756,80
euros, amb un finançament dels 60% per part dels Ajuntaments i del 40% per part del Consell
Insular de Menorca. ------------------------------------------------------------------------------------------------------A la vista de les consideracions anteriors; vist l’informe d’intervenció; elevo a la consideració del Ple
les següents propostes d’acord: ---------------------------------------------------------------------------------------PRIMER.- Aprovar el Conveni entre el Consell Insular de Menorca i els ajuntaments de l’illa per a la
prestació del servei d’educació de persones adultes (curs 2018-2022). ------------------------------------SEGON.- Adoptar el compromís d’incloure als pressupostos de 2018, 2019, 2020, 2021 i 2022 els
imports màxims de 4.788,29 euros per als mesos de setembre a novembre de 2018, 15.960,96
euros per als exercicis 2019, 2020 i 2021, i 11.172,67 euros per als mesos de desembre a juny de
2022 per fer front a les anualitats dels cursos 2018/19, 2019/20, 2020/21 i 2021/22. -------------------TERCER.- Autoritzar a la Sra. Batlessa a la signatura del Conveni." -----------------------------------------

El debat i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a
l'enllaç següent: https://vimeo.com/240146652#t=23m27s
I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació la proposta presentada.
El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, acorda:
Primer. Aprovar el Conveni entre el Consell Insular de Menorca i els ajuntaments de l’illa
per a la prestació del servei d’educació de persones adultes (curs 2018-2022).
Segon. Adoptar el compromís d’incloure als pressupostos de 2018, 2019, 2020, 2021 i
2022 els imports màxims de 4.788,29 euros per als mesos de setembre a novembre de
2018, 15.960,96 euros per als exercicis 2019, 2020 i 2021, i 11.172,67 euros per als
mesos de desembre a juny de 2022 per fer front a les anualitats dels cursos 2018/19,
2019/20, 2020/21 i 201/22.
Tercer. Autoritzar a la Sra. Batlessa a la signatura del Conveni.
CINQUÈ. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DEL PARTIT POPULAR PER DONAR
SUPORT I RECOLZAR A LES FORCES I COSSOS DE SEGURETAT DE L'ESTAT
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, incloure'l a l'ordre del dia.
A continuació, es dona compte de la moció presentada pel grup del Partit Popular amb
relació a l'assumpte indicat, que diu:
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“El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Sant Lluís, conforme a lo previsto en el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, desea
elevar al Pleno Municipal la siguiente Moción: ---------------------------------------------------------------------EXPOSICIÓN DE MOTIVOS -------------------------------------------------------------------------------------------Desde el pasado día 20 de septiembre, fecha en la que se ordenó por parte del Juzgado de
Instrucción nº 13 de Barcelona la práctica de diligencias de entrada y registro en distintas
consejerías y organismos técnicos de la Generalitat de Cataluña, y hasta el domingo 1 de octubre,
día en que se trató de celebrar el referéndum ilegal prohibido por el Tribunal Constitucional, las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han sido objeto de un acoso constante con la finalidad
de impedir a sus agentes el legítimo ejercicio de sus funciones. ----------------------------------------------Toda la sociedad española ha sido testigo a través de los medios de comunicación del enorme
clima de hostilidad y de los numerosos ataques que han sufrido los miembros de la Policía
Nacional y la Guardia Civil por el simple hecho de realizar su labor y defender el Estado de
Derecho. Durante estos días, todos los ciudadanos han podido ver cómo los manifestantes les han
insultado e incluso agredido, cómo han destrozado sus vehículos, cómo les han rodeado durante
horas para bloquear sus salidas, cómo han informado a través de medios de comunicación de la
Generalitat de sus movimientos dentro del territorio de la Comunidad Autónoma catalana con la
finalidad de delatarles y señalarles. Hechos que han motivado que la Fiscalía de la Audiencia
Nacional presentara una denuncia por sedición al considerar que serían constitutivos de éste y
otros delitos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Debe recordarse que, en el contexto descrito, el Gobierno de la Nación se ha visto obligado a
adoptar medidas con objeto de garantizar el cumplimiento de la Ley en la Comunidad Autónoma de
Cataluña en base a las instrucciones de la Fiscalía para impedir la celebración del referéndum
ilegal y de acuerdo también a lo previsto en el artículo 38.2 de la Ley Orgánica de Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad que contempla la intervención de Policía y Guardia Civil en el
mantenimiento del orden público. -------------------------------------------------------------------------------------Las explosiones de violencia a las que nos hemos referido tienen que ver con los llamados delitos
de odio y son incompatibles con cualquier sistema democrático. No tiene cabida, por tanto, ningún
tipo de actitud violenta o coacción con el fin de defender un posicionamiento político o ideológico.
La violencia es simplemente violencia, sin que quepa justificación alguna atendiendo a la finalidad
pretendida por sus autores o impulsores, por lo que todos los ciudadanos, y especialmente los
representantes públicos, deben estar unidos en la condena de toda violencia, sin disculpar o
minimizar en ningún caso hechos que puedan atentar contra la libertad y la integridad de las
personas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Es deber y obligación de todos los partidos democráticos rechazar y condenar rotunda y
sistemáticamente cualquier comportamiento de naturaleza violenta -independientemente de la
ideología en que se amparen- así como cualquier acción justificativa de los mismos, y mostrar su
apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en su labor de defensa y protección de los
derechos y libertades de todos los ciudadanos. Es injusto e intolerable que se les trate como
enemigos cuando los guardias civiles y los policías nacionales son servidores públicos que
cumplen con la responsabilidad de garantizar la libertad de todos y el libre ejercicio de nuestros
derechos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Los hombres y mujeres que integran estos Cuerpos están comprometidos con la seguridad de
España y de los españoles, y dedican sus vidas a salvaguardar la convivencia, la seguridad y la
tranquilidad de sus conciudadanos, mereciendo por ello el cariño, la admiración y el respeto del
conjunto de la sociedad española. Es por ésta y por otras muchas razones por las que la Policía
Nacional y la Guardia Civil son las dos instituciones públicas que más confianza generan según
figura en el barómetro del CIS del año 2015, pues gracias a su servicio diario estamos
consiguiendo que España sea en la actualidad uno de los países más seguros del mundo. ----------Por todo ello, el Grupo Municipal Popular presenta la siguiente ----------------------------------------------MOCIÓN: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Ayuntamiento de Sant Lluís manifiesta: --------------------------------------------------------------------------1. Su apoyo y respaldo incondicional a la Policía Nacional y la Guardia Civil en su labor de defensa
y protección de los derechos y libertades de todos los ciudadanos y, especialmente, y desde la
legalidad constitucional, de la soberanía nacional, el Estado de Derecho, la democracia y la
convivencia entre los españoles. --------------------------------------------------------------------------------------GASCON MIR MARIA CRISTINA - 41494395 MORLA SUBIRATS MARIA MONTSERRAT 41496743
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2. Su condena al acoso sistemático al que sus miembros están siendo sometidos mediante actos
violentos, independientemente de la ideología en que se amparen, así como cualquier tipo de
acción o declaración que justifique, ampare o minusvalore dichos actos, rechazando en
consecuencia toda conducta antidemocrática que atente contra la convivencia en paz y libertad y
que trate de socavar los fundamentos de nuestra democracia. -----------------------------------------------Además, insta al conjunto de las Instituciones españolas a:---------------------------------------------------3. Utilizar con determinación y firmeza, así como desde la proporcionalidad y oportunidad, todos los
mecanismos que, en defensa de la soberanía del pueblo español y del interés general de España,
le atribuyen la Constitución y las Leyes. ----------------------------------------------------------------------------4. Actuar, con las herramientas del Estado de Derecho, contra las iniciativas que pretendan, desde
la ilegalidad y contra la voluntad democrática del conjunto del pueblo español, conculcar nuestro
marco constitucional y la unidad de España. -----------------------------------------------------------------------Para su conocimiento se acuerda finalmente, trasladar esta petición al Presidente y a la
Vicepresidenta del Gobierno de España, a los Ministros de Justicia y de Interior del Gobierno de
España, a los Portavoces de los Grupos Parlamentarios del Congreso y del Senado, a los
Portavoces de los Grupos Parlamentarios de la Cámara autonómica, y a la Junta de Gobierno de la
FEMP." -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El debat i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a
l'enllaç següent: https://vimeo.com/240146652#t=28m48s
I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació la moció presentada pel
grup del Partit Popular. Es produeix el següent resultat: sis vots a favor, corresponents
als membres del PP (6); una abstenció, corresponent al membre del PI (1); i sis vots en
contra, corresponents als membres de VOLEM SANT LLUÍS (4) i PSOE (2).
Atesa la situació d'empat, la secretària informa que, en aplicació de l'article 94.2 de la Llei
20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, s'ha
d'efectuar una segona votació. En cas que persisteixi l'empat, decidirà el vot de qualitat
de la batlessa.
A continuació, la batlessa efectua la segona votació, i es produeix el següent resultat: sis
vots a favor, corresponents als membres del PP (6); una abstenció, corresponent al
membre del PI (1); i sis vots en contra, corresponents als membres de VOLEM SANT
LLUÍS (4) i PSOE (2).
Tot seguit, la batlessa anuncia que la moció del grup del Partit Popular queda rebutjada
amb el vot de qualitat de la batlessa.
SISÈ. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DEL PARTIT POPULAR RELATIVA A
L'EXIGÈNCIA DEL REQUISIT DE CONEIXEMENTS DEL CATALÀ EN EL PERSONAL
SANITARI
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, incloure'l a l'ordre del dia.
A continuació, es dona compte de la moció presentada pel grup del Partit Popular amb
relació a l'assumpte indicat, que diu:
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"Ateses les darreres informacions que s'han publicat del Govern Balear, relatiu als acords dels
socis de govern que suposen la exigència del requisit de coneixement del català per poder
participar de qualsevol convocatòria, i poder optar per tant a una plaça en el sector de la sanitat
pública balear. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Atesa la complexitat i dificultat de la cobertura dels serveis sanitaris, per la singularitat de la nostra
comunitat, aquest requisit pot provocar que alguns d'aquests serveis quedin sense personal per
poder donar cobertura a les necessitats de la població. --------------------------------------------------------Atès que aquest fet podria agreujar la atenció sanitària, i la qualitat dels serveis, fet que considerem
molt greu ja que es tracta d'un servei de primera necessitat. --------------------------------------------------Atès que considerem que el català hauria de ser un mèrit, i que davant la mateixa capacitat
professional de dos aspirants, el fet de tenir coneixements del català podria suposar un avantatge
davant un altre. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Atès que ja hi ha professionals que s'han manifestat contraris a aquesta exigència, com va quedar
pales el divendres 29 de setembre, on els sindicats SIMEBAL i SATSE no van acudir a la reunió de
la mesa sectorial de sanitat, convocada precisament per tractar l'esborrany de decret que estableix
la obligatorietat dels coneixements del català en la sanitat balear. -------------------------------------------PER TOT AIXÒ, PROPOSEM: ----------------------------------------------------------------------------------------1. L’ Ajuntament de Sant Lluís insta al govern de les Illes Balears a no seguir amb la tramitació del
decret que instaurarà el requisit de coneixements del català al personal sanitari de les Illes Balears.
2. L’Ajuntament de Sant Lluís insta al govern de les Illes Balears a mantenir com a mèrit els
coneixements de català, ja que davant la mateixa capacitat professional dels aspirants, aquests
coneixements donen un avantatge sobre els altres. -------------------------------------------------------------3. L’Ajuntament de Sant Lluís recolza la postura dels professionals de la sanitat balear, i es suma a
les crítiques per manca de diàleg de l'actual executiu Balear, fet que pot perjudicar l'ambient laboral
del sector, i femi per tant una crida al diàleg i a la responsabilitat dels dirigents per tal de no crispar
més la situació, sobretot tractant-se d'un servei de primera necessitat." -------------------------------------

El debat i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a
l'enllaç següent: https://vimeo.com/240146652#t=45m45s
I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació la moció presentada pel
grup del Partit Popular. Es produeix el següent resultat: sis vots a favor, corresponents
als membres del PP (6); una abstenció, corresponent al membre del PI (1); i sis vots en
contra, corresponents als membres de VOLEM SANT LLUÍS (4) i PSOE (2).
Atesa la situació d'empat, la secretària informa que, en aplicació de l'article 94.2 de la Llei
20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, s'ha
d'efectuar una segona votació. En cas que persisteixi l'empat, decidirà el vot de qualitat
de la batlessa.
A continuació, la batlessa efectua la segona votació, i es produeix el següent resultat: sis
vots a favor, corresponents als membres del PP (6); una abstenció, corresponent al
membre del PI (1); i sis vots en contra, corresponents als membres de VOLEM SANT
LLUÍS (4) i PSOE (2).
Tot seguit, la batlessa anuncia que la moció del grup del Partit Popular queda rebutjada
amb el vot de qualitat de la batlessa.
SETÈ. RESOLUCIÓ DE BATLIA NÚM. 2017/923. APROVACIÓ EXPEDIENT DE
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 10 AL PRESSUPOST DE 2017
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Es dona compte de la resolució de Batlia núm. 2017/923, de dia 11.10.17, que diu:
"Atesa la Resolució de Concessió de data 20/09/2017 del Conseller de Treball, Comerç i Indústria
referent a la sol·licitud de subvenció “SOM VISIBLES 2017”, presentada en el marc de la Resolució
del Conseller de Treball, Comerç i Indústria, i president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears,
de 6 de juny de 2017 (BOIB núm. 72, de 13 de juny) per a la cual s’aprova la convocatòria de
subvencions SOIB VISIBLES 2017, amb una aportació de 21.600 euros, 14.904 euros a càrrec del
pressupost de 2017 i 6.696 euros a càrrec del pressupost de 2018, per a la contractació de dues
persones treballadores desocupades i majors de 35 anys corresponents a la categoria professional
de docent. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Atès que s’ha sol·licitat la modificació del projecte per finançar un docent i un auxiliar administratiu,
que ha estat autoritzat amb data 10/11/2017. ----------------------------------------------------------------------Vist l’informe d’intervenció en relació a la tramitació i aprovació de l’expedient de modificació de
crèdit núm. 10 al Pressupost de 2017, 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. 10 al Pressupost de 2017 en la modalitat
de Generació de crèdit, de conformitat amb el següent detall: ------------------------------------------------ALTES AL PRESSUPOST DE DESPESES ------------------------------------------------------------------------APLICACIÓ
DESCRIPCIÓ
IMPORT
PRESSUPOSTÀRIA
2 2412
14300 FOMENT DE L'OCUPACIÓ - VISIBLES
11.200,00
2 2412
16000 SEGURETAT SOCIAL
3.704,00
TOTAL
14.904,00
ALTES AL PRESSUPOST D’INGRESSOS
IMPORT
Econòmic
Descripció
14.904,00
45101
SOIB - VISIBLES
14.904,00
TOTAL
Segon. Donar compte de la present resolució al Ple de l’ajuntament." ---------------------------------------

El Ple en resta assabentat.
VUITÈ. CONTROL DEL PLE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
No hi ha intervencions.
NOVÈ. PRECS I SUGGERIMENTS
La intervenció del regidor del Partit Popular Cristóbal Coll Alcina, amb relació a l’inventari
municipal, així com la resposta de la secretària de la corporació, es pot consultar a
l'enllaç següent:
https://vimeo.com/240146652#t=54m30s
La intervenció del regidor del Partit Popular Cristóbal Coll Alcina, amb relació a les
queixes d’una veïna respecte a problemes d’humitats del seu habitatge confrontant amb
l’escorxador, així com la resposta del regidor d’Urbanisme, Remigio Lora Buzón, es pot
consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/240146652#t=55m47s
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La intervenció del regidor del Partit Popular Cristóbal Coll Alcina, amb relació al taller de
Mobilitat, així com la resposta de la batlessa, M. Montserrat Morlà Subirats, i del regidor
d’Urbanisme, Remigio Lora Buzón, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/240146652#t=57m58s
La intervenció del regidor del Partit Popular Cristóbal Coll Alcina, amb relació a les
bosses d’aparcament una vegada aprovada la norma, així com la resposta del regidor
d’Urbanisme, Remigio Lora Buzón, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/240146652#t=59m39s
La intervenció del regidor del Partit Popular Cristóbal Coll Alcina, amb relació a la feina
que havien de fer els mediadors amb motiu de la crisi municipal, així com la resposta del
portaveu de Volem Sant Lluís, Remigio Lora Buzón, com també la resposta de la
regidora del PSOE, Teresa Borrás Atienza, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/240146652#t=1h00m51s
La intervenció del regidor de Partit Popular Pedro Tudurí Mercadal, suggerint que es
donin les ordres oportunes per fer net la vegetació que envaeix la voravia del camí Vell
de s’Ullastrar, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/240146652#t=1h02m29s
La intervenció de la regidora del Partit Popular Mª Dolores Tronch Folgado, amb relació a
la reunió que s’havia de fer per preparar la Diada contra la violència de gènere, així com
la resposta de la regidora d’Afers Socials, Teresa Borrás Atienza, es pot consultar a
l'enllaç següent:
https://vimeo.com/240146652#t=1h03m03s
La intervenció de la regidora del Partit Popular Mª Dolores Tronch Folgado, amb relació
al Pla d’Igualtat, així com la resposta de la regidora d’Afers Socials, Teresa Borrás
Atienza, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/240146652#t=1h04m58s
La intervenció de la regidora del Partit Popular Mª Dolores Tronch Folgado, amb relació a
les tasques del nou administratiu de l’àrea d’Afers Socials, així com la resposta de la
regidora d’Afers Socials, Teresa Borrás Atienza, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/240146652#t=1h05m29s
La intervenció de la regidora del Partit Popular Mª Dolores Tronch Folgado, amb relació
al reglament dels ordenances dels centres escolars, així com la resposta del regidor
d’Educació, Antonio García Romero, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/240146652#t=1h06m19s
La intervenció de la regidora del Partit Popular Mª Dolores Tronch Folgado, amb relació
al quadre resum amb el resultat econòmic de les Jornades Literàries que va reiterar en el
Ple passat, així com la resposta del regidor de Cultura, Antonio García Romero, es pot
consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/240146652#t=1h07m06s
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La intervenció de la regidora del Partit Popular Mª Dolores Tronch Folgado, amb relació a
les despeses amb motiu de l’assistència de la batlessa als Jocs IGA celebrats a Gotland
2017, així com la resposta de la batlessa, M. Montserrat Morlà Subirats, es pot consultar
a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/240146652#t=1h07m29s
La intervenció del regidor del Partit Popular Daniel Mercadal Stevenson, amb relació a
l’Oktoberfest celebrada a Punta Prima,
així com la resposta de la batlessa, M.
Montserrat Morlà Subirats, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/240146652#t=1h08m10s
La intervenció del regidor del Partit Popular Francisco Olives Salas, amb relació a la nova
senyalització viària a ses Barraques, així com la resposta del regidor d’Urbanisme, com
també la resposta de la batlessa, M. Montserrat Morlà Subirats, es pot consultar a l'enllaç
següent:
https://vimeo.com/240146652#t=1h15m10s
La intervenció del regidor del Partit Popular Francisco Olives Salas, amb relació a la
festivitat del 29 de setembre, així com la resposta del regidor de Governació, Joan M.
Pons Sintes, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/240146652#t=1h19m01s
La intervenció del regidor del Partit Popular Francisco Olives Salas, amb relació a un
acord de la Junta de Govern Local del dia 30 de desembre (punt 2n, apartat 6è) relatiu a
qüestions de personal, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/240146652#t=1h19m21s
Finalment, la batlessa demana a la secretària que llegeixi les contestacions dels diferents
regidors/es de l’equip de govern a les preguntes efectuades pel Grup del Partit Popular a
l’apartat de “Precs i suggeriments” de la sessió plenària de dia 28.09.17. Tot seguit, la
secretària en fa la lectura. Es pot consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/240146652#t=1h20m22s
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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=0B1XwLUGGrFdzcW5jazRwcktuclE
Pel que fa als enllaços de la videoacta que s'indiquen, aquests es reprodueixen a la plataforma
Vimeo:
EULpkrDnROBbEq3tfvFyZLL9gSo= (00000.MTS)
72dExQ7lztZQpbfPJIfX4+EybUA= (00001.MTS)
69z/EVoCfkMtHuo0xoJA5TULcM0= (00002.MTS)

Sense més assumptes a tractar i quan són les 21:30, el president aixeca la sessió i
ordena que se n’estengui la corresponent acta, que signa amb mi, la secretària, acta que
certific.
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