AJUNTAMENT
DE SANT LLUÍS

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DIA 4 DE
FEBRER DE 2005.
A Sant Lluís a les 20:00 hores de dia 4 de febrer de 2005, es reuneixen a la sala d’actes
d’aquestes Cases Consistorials els senyors que a continuació s’anomenen per tal de fer sessió
plenària, per a la qual havien estat prèviament convocats.
Batle :
1a Tinenta de batle :
2a Tinenta de batle :
3r. Tinent de batle :
Regidor :
Regidora :
Regidora :
Regidor :
Regidor :
Regidora :
Regidor:

Llorenç Carretero Tudurí
Carmen Pons Villalonga
Juana Prieto Ardao
Manuel González Gálvez
Juan Antonio Cubas Cremades
Giuditta Zaniol Battiston
Maria Nieves Baillo Vadell
Pedro A. Morro Ferra
Cristobal Coll Alcina
Magdalena Astobiza Sintes
Remigio Lora Buzón

L’acte és presidit pel batle, senyor Llorenç Carretero Tudurí, assistit pel secretari de la
corporació, senyor Isidro López de Hoyos Herrero.
El president declara oberta la sessió.
PRIMER.- DICTAMEN COMISSIÓ D'ECONOMIA, HISENDA I GOVERNACIÓ 31.01.05.APROVACIÓ DEFINITIVA PRESSUPOST 2005 I PLANTILLA 2005.
El secretari dóna compte del dictamen emès en relació amb l’assumpte indicat, que diu:
“El secretari dóna compte de la proposició d’Alcaldia amb relació a l’assumpte indicat, que
textualment diu: ------------------------------------------------------------------------------------------------

“Tras la aprobación inicial del presente expediente acordada por el Ayuntamiento en sesión plenaria del
día 22 de diciembre de 2004, se procedió a la oportuna exposición publica del mismo mediante anuncio en
el BOIB numero 187 de fecha 31 de diciembre de 2004 y publicación de edicto en el Diario Menorca de
fecha 5 de enero de 2005. ------------------------------------------------------------------------------------------------Durante el referido periodo y mediante escrito de fecha registro de entrada en este Ayuntamiento 10 de
enero de 2005 y numero 150, se presenta escrito de alegaciones formulado por Dª Mª Nieves Baillo
Vadell, Portavoz del Grupo del Partido Popular; asimismo mediante escrito de fecha registro de entrada 14
de enero de 2005 y numero 249,se presenta escrito de alegaciones formulado por D. Remi Lora Buzón,
Concejal por el Grupo PSM de este Ayuntamiento. -------------------------------------------------------------------Al objeto del análisis a realizar por la Comisión Municipal de Hacienda, en orden a la adopción del
oportuno acuerdo por el Ayuntamiento Pleno, se ponen de manifiesto las siguientes circunstancias:
Primero.- Tras un detenido análisis de las alegaciones presentadas, desde esta Alcaldía se formulan las
siguientes consideraciones: -----------------------------------------------------------------------------------------------Con relación a las alegaciones formuladas por el Grupo Municipal del Partido Popular y no
obstante que los planteamientos expuestos en el escrito presentado obedecen a criterios de
oportunidad y gestión política que no pueden ser asumidos por el equipo de Gobierno Municipal, se
considera adecuado admitir parcialmente determinados aspectos que a continuación se detallaran:
a) Con relación a la partida 121.00.226.03, Gastos Jurídicos, se estima que la ampliación de
previsión de gasto solicitada se basa en la ejecución presupuestaria del ejercicio 2004, que
ha de considerarse en todos los aspectos como excepcional y extraordinaria. No obstante y
atendiendo a que al día de la fecha aun no se encuentran culminados los procedimientos de
apelación instados por este Ayuntamiento, así como la imposición de costas dictadas por el
Tribunal en los ya resueltos se considera aconsejable efectuar una modificación en la referida
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partida determinando una previsión de gasto de 36.060,72 €. De lo expuesto se concluye en
la desestimación parcial de la propuesta presentada. -------------------------------------------------

b)

Con relación a la partida 422.00.632.00 ha de manifestarse que la previsión de gastos
realizada se adecua tanto a las necesidades expuestas desde los órganos gestores del
Colegio Publico, como a las competencias que en la materia le corresponden a esta
Administración. Asimismo se manifiesta que la previsión efectuada en concepto de reposición
de carpintería supone un incremento del 80% con relación a la del anterior ejercicio. De lo
expuesto se concluye en la desestimación de la propuesta presentada. --------------------------c) Con relación a la partida 431.00.622.00 ha de manifestarse que en la liquidación del
presupuesto de 2004 quedara contablemente reflejada la obligación reconocida y el derecho
liquidado correspondiente al PLAN FEDER – PROYECTO DE SUPRESION DE BARRERAS
ARQUITECTONICAS, conforme al Convenio suscrito con la Conselleria de Economía y que
será ejecutado a lo largo de los ejercicios 2005 y 2006. De lo expuesto se concluye en la
desestimación de la propuesta presentada. -----------------------------------------------------------d) Con relación a la partida 443.00.622.00 ha de manifestarse que la previsión presupuestaria
realizada es tan solo al objeto de mantener abierta la partida y que pueda permitir culminar
las actuaciones que se desarrollan sobre el proyecto de ampliación encargado por este
Ayuntamiento. La propuesta presentada no permitiría, en ningún caso, el desarrollo de
actuación alguna de ampliación y por consiguiente se concluye en la desestimación de la
alegación presentada. -------------------------------------------------------------------------------------e) Con relación a la partida 451.00.622.00 se pone de manifiesto que la previsión
presupuestaria realizada se sitúa en la necesidad advertida por el Equipo de Gobierno de
que, en tanto se resuelva la gestión iniciada de incorporar el proyecto de teatro aprobado
por este Ayuntamiento en el Programa del 1% Cultural, a lo largo del presente año será
imprescindible por razones de seguridad y ornato publico, la reparación de la fachada del
inmueble. De lo expuesto se concluye en la desestimación de la propuesta presentada. ------f) Con relación a la partida 451.00.625.00 se pone de manifiesto que la previsión
presupuestaria realizada se ajusta a las necesidades advertidas desde el Area Municipal de
Cultura, no considerándose necesario un incremento que no obedece a una acción concreta.
De lo expuesto se concluye en la desestimación de la propuesta presentada. -------------------g) Con relación a la partida 452.00.622.00 y atendiendo a los análisis realizados por el Equipo
de Gobierno, que más adelante se detallaran, se estimara parcialmente la alegación en
cuanto a la previsión relativa a hierba artificial y vallado del Campo de Fútbol 7. --------------h) Con relación a la Subfunción 454.00 ha de manifestarse que el criterio de que“ hay que
reducir gastos innecesarios” es el utilizado por el Equipo de Gobierno a la hora de elaborar el
presente presupuesto que se considera notablemente ajustado. De lo expuesto se concluye
en la desestimación de la propuesta presentada. -----------------------------------------------------i) Con relación a la partida 511.00.210.03 ha de ponerse de manifiesto en primer lugar la
existencia de un error en el proyecto inicialmente aprobado por cuanto no se incorporó el
coste del Programa SOIB y que mas adelante se expondrá. Por otra parte y con relación a la
previsión para mantenimiento y conservación de urbanizaciones, ha de manifestarse el
notable impulso que desde este Equipo de Gobierno se ha dado al citado concepto siempre
atendiendo a la capacidad económica del Ayuntamiento. De lo expuesto se concluye en la
desestimación de la propuesta presentada. -----------------------------------------------------------j) Con relación a la partida 511.00.610.00 ha de manifestarse que desde esta Alcaldía se ha
analizado a fondo la propuesta presentada advirtiéndose diversas circunstancias que a
continuación se analizan. Por una parte, actuaciones como Camí Biniparrell tramo Norte han
de figurar en presupuesto por cuanto se trata de una obra incluida en el Plan de Obras y
Servicios para 2005. Por otra parte carece de justificación el pavimentado en determinadas
urbanizaciones (Cap d’en Font o Binisafua) y no en otras (Binibeca). Determinadas
inversiones propuestas ya han sido ejecutadas al tratarse de actuaciones urgentes. Con
relación a las instalaciones de alumbrado en áreas de la costa ha de manifestarse que en
modo alguno puede desarrollarse una actuación como la solicitada sin la existencia de un
proyecto que garantice la adecuada cobertura técnica a la actuación a desarrollar, todo ello
sin perjuicio que dicha instalación ha de enmarcarse en el desarrollo de un proyecto de
urbanización total para cada uno de los sectores afectados. De lo expuesto se concluye en la
desestimación de la propuesta presentada. ------------------------------------------------------------
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Con relación a las alegaciones formuladas por el Grupo Municipal del PSM y no obstante que
los planteamientos expuestos en el escrito presentado obedecen a criterios de oportunidad y gestión
política que no pueden ser asumidos por el equipo de Gobierno Municipal, se considera adecuado
admitir parcialmente determinados aspectos que a continuación se detallaran, así como agradecer el
trabajo de análisis realizado por el portavoz atendiendo al escaso tiempo en la Corporación: ---------a) Con relación a la Subfunción de Colegio Publico ha de manifestarse que la previsión de
gastos realizada se adecua tanto a las necesidades expuestas desde los órganos gestores del
Colegio Publico, como a las competencias que en la materia le corresponden a esta
Administración. Asimismo se manifiesta que la previsión efectuada en concepto de reposición
de carpintería supone un incremento del 80% con relación a la del anterior ejercicio. De lo
expuesto se concluye en la desestimación de la propuesta presentada. --------------------------b) Con relación al área de Cultura, manifestar que respecto a Biblioteca existe consignación
especifica para actuaciones en dicho servicio, a mas de las ampliaciones de jornada, en
plantilla y presupuesto, para el personal adscrito a la misma. Respecto a patrimonio cultural,
informar que el proyecto redactado para Teatro sigue pendiente de su inclusión en el
Programa del 1% Cultural. La previsión en la partida 226.19, normalización, permitirá, en su
caso, actuaciones en rotulación e imagen. De lo expuesto se concluye en la desestimación de
la propuesta presentada. ---------------------------------------------------------------------------------c) Este equipo de Gobierno ha incentivado de manera notable el desarrollo del Area de
Juventud y las previsiones presupuestarias responden a los programas y proyectos previstos
desde la Concejalía y elaborados por el personal adscrito a la misma. De lo expuesto se
concluye en la desestimación de la propuesta presentada. ----------------------------------------d) Con relación a la Subfunción 463, Comunicación, se pone de manifiesto que el equipo de
gobierno apoya la edición del boletín informativo municipal. De lo expuesto se concluye en la
desestimación de la propuesta presentada. -----------------------------------------------------------e) Con relación a la Subfunción 313, Acción Social, la propuesta presentada adolece de falta de
concreción y por otra parte la previsión realizada se ajusta a los programas y actuaciones
previstas desde la Concejalía y elaborados por los técnicos adscritos a la misma. De lo
expuesto se concluye en la desestimación de la propuesta presentada. --------------------------f) Con relación a la Subfunción 453, Patrimonio, se ponen de manifiesto diversas
consideraciones. Así y atendiendo a que el Consell Insular de Menorca no formulara Plan de
Mejora de Fachadas para el ejercicio de 2005, desde esta Alcaldía se comparte las
eliminación de la previsión aprobada inicialmente. Con relación a la limpieza, señalización y
mantenimiento de yacimientos arqueológicos, se informa que esta es una competencia que
desarrolla el Consell Insular de Menorca y la previsión realizada se ajusta a los programas
elaboradas por dicha Institución. De lo expuesto se concluye en la desestimación parcial de
la propuesta presentada. ---------------------------------------------------------------------------------g) Con relación a la Subfunción 444, Medio Ambiente, se pone de manifiesto que la previsión
realizada se ajusta a los programas y actuaciones previstas desde la Concejalía y elaborados
por los técnicos adscritos a la misma. Por otra parte y con relación al acondicionamiento del
alumbrado publico, se informa que con cargo al presupuesto de 2004 en los próximos meses
se continuara el programa de mejora energética con la sustitución de mas de 200 luminarias.
De lo expuesto se concluye en la desestimación de la propuesta presentada. -------------------h) Con relación a las subfunciones 711 y 721, Agricultura e Industria respectivamente, se
recuerda que la memoria formulada por esta Alcaldía en el marco del presente expediente,
recoge literalmente: “Se mantienen las funciones relativas a AGRICULTURA e INDUSTRIA en
la consideración que las previsiones presupuestarias realizadas, de carácter testimonial,
pretenden poner de manifiesto la voluntad del Equipo de Gobierno de analizar e impulsar, en
su caso, políticas de fomento que empiezan a ser analizadas en el marco de los Consejos
Sectoriales aprobados y en funcionamiento”. De lo expuesto se concluye en la desestimación
de la propuesta presentada. -----------------------------------------------------------------------------i)
Con relación a la partida 452.00.622.00 y atendiendo a los análisis realizados por el Equipo
de Gobierno, que más adelante se detallaran, se estimara parcialmente la alegación en
cuanto a la previsión relativa a hierba artificial y vallado del Campo de Fútbol 7. ---------------
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Con relación a las otras alegaciones en materia de deportes, se pone de manifiesto la
decidida voluntad del equipo de gobierno municipal de fomentar este área y
fundamentalmente de la mejora de las instalaciones. De lo expuesto se concluye en la
desestimación de la propuesta presentada. ------------------------------------------------------------

k)

Con relación a la Subfunción 511, Carreteras y Caminos, en primer lugar poner de manifiesto
la existencia de un error en la alegación en lo referente a la cuantía de la actuación
denominada Camí de sa Vigía. Por otra parte manifestar que la previsión realizada se
corresponde a un análisis de prioridades en esta materia, como quedó reflejado en la
solicitud de inclusión de los proyectos presupuestados en el Plan de Obras y Servicios. De lo
expuesto se concluye en la desestimación de la propuesta presentada. --------------------------l) Con relación a la Subfunción 011, Deuda Publica, manifestar que las previsiones realizadas se
corresponden a los prestamos concertados en la actualidad, mas la cobertura necesaria para
hacer frente a los que hubieran de suscribirse durante el presente ejercicio. De lo expuesto
se concluye en la desestimación de la propuesta presentada. --------------------------------------Segundo.- Tras los análisis realizados por el Equipo de Gobierno municipal y a la vista de las
circunstancias que se dirán, se propone la modificación del expediente inicialmente aprobado en las
siguientes partidas presupuestarias: ------------------------------------------------------------------------------------Partida presupuestaria 121.00.226.03, Gastos Jurídicos.- Atendiendo a que al día de la fecha
aun no se encuentran culminados los procedimientos de apelación instados por este Ayuntamiento,
así como la imposición de costas dictadas por el Tribunal en los ya resueltos se considera aconsejable
efectuar una modificación en la referida partida determinando una previsión de gasto de 36.060,72
€. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Partida presupuestaria 452.00.622.00, Inversión funcionamiento servicios.- Atendiendo a las
sentencias dictadas sobre las licencias de obras impugnadas por el Consell Insular de Menorca, que
habrá de suponer su anulación y en simultaneo su nueva concesión consumiendo cupo del año 2005 y
sin generar nuevo ingreso en concepto de tasa por otorgamiento de licencia de obras ni de Impuesto
sobre Construcciones, desde el equipo de Gobierno se considera aconsejable rebajar la previsión de
ingresos en estos conceptos y por consiguiente reducir gastos previstos. Desde esta perspectiva y sin
renunciar a su ejecución si las circunstancias de gestión económica lo permitieran, se considera
oportuno eliminar la previsión para Campo de Fútbol 7, hierba artificial y vallado, dejando una
consignación simbólica de 1.000 €. -------------------------------------------------------------------------------Partida 453.00.461.00, Plan de Mejora de Fachadas, aportación municipal.- Atendiendo a que el
Consell Insular de Menorca no formulara Plan de Mejora de Fachadas para el ejercicio de 2005, y
atendiendo a las circunstancias expuestas en el apartado anterior desde esta Alcaldía se propone
eliminar la previsión aprobada inicialmente, quedando la consignación presupuestaria reducida a la
cantidad de 9.010,12 €. --------------------------------------------------------------------------------------------Partida presupuestaria 511.00.210.03, Reparación, mantenimiento y conservación
infraestructuras.- Atendiendo a la existencia de un error en la documentación tramitada inicialmente
se incorpora previsión para el desarrollo de un Programa con SOIB para la contratación de una
brigada (capataz + 4 peones) que durante seis meses apoye los servicios municipales, por importe de
37.086,63 €. Quedando la consignación presupuestaria de la presente partida en un total de
117.086,63 €. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Partida presupuestaria 511.00.610.00, Inversiones Reposición de Infraestructuras.- Atendiendo
a las autorizaciones recibidas del Servicio de Litoral del CIM, se incorpora previsión para la ejecución
del Proyecto de Pavimentación rampa acceso al mar en Alcaufar, por importe de 12.542,34 € y
Pavimentación de acceso en Biniancolla, por importe de 5.809,25 €. La consignación presupuestaria
en la presente partida se sitúa en 625.717,29 €. --------------------------------------------------------------Concepto de ingresos 282.00, Impuesto sobre Construcciones.- Conforme al análisis realizado en
apartados anteriores se reduce la previsión de ingresos a la cantidad de 403.833,82 €. ---------------Concepto de ingresos 310.01, Tasa por otorgamiento de licencias urbanísticas.- Conforme al
análisis realizado en apartados anteriores se reduce la previsión de ingresos a la cantidad de
269.222,55 €. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Concepto de ingresos 455.00, Transferencias corrientes CAIB.- Se efectúa previsión de ingresos
no contemplada inicialmente como consecuencia del Programa SOIB por un importe de 20.453,73,
resultando una previsión definitiva de ingresos en el concepto por un importe de 155.127,89 €. -----

¡Error!Marcador no definido.

AJUNTAMENT
DE SANT LLUÍS
Atendiendo a las circunstancias expuestas es por lo que elevo a la consideración del Ayuntamiento Pleno
las siguientes propuestas de acuerdo: ----------------------------------------------------------------------------------PRIMERA.- Desestimar parcialmente las alegaciones formuladas por D. Remigio Lora Buzón, Portavoz del
Grupo Municipal del PSM de este Ayuntamiento y por Dª Mª Nieves Baillo Vadell, Portavoz del Grupo
Municipal del Partido Popular de este Ayuntamiento, conforme a las consideraciones expuestas en la
presente Proposición. ------------------------------------------------------------------------------------------------------SEGUNDA.- Aprobar definitivamente el Presupuesto municipal para 2005, en conformidad con las
modificaciones introducidas a la aprobación inicial, señaladas en la presente Proposición, y que asciende a
un importe total, tanto de gastos como de ingresos, de 6.970.405,85 €. ---------------------------------------

TERCERA.- Aprobar definitivamente la Plantilla para el año 2005 en conformidad con la aprobación inicial
realizada. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CUARTA.- Publicar en el BOIB el anuncio de aprobación definitiva de los expedientes.” -----------------------

Intervé el batle manifestant que a la proposició d’Alcaldia es comenten, una per una, les
al·legacions presentades pel Partit Popular i PSM i es contesten segons el que creu l’equip de
govern. Així mateix, manifesta que parcialment s’accepten algunes de les al·legacions
presentades i que la resta es desestimen de conformitat amb les explicacions que s’indiquen a
l’esmentada proposició. Tot seguit, demana si hi ha qualque intervenció. -----------------------Intervé la Sra. Baillo Vadell manifestant, en primer lloc, que per a dimecres hi ha convocat un
Ple ordinari i està previst convocar-ne un d’extraordinari per a divendres per tractar l’aprovació
definitiva del pressupost; per tant, assenyala que no entén el fet de fer-ne un d’extraordinari,
quan al seu entendre el present expedient es podria analitzar en el Ple ordinari de dimecres. ---El batle manifesta que la raó és ben senzilla. Diu que avui hi ha la comissió, i en sortirà un
dictamen, i el Ple ordinari està convocat des de la setmana passada i està previst convocar un
Ple extraordinari perquè no se sap el que passarà a la comissió d’avui i per donar temps als
administratius per redactar l’acta que s’ha de dur a la sessió plenària. A més, assenyala que
tot açò és per fer-ho en el termini i en la forma adequada, que és el que correspon. -------------Pel que fa a l’expedient de pressupost, i respecte a la partida 443.00.622.00, la Sra. Baillo
Vadell manifesta que li agradaria saber a quant puja el projecte d’ampliació del cementeri
municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------El batle respon que definitivament de projecte encara no n’hi ha, ja que s’està amb les mesures
correctores pel fet que l’ampliació està enclavada dins una sortida natural d’aigua. Assenyala
que es va demanar un estudi a uns enginyers, el qual ja ha estat lliurat a aquest Ajuntament, i
ara els redactors del projecte han de corregir el projecte original segons l’esmentat estudi; per
tant, el projecte original no està definitivament conclòs. -----------------------------------------------La Sra. Baillo Vadell s’interessa respecte per a quan està previst executar l’ampliació. El batle
respon que no ho sap i que la previsió que figura en el pressupost és per concloure
definitivament el projecte i que després es farà la previsió d’execució. ------------------------------Continua la Sra. Baillo Vadell manifestant que, respecte a la partida 451.00.622.00 (teatre), li
agradaria saber que pensen fer amb la façana. ----------------------------------------------------------El batle manifesta que millorar-la, arranjar els desperfectes que hi ha i, sobretot, una
emblanquinada, independentment que véngui o no l’1% cultural. ------------------------------------Pel que fa a la partida 451.00.625.00 (Pla d’equipaments culturals), la Sra. Baillo Vadell
manifesta que segons les al·legacions presentades el Partit Popular va demanar l’ampliació de
la partida per adquirir més material i vol deixar constància que realment era per adquirir un
nou equip de so, ja que l’actual està francament malament. ------------------------------------------Continua la Sra. Baillo Vadell manifestant que li agradaria saber, respecte a la partida
511.00.610.00 (Infraestructura i urbanitzacions), quines administracions ajudaran aquesta
partida. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------El batle respon que a l’annex tercer del Pressupost vénen determinades les ajudes d’altres
administracions respecte a les diferents inversions, si bé assenyala que són previsions i que s’ha
de tenir en compte que en aquests moments ha desaparegut la participació de la CAIB en les
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ajudes a obres hidràuliques i, per tant, la previsió sobre aquesta mena d’obres és dur-ho tot a
càrrec del concessionari. -------------------------------------------------------------------------------------Continua la Sra. Baillo Vadell manifestant que li agradaria saber quina quantitat de llicències es
podran donar una vegada deduïdes les famoses llicències ràpides, les quals sembla ser
s’hauran de tornar a donar, així com quantes s’han donat durant l’any 2005. ---------------------El batle manifesta que per a aquest any a Sant Lluís li corresponen 47 llicències; que en aquests
moments n’hi ha unes 37 de concedides; i que la Comissió de Govern ja ha concedit tres
llicències de les sentències, les quals llicencies agafen nombre de “cupo” d’aquest any i no
paguen l’impost ni la taxa, ja que ho van pagar en el seu moment. No obstant açò, manifesta
que també s’ha de tenir en compte que s’han caducat una sèrie de llicències d’obres, la qual
cosa suposa un corriment dels nombres de “cupo”. -----------------------------------------------------

Finalment, la Sra. Baillo Vadell manifesta que l’any 2004 es va signar amb la Creu Roja un
conveni de col·laboració per import de 80.471 €, i assenyala que, tant a l’any 2004 com a l’any
2005, hi figura una previsió pressupostària de 66.111 €; per tant, demana si açò s’hauria de
rectificar. -------------------------------------------------------------------------------------------------------El batle manifesta que un pressupost és una previsió i a final d’any aquesta partida pot ser a
l’alça o a la baixa, i difícilment es pot saber al cent per cent quina quantitat serà la definitiva i,
per açò, es xerra d’una previsió. Així mateix, i per exemple respecte a l’obra de col·locació de
gespa artificial al camp de futobl-7, manifesta que en aquests moments l’equip de govern
rebaixa la previsió pressupostària a causa de les sentències dictades sobre les llicències d’obra
impugnades pel CIM, que haurà de suposar l’anul·lació i en simultani la nova concessió agafant
“cupo” de l’any 2005 i sense generar nou ingrés en concepte de taxa i impost. No obstant açò,
manifesta que l’equip de govern considera que aquesta obra sí que és una actuació prioritaria i
que, per exemple, si en el mes de setembre l’ingrés econòmic és bo no descarta la seva
execució. Però insisteix que en aquest moments la qüestió del tema de les llicències fa tocar
l’ingrés a la baixa. ---------------------------------------------------------------------------------------------Intervé el Sr. Lora Buzón manifestant que, en primer lloc, li agradaria matisar una qüestió
respecte a la proposició d’Alcaldia. Manifesta que quan es diu:----------------------------------------

“Con relación a las alegaciones formuladas por el Grupo Municipal de PM y no obstante
que los planteamientos expuestos en el escrito presentado obedecen a criterios de
oportunidad y gestión política que no pueden ser asumidos por el equipo de
Gobierno Municipal, se considera adecuado admitir parcialmente determinados aspectos
que a continuación se detallaran” -----------------------------------------------------------------

creu que criteris polítics ho son tots, i que si s’agafa la memora d’Alcaldia que acompanya el
pressupost, el batle diu: --------------------------------------------------------------------------------------

“La elaboración del proyecto que se presenta ha venido presidida por una serie de
circunstancies que a continuación se detallarán, así como la asunción de determinados
criterios de carácter político económico.” --------------------------------------------------

i diu que açò ho troba lògic i que li agradaria que es contestàs igual, és a dir, que es llevàs el
terme d’oportunitat i gestió política i que es posàs que per criteris de caràcter polític i
econòmic les al·legacions no poden ser assumides per l’equip de govern, la qual cosa considera
que hauria quedat més bé. ----------------------------------------------------------------------------------El batle manifesta que aquesta expressió és la que s0ha fet servir sempre any darrere any, i
que si es mira els pressuposts dels darrers anys veurà que açò és així, i que a la millor en lloc
de posar d’oportunitat política s’haurà de posar, per exemple, de compressió política. A més,
vol deixar clar que la terminologia emprada pot semblar que sigui ofensiva, però no és així, sinó
que s’ha emprat com cada any. -----------------------------------------------------------------------------Continua el Sr. Lora Buzón manifestant que a les al·legacions presentades pel PSM hi ha un
petit error respecte a una partida i en fa menció. Així mateix, agraeix a l’equip de govern pel
fet que parcialment dues al·legacions s’hagin acceptat, si bé manifesta que li hauria agradat
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que n’hi hagués hagut alguna més d’acceptada. Pel que fa al camí de sa Vigia, manifesta que
el PSM considera que no s’ha d’asfaltar i que seria més interessant posar ben posat peltret i ben
apiconat, ja que com més va més els camins ja no són camins i perden el seu encant. Així
mateix, manifesta que si es parla d’elaborar guies i promocionar el turisme en el pla ecològic i
de patrimoni, com més autèntics siguin els camins, molt millor. ------------------------------------El batle manifesta que l’any passat es van invertir en el camí de sa Vigia més de dos milions de
pessetes i el camí està destrossat. Assenyala que no és partidari de posar-hi reg d’asfalt, però
si s’arriba a la conclousió que el material que si posa es torna a rompre tot d’una s’haurà
d’actuar, i que el camí l’han destrossat els mateixos veïns quan han fet obres per fer els
habitatges. Manifesta que efectivament si s’hi posa reg asfàltic perdrà el seu encant, però el
que no es pot fer és gastar cada any un dineral. Conclou dient que la primera actuació que es
farà serà la reconstrucció de la caixa per poder fer un bon apiconament; i si amb açò queda bé,
no s’asfaltarà, però si llavors no aguanta s’haurà de fer una altre tipus d’actuació. -----------------

Segueix el Sr. Lora Buzón manifestant que una altra al·legació presentada era sobre la
subfunció 422 (col·legi públic). Considera que amb les mancances que hi ha, els doblers que
figuren en el pressupost no seran suficients. Així mateix, el PSM considera que s’hauria
d’incrementar les partides 489.01, 489.02 i 489.03, que fan referència a organismes sense
ànim de lucre. I diu que convindria atendre bé l’escola de manera que durant un temps, llarg
no doni maldecaps. ------------------------------------------------------------------------------------------Intervé la Sra. Pons Villalonga manifestant que quan van elaborar el pressupost van aparèixer
una primera llista de qüestions que s’havien de millorar a l’escola, i sobre aquella llista es va
basar el pressupost i encara se n’hi va posar una mica més. Així mateix, manifesta que cada
any els grups de l’oposició demanen que s’incorpori més quantitat de doblers per canviar
finestres a l’escola, i diu que en el pressupost per a l’any 2005 s’hi ha posat un 80% més
respecte a l’any 2004. Igualment, assenyala que també s’ha incrementat l’aportació a l’APIMA,
així com el conveni d’informàtica signat amb el col·legi públic. ----------------------------------------Continua el Sr. Lora Buzón manifestant que, al seu entendre, també s’hauria d’incrementar la
partida de Cultura i, en concret, incentivar l’ús de la Biblioteca Pública amb més activitats, ja
que només té un ordinador i considera que n’hi hauria haver qualcun més i una millor
organització. Així mateix, manifesta que també s’hauria d’incrementar la partida de Joventut i
intentar fer coses per als joves de 13 a 16 anys, ja que no són tots els qui fan esport i quan
acaben l’ESO hi ha aquella edat crítica que no saben que han de fer. -------------------------------El batle manifesta que el jovent d’avui en dia és molt complicat i que per moltes activitats que
vulguis fer és difícil que vulguin participar en les activitats que programis.
Així mateix,
manifesta que s’ha de tenir en compte que la partida específica de Joventut es comença a
generar l’any 2004. -------------------------------------------------------------------------------------------El Sr. Lora Buzón manifesta que s’ha d’intentar fer coses, com és ara qualque concert per als
joves. El batle manifesta que es pot demanar a Cultura quants se n’han fet i també quina
assistència han tingut, ja que recorda que a una sessió plenària va haver d’aguantar
expressions de “quatre moixos”. El Sr. Lora manifesta que no sap de quina manera es devien
organitzar, ja que els que es fan a altres pobles tenen una acceptació important. ----------------Continua el Sr. Lora Buzón manifestant que l’esport s’endú un 9’5% del pressupost, i no és el
fet si és molt o poc, i que si bé l’esport és important per a la persona, la cultura també ho és,
molt important, i si no s’hi posa doblers no s’avança en aquesta matèria. I entén que, tal
vegada, per l’equip de govern el camp de gespa de futbol-7 és un fet polític, però el PSM
considera més important que doblers d’aquesta partida fossin destinats a la cultura. ------------El batle manifesta que és un fet polític pels usuaris que açò pot comportar, ja que hi ha molta
gent que empra aquestes instal·lacions i demanen aquesta millora.
Així mateix, la Sra. Pons
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Villalonga manifesta que també la gent del Molí i del col·legi públic demana aquesta actuació
per anar-hi a fer esport lliure. -------------------------------------------------------------------------------Segueix el Sr. Lora Buzón manifestant que una altra partida que el PSM demanava que
s’augmentàs és la d’Indústria, per tal de dur a terme la campanya de retolació i gràfiques dels
comerços en la nostra llengua. -----------------------------------------------------------------------------El batle manifesta que aquestes actuacions ja es fan cada any i que hi ha una partida específica
en el pressupost, en concret, la partida 4510.226.19. --------------------------------------------------Finalment, el Sr. Lora Buzón manifesta que al PSM li hauria agradat que s’haguessin acceptat
més al·legacions de les presentades, però, no obstant açò, agraeix a l’equip de govern les dues
al·legacions que parcialment han acceptat. ---------------------------------------------------------------Intervé lla Sra. Pons Villalonga manifestant que li agradaria fer dos aclariments, un al Partit
Popular en el sentit del que va aparèixer als mitjans de comunicació sobre el vallat del
poliesportiu, i diu que no es tracta de fer-ho al poliesportiu, sinó al del camp de futbol-7, una
mesura molt important de dur a terme per les inquietuds que hi ha. --------------------------------La Sra. Baillo manifesta que vol deixar constància que no és el Partit Popular qui ho va dir, sinó
que són els mitjans de comunicació que ho van posar i, en tot cas, són aquests els qui es van
equivocar. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Per altra banda, la Sra. Pons Villalonga manifesta que l’altra qüestió és sobre la partida que el
PSM demana reduir en 4.000 euros, i diu que aquesta fa referència a material fungible. Diu
que aquesta partida és la que s’empra per a material de l’escola d’estiu, així com per al
possible dèficit que hi pugui haver. ------------------------------------------------------------------------El Sr. Lora Buzón manifesta que volia retallar la partida de material fungible perquè pensava
que era material que desapareixia, per la qual cosa considerava que era molt elevada aquesta
partida. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació la proposició d’Alcaldia indicada. ---La Comissió d’Economia, Hisenda i Governació, amb els vots a favor dels representants del
PSOE i UCM, que suposen sis vots ponderats; i l’abstenció dels representants del PP i PSM, que
suposen cinc vots ponderats; acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les
següents propostes d’acord: --------------------------------------------------------------------------------PRIMERA.- Desestimar parcialment les al·legacions formulades per Remigio Lora Buzón,
Portaveu del grup Municipal del PSM d’aquest Ajuntament i per Mª Nieves Baillo Vadell,
Portaveu del grup municipal del Partit Popular d’aquest Ajuntament, conforme a les
consideracions exposades a la present Proposició. ------------------------------------------------------SEGONA.- Aprovar definitivament el Pressupost Municipal per a l’any 2005, de conformitat
amb les modificacions introduïdes respecte a l’aprovació inicial, assenyalades a la present
proposició, i que ascendeix a un import total, tant de despeses com d’ingressos, de
6.970.405,85 €. ------------------------------------------------------------------------------TERCERA.- Aprovar definitivament la Plantilla per a l’any 2005 de conformitat amb l’aprovació
inicial realitzada. -----------------------------------------------------------------------------------------------QUARTA.- Publicar en el BOIB l’anunci d’aprovació definitiva dels expedients.” --------------------

Intervé el batle manifestant que, tal com va dir a la comissió, a la proposició d’Alcaldia es van
contestar, una per una, les al·legacions presentades pel Partit Popular i PSM, i assenyala que
a l’esmentada comissió, igualment, es van contestar les diferents preguntes que es van fer, i
que, com es pot veure, el pressupost des de l’aprovació inicial a la definitiva s’ha reduït en certa
quantitat de doblers. Continua manifestant que es va explicar el perquè d’aquesta disminució i
espera que, igualment, es pugui intentar recuperar aquesta inversió que, en principi, queda
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oberta però de moment no es realitzaria, que és la col·locació de gespa artificial al camp de
futbol – 7. No obstant açò, espera que l’any sigui bo en el sentit d’ingressos, i es pugui
recuperar aquesta inversió, així com es puguin realitzar totes les previstes en el pressupost.
Intervé la Sra. Baillo manifestant que, en primer lloc, el batle va dir a la comissió que havia de
matisar quan es tractàs de decisions preses per l’equip de govern i que no personalitzàs en ell
quan tot l’equip de govern era el responsable de les decisions preses.
Diu que ho entén
perfectament, però també aquest equip de govern ha d’entendre que, com a portaveu i quan
està en el Ple, s’ha de dirigir al seu representant, que és naturalment el batle el que per regla
general presenta les propostes i contesta les preguntes de l’oposició; per tant, no vol de cap de
les maneres que l’equip de govern se senti deixat de banda ni és una qüestió de personalisme,
sinó que és una manera de dirigir-nos en general.
Continua la Sra. Baillo manifestant que el batle a la proposició d’Alcaldia diu que els
plantejaments exposats a les al·legacions obeeixen a criteris d’oportunitat, i assenyala que açò
va quedar aclarit a la comissió informativa, ja que el membre del PSM va donar a entendre
que no li havia caigut com a gaire bé, i diu que al Partit Popular tampoc, perquè si, per un
banda, es diu que utilitza criteris d’oportunitat i, per altra banda, que presentem propostes en
positiu, sembla que una cosa es contradiu amb l’altra.

Pel que fa a les al·legacions presentades pel Partit Popular, la Sra. Baillo Vadell assenyala que
en farà una exposició de cada una respecte al que pensa el seu grup polític:
- Despeses jurídiques.- Manifesta que l’any 2003 es van pagar per contenciosos 51.632 euros;
i l’any 2004, abans de finalitzar aquest, ja s’havien gastat 56.030 euros, si bé vostès troben
que les despeses de l’any 2004 són excepcionals i extraordinàries. Així mateix, manifesta que
encara sort que han tingut el bon criteri de passar de 18.030 a 36.060 euros per a l’any 2005,
si bé, així i tot, el Partit Popular creu que serà insuficient, i el temps ho dirà. Recorda que a la
sessió plenària de dia 02.02.05 van comprovar que ja poden preparar 18.000 euros, és a dir, la
meitat del que han pressupostat i es demana: Serà també aquest any excepcional?
- Col·legi públic.- Manifesta que el Partit Popular creu que la previsió de despeses no respon a
les necessitats de l’edifici i pensa que ja han passat prou anys en què s’ha deixat de banda el
manteniment del col·legi, fent-hi simplement els mínims, i creu que l’Ajuntament ha de fer molt
més; per tant, no està d’acord amb les seves apreciacions. De fet, assenyala que amb la carta
que ara llegirà de la directora de l’escola, li dona tota la raó.
Tot seguit, dóna compte
d’aquest escrit, que diu:
“MAGDALENA HUMBERT PONS, com a presidenta del Consell Escolar del CP Sant Lluís, arrel de la lectura
de l’acta de la darrera sessió on es demana que es prioritzin les obres pendents a realitzar per part de
l’Ajuntament i de tot el procés de seguiment del manteniment del centre que s’havia de dur a terme al
llarg d’aquest curs, vol expressar al Consell Escolar la seva preocupació quant aquest tema. Pensa que no
són els mestres ni el Consell Escolar qui han de prioritzar les deficiències sinó que és l’Ajuntament qui ha
de resoldre d’una vegada per totes totes les demandes fetes. No hi ha cap tema nou, manco el de
resoldre les deficiències de l’ampliació de les sis aules d’Educació Infantil. Tot són mancances que s’han
anat detectant al llarg dels anys i que encara estan sense resoldre malgrat s’hagin demanant per escrit en
diferents ocasions. Considera que la responsabilitat del manteniment correspon a l’Ajuntament i que cada
any van sorgint noves deficiències que al sumar-se a les antigues i que encara estan sense resoldre van
provocant que les necessitats econòmiques són cada vegada més grans. És necessari d’una vegada per
totes que es dediqui un pressupost extraordinari per resoldre totes les mancances i després es podrà fer
un manteniment anual dut al dia. --------------------------------------------------------------------------------------
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Per això, i una vegada més, present el llistat de temes que estan pendents des de ja fa uns quants anys: Goteres cúpula. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Bandes antirelliscament a les escales del primer cicle. ---------------------------------------------------------Canvi de manòmetres als radiadors, no es poden tancar. -----------------------------------------------------Insonorització aules de segon. -------------------------------------------------------------------------------------Canvi de xarxa que envolta l’escola. -------------------------------------------------------------------------------Canvi de finestres. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Fer net l’arena del sorral, hi ha excrements de moix. ----------------------------------------------------------Barrera d’entrada de mercaderies al menjador. -----------------------------------------------------------------Protecció pels dits, frens i pius a les portes del un edifici. -----------------------------------------------------Instal·lació timbre d’entrada i sortida al nou edifici. ------------------------------------------------------------Barrera de la pista. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Barrera nova d’entrada al carrer Son Parruquet. ----------------------------------------------------------------Instal·lació dels jocs del pati d’Educació Infantil. ----------------------------------------------------------------Acabar el pati de primer cicle. --------------------------------------------------------------------------------------Instal·lar una bústia a l’entrada principal. ------------------------------------------------------------------------Acabar de pintar la façana principal. ------------------------------------------------------------------------------Aigua i desaigua a la cova de ceràmica. ---------------------------------------------------------------------------

Instal·lació de tres fonts. --------------------------------------------------------------------------------------------Separacions de patis. ------------------------------------------------------------------------------------------------Repintar els jocs del pati de segon cicle. -------------------------------------------------------------------------Ajuda a instal·lar les espatlleres a la sala de psicomotricitat. --------------------------------------------------Arranjar el forn de ceràmica. ---------------------------------------------------------------------------------------L’aigua del menjador de la qual beuen els alumnes surt sempre marronenca.-------------------------------

-

Manquen dos punts de llum a la porxada. ------------------------------------------------------------------------Manquen les papereres als patis nous. ----------------------------------------------------------------------------

........”

i diu que, així, fins a un total de 31 punts que són demandes que fa l’escola. I continua llegint
l’esmentat escrit:
“Esperant una resposta el més prest possible, perquè duim molt de temps demanant que aquests termes
es solucionin i no pretenem entrar en el joc de les amenaces i de prendre mesures dràstiques. Avui
aprofit per presentar-les d’una vegada per totes amb motiu de la convocatòria de Consell Escolar i de
Consell Sectorial d’Educació.”

Així mateix, manifesta que la Sra. Pons a la comissió informativa es va omplir la boca parlant
del 80% que s’havia augmentat el pressupost de l’escola respecte a l’any anterior, i diu que els
percentatges en ocasions són nombres rellevants, però, altres, en canvi, no diuen res. I diu
que l’any 2003 es va pressupostar 9.000 € per al Col·legi Públic; l’any 2004, 15.000 €; i l’any
2005 hi ha pressupostat 27.000 € per finestres i 21.000 € per coses diverses. Igualment
manifesta que tothom sap lo molt que costa qualsevol millora o reforma que vols fer a una casa
i assenyala que traslladar-lo a un edifici tan gran com és el col·legi la inversió ha de ser molt
més elevada i el Partit Popular creu que les quantitats pressupostades no són suficients per
donar resposta a la demanda dels ciutadans i, com bé s’ha vist, tampoc del Consell Escolar,
màxim òrgan representatiu del Col·legi de Sant Lluís.
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- Barreres arquitectòniques.- Manifesta la Sra. Baillo Vadell que entén perfectament l’explicació
del seus tècnics, és a dir, que comptablement hi ha una obligació reconeguda dins el
pressupost de 2004, però, per altra banda, considera que la partida és prou important perquè
aparegui a la memòria explicativa, allà on apareix el contingut dels pressuposts i les principals
modificacions. I demana: Per què no s’hi ha inclòs?
- Cementeri.- Manifesta que si amb la partida que pressupostava el Partit Popular no es podia
desenvolupar el projecte d’ampliació del cementeri, menys es podria fer amb una partida
inferior, que és la que l’equip de govern ha posat; i diu que si en el Pla insular de cooperació
de 2005 hi ha previst una ampliació del cementeri, se suposa que l’Ajuntament haurà d’aportar
qualque cosa més que 12.000 €; per tant, demana: Ja ho té previst aquest equip de govern?
- Teatre.- Manifesta que diuen que per a aquest any per “razones de seguridad y ornato
público se hace imprescindible la reparación del inmueble”, i recorda que a la comissió va

demanar al batle què pensava fer; i ell va contestar que millorar la façana i emblanquinar-la. I
el Partit Popular creu que 30.000 € és una quantitat molt elevada només per emblancar i que
una altra cosa seria si amenaçàs ruïna, que si fos aquest el cas, demana l’emissió d’un informe
sobre la qüestió. Indica que no li sembla malament que s’emblanqui la façana, però segons el
projecte aquesta desapareix; per tant, que diguin que volen millorar-la, ella no ho entén.

- Camp de futbol 7.- Manifesta la Sra. Baillo Vadell que l’equip de govern dóna l’excusa que el
fet de tornar a donar les llicències d’obres impugnades pel Consell Insular de Menorca sense
rebre, naturalment, nous ingressos per aquest concepte, els fa considerar que és aconsellable
reduir despeses i creuen oportú eliminar la inversió que tenia pensada per al camp de futbol 7,
passant de 210.000 € a 1.000 €; i el Partit Popular es demana: Per què no ho van preveure
abans? No obstant açò, mostra la satisfacció del seu grup polític per haver acceptar l’al·legació
de l’oposició.

- Festes locals.- Manifesta que, segons les seves paraules, el seu pressupost sobre aquesta
concepte està notablement ajustat i el Partit Popular es demana: De debò? Assenyala que
l’any 2003, amb un pressupost de 67.000 €, se’n van gastar 139.000; per a l’any 2005 s’han
pressupostat 93.000 € i, amb la mateixa proporció, açò vol dir que se’n gastaran 190.000. I
posa com a referència el poble des Castell, on amb 2.000 habitants més té un pressupost de
67.000 €, i que sàpiguen, la gent s’ho passa molt bé; per tant, considera que tal vegada
convindria que el senyor batle demanàs a na Irene com s’ho fa, i li diu que no trobi estrany que
el Partit Popular pensi que aquesta partida sigui abusiva.
- Manteniment i conservació d’urbanitzacions.- Assenyala que el Partit Popular voldria poder
comparar, mitjançant informes o memòries, el que s’ha realitzat l’any 2003 i l’any 2004, però
desgraciadament no ho pot fer. Vostès diuen que s’ha donat un notable impuls, però el Partit
Popular no ho creu així i necessita proves de les seves actuacions i, com que no les tenen,
lamenta que encara que hagin ampliat la partida en aquest concepte, sota el punt de vista del
seu grup polític és insuficient.
- Infraestructures a les urbanitzacions.- Manifesta que ens diuen que determinades inversions
que van proposar ja han estat executades. I diu que sí, que van saber que després de
presentar les nostres al·legacions, vostès van apedaçar el camí de Torret, i diu que no sap si
qualque tros d’aquest estarà prest igual a com estava, perquè hi ha trams adobats que tornen
a estar realment malament. El Partit Popular demanava que es posàs aglomerat, no una
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pavimentació finíssima d’asfalt.
Així mateix, manifesta que una altra inversió que deuen
pensar que ja està arranjada és l’entrada des Pou Nou, i creu que si no hagués sortit la foto al
diari de com el camió de fems va quedar encallat, encara estaria igual, i assenyala que el Partit
Popular no demanava en les seves al·legacions que es tiràs barreja i hi passàs la piconadora.
De fet, després de ploure va quedar, una altra vegada, tot embasat. I diu que, el que
demanava el seu grup polític, és que s’hi posàs una capa d’aglomerat i quedàs mínimament
decent i, fins i tot, fer un petit aparcament, cosa que aniria bé per a l’entrada de sa Garrigueta.
Per altra banda, manifesta que també l’equip de govern contesta que “carecen de justificación
el pavimentado en determinadas urbanizaciones (Cap d’en Font o Binissafúller) y no en otras
(Binibèquer)” , i diu que de fet creu que totes les urbanitzacions haurien d’estar en condicions i
que, si el Partit Popular va posar a les al·legacions les urbanitzacions de Binissafúller Plaja i Cap
d’en Font, abans que Binibèquer, és perquè han estat les urbanitzacions a les quals més pocs
doblerts ha destinat l’Ajuntament. Manifesta que sap que qualque cosa es va fer l’any passat,
però no n’hi ha prou, i que per posar uns punts de llums no és necessari fer cap gran projecte.
A més, i en virtut del Pla insular de cooperació per a l’any 2005, aprovat pel Ple del CIM el
passat dilluns, l’Ajuntament de Sant Lluís tindrà un estalvi de 122.190 €, més el que
correspongui al Pla complementari, que podrien ser 190.000 € més; i es demana: No seria
possible destinar aquestes quantitats per millorar les infraestructures de Binissafúller Platja o
Cap d’en Font, o bé les que trobi l’equip de govern que han quedat desassistides en els darrers
temps?

Continua la Sra. Baillo Vadell manifestant que no han dit res de com està de malament el
paviment de davant el col·legi després de les obres, tampoc de la necessitat de millorar el camí
Vell de s’Ullastrar, allà on es podria aprofitar per fer un aparcament en bateria a l’esquerra del
camí, al costat de l’entrada de les noves pistes de tennis, i no digui que són zones pendents de
reordenació. En definitiva, senyor batle, ha de tenir voluntat política per acceptar el que el
Partit Popular troba que és raonable per el municipi de Sant Lluís, encara que, és clar, no és el
mateix que pensa aquest equip de govern.

Segueix manifestant que no pot acabar aquesta primera intervenció sense xerrar del pavelló
esportiu municipal. Assenyala que el batle quan xerra del pavelló, sempre demana: I com es
devia fer l’obra en el seu moment? Com si qualcú que està assegut en aquesta sessió plenària
en fos responsable, i creu que açò ho hauria de demanar als tècnics que van fer el projecte o a
qui van fer l’obra.
Manifesta que ells no ho saben, però sí que saben a qui li toca el
manteniment i la reparació de l’edifici: a l’Ajuntament. Manifesta que el PSOE fa deu anys
que governa en aquest Ajuntament i durant aquests anys no han fet res més que apedaçar, i
espera que aquest any arribin a posar solució a tant de deteriorament que hi ha, i li demana a
la regidora d’UCM, que igualment és la regidora d’Esports, que posi tota la seva influència que
pugui tenir dins el grup del qual forma part perquè es pugui posar en condicions d’una vegada
per totes aquest edifici.
Finalment, i respecte a ingressos, la Sra. Baillo Vadell manifesta que per llicències urbanístiques
l’equip de govern calcula que per a l’any 2005 obtindran 269.222 €, quasi un 30% més que
l’any passat i, per altra part, argumenten que a causa de l’anul·lació d’una part de les llicències
ràpides els ingressos per aquest concepte minvaran.
Manifesta que si hi ha una quota
determinada de llicències inferior a la de l’any anterior, no s’explica com poden arribar vostès a
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un augment d’un 30%, i demana: No convindria posar els peus en terra, senyor batle? Té
entès que poden concedir aquest any només 47 llicències i, segons les pròpies paraules del
batle, ja n’hi ha 37 de donades; per tant, es demana: Vol dir que de les 10 que queden en
podrien recaptar les xifres que vostès pensen?
Igualment manifesta que entén que els
pressuposts, com el batle va dir, són una previsió variable, però també han de ser rigorosos en
el moment de publicar-los a fi que la realitat sigui al més pròxima possible al que s’ha
pressupostat.
Intervé el Sr. Lora Buzón indicant que a la comissió informativa va manifestar el parer del PSM
respecte al pressupost de 2005 i, d’entrada, va agrair que parcialment s’hagin acceptat dues
al·legacions, però diu que li agradaria que, com a proposta, tal vegada seria bo fer una
comissió de seguiment del pressupost, la qual cosa al seu entendre seria una forma més real de
poder estar sobre les actuacions econòmiques que fa l’Ajuntament respecte a cada acció del
pressupost. Així mateix, manifesta que li hauria agradat que les partides de Cultura, Joventut,
Acció Social, Medi Ambient, Agricultura i Pesca, s’haguessin augmentat, perquè no es poden
comparar de cap de les maneres amb la partida d’Esports, que s’endú un 9’5% del pressupost,
una xifra que considera que és massa elevada i entén que tal vegada durant els propers anys
aquestes partides s’haurien d’anar augmentant, ja que, per exemple, Cultura rep un 4% del
pressupost; Joventut un 0’98% i el col·legi públic un 2%. I, sobre aquesta darrera partida,
assenyala que el PSM va demanar que s’incrementàs quasi el doble perquè considera que és
molt justa la partida assignada per l’equip de govern.
Continua manifestant que una cosa que el PSM considera que no s’ha de fer de cap de les
maneres és l’asfaltat del camí de sa Vigia, i que al seu entendre aquí s’hi hauria de fer una
intervenció forta, amb un peltret ben pitjat, però mai que sigui asfaltat,
i més tenint en
compte la possibilitat d’entrar dins la xarxa de camins i la promoció que es fa en l’àmbit del
turisme rural, per la qual cosa considera que els camins com més intactes estiguin més
atractius són per a aquest tipus de turisme.
Finalment, el Sr. Lora Buzón reitera el que va dir a la primera sessió plenària en què es va
tractar el pressupost, que li agradaria no només fer al·legacions al pressupost, sinó participar-hi
i que tothom hi pogués participar, i considera important fer una posada en comú de tot allò que
troba que han de fer, i després l’equip de govern ho estimarà o no; però insisteix que si fem un
seguiment durant tot l’any i, a més, els grups polítics hi puguin participar més, el pressupost
serà més ajustat al gust de tothom. Conclou anunciant que el PSM s’abstindrà.

Intervé la Sra. Pons Villalonga manifestant que li agradaria fer referència a tres qüestions
exposades per la portaveu del Partit Popular. Manifesta que, efectivament, va entrar a aquest
Ajuntament l’escrit del col·legi públic i aquest es va analitzar en el Consell Escolar del mateix
centre, i en aquest mateix escrit el Consell Escolar té coses que a vegades es contradiuen, ja
que diuen que són deficiències que hi ha de molta estona i després, en un altre paràgraf,
parlen de les antigues i de les que s’han anat acumulant.
Manifesta que de la majoria
d’aquestes coses que figuren a la llista, n’hi ha que ja estan solucionades, n’hi ha que estan
arranjades, n’hi ha de previstes en el pressupost i n’hi ha que estan en estudi, com és el cas de
les goteres, que fa deu anys que roden, i recorda que es va fer un informe que posava de
manifest que no sabien si era cosa de manteniment o d’origen, es van pal·liar, es van
solucionar, però ara n’hi torna haver de goteres, i açò necessita un estudi en profunditat.
Continua manifestant que unes quantes coses de la llista són d’origen, com ara la font,
papereres, mesures de seguretats dels dits, etc., i diu que a dia d’avui estan pràcticament
totes solucionades, si bé s’està pendent de rebre les papereres, les quals seran posades per
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l’empresa que va fer l’obra.
Respecte a les mesures de protecció de les portes, diu que ho
farà l’Ajuntament i està previst en el pressupost, i els tancaments de patis fan referència a
l’edifici nou i està encarregat. A més, diu que s’està preparant un informe donant contestació
a totes aquestes qüestions i dient en quina fase es troben.
Per altra banda, i respecte al comentari del 80% més en el pressupost del 2005, la Sra. Pons
Villalonga recorda que va matisar que era amb el tema del pressupost de les finestres, no del
total pressupost del col·legi públic, ja que recorda que l’any passat hi havia una partida de
15.000 euros per canviar finestres i per a aquest any n ‘hi ha uns 27.000, i, a més, s’hi ha
posat una partida d’uns 21.000 euros per fer tota una sèrie d’actuacions consensuades amb
l’escola.
Respecta a la zona de les pistes de tennis, manifesta que la Sra. Baillo ha demanat
un aparcament en el camí Vell de s’Ullastrar, i assenyala que amb l’execució de les dues noves
pistes de tennis s’està executant ja un aparcament en aquesta zona.
Finalment, la Sra. Pons Villalonga manifesta que la setmana passada tenia previst presentar a
la comissió el projecte de remodelació del pavelló esportiu, però diu que no va poder ser i que
just es tengui es posarà a l’abast dels grups polítics, però diu que és difícil que, per una banda,
pel PSM es digui de retallar la partida d’Esports i, per altra banda, pel Partit Popular es digui
que s’han de solucionar les qüestions que té plantejades el pavelló esportiu.
Intervé el batle manifestant que voldria fer referència a dues qüestions exposades per la
portaveu del Partit Popular. Diu que no creu que aquest Ajuntament hagi d’anar a demanar a
un altre ajuntament o a la batlessa d’un altre ajuntament, el que ha de fer o el que ha de
deixar de fer respecte de festes o altres qüestions, i que cada un faci el que pugui amb el que
tengui. Respecte a les llicències d’obres, manifesta que sí que és cert que les llicències de
l’àrea de la costa són la quantitat que va dir dins la comissió, però espera que el polígon
industrial es desenvolupi amb força i espera que l’ingrés en llicències compleixi l’expectativa que
n’han tret. I, a partir d’açò, no creu que s’hagi d’afegir massa cosa més, ja que alguns punts
són qüestions polítiques i en altres punts aquest equip de govern considera fer diferents
inversions cap a altres indrets.
Pel que fa a la intervenció del PSM, el batle manifesta que a la comissió es va fer menció del
camí de sa Vigia, i diu que el projecte es farà en dues fases per poder intentar evitar de
posar-hi asfalt, però també s’ha d’intentar evitar tirar-hi els doblers, dins el camí, ja que hi ha
una experiència l’any 2004, en què es va fer una inversió de 2 milions de ptes. i van ser ben
tirats i espera que amb aquesta primera fase d’acondicionament del camí es pugui resoldre en
un percentatge bastant gros, però no sap si serà definitiu. Conclou dient que està d’acord que

aquest tipus de camins no s’haurien d’asfaltar, ni tan sols amb reg, però després hi ha el seu
manteniment, i diu que aquest camí ha deixar de fer la funció que feia, ja que era camí que hi
passava molt poca gent i ara és una zona d’habitatges en sòl rústic i té una afluència important
de trànsit. Insisteix que espera que, amb l’actuació d’aquesta primera fase, sigui suficient.
Intervé novament la Sra. Baillo Vadell manifestant que, respecte a la intervenció de la Sra.
Pons, li estranya moltissim que la major part de coses estiguin arranjades o en vies
d’arranjar-se, i que s’hagi fet en vuit dies perquè l’escrit del col·legi públic és de dia 24 de
gener.
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La Sra. Pons Villalonga manifesta que coses que figuren a l’escrit ja estaven fetes, com és ara
arranjar la porta d’entrada de mercaderies del menjador; arranjar la porta nova de Son
Parruquet; la col·locació de la font al pati, així com altres coses.
La Sra. Baillo Vadell manifesta que no entén, idò, que si ja estan arranjades una sèrie de coses,
que la directora de l’escola ho torni a puntualitzar.
No obstant açò, manifesta que el
manteniment, sota el punt de vista del Partit Popular, és una de les coses més importants i que,
tant el col·legi com el pavelló esportiu, dels quals vostè és la regidora, estan francament
deteriorats, i s’han dedicat molts pocs doblers per a manteniment i açò és una queixa que
presenten en el Ple de la corporació.
Pel que fa a la intervenció del batle, la Sra. Baillo manifesta que no creu en absolut que tengui
suficients ingressos des de les llicències. I si ha d’anar o no a un altre Ajuntament a demanar
qualque tipus d’ajuda o informació, assenyala que el Partit Popular sempre està disposat a
demanar ajuda, a qui sigui, i especialment si és del mateix grup polític que el seu; per tant, açò
d’aquesta supèrbia de saber-ho tot, no ho entén prou. Per altra banda, manifesta que no ha
xerrat per res de les inversions passades i diu que no vol deixar passar l’ocasió per recordar la
liquidació dels pressuposts, allà on l’any 2003 no va arribar ni tan sols al 50% respecte a les
inversions, i açò dóna molt poca credibilitat a l’equip de govern. A més, indica que vol fer
diferents consideracions a la intervenció que el batle va tenir a la darrera sessió plenària.
Manifesta que vostè (el batle) la va acusar de no presentar propostes en positiu; la va comparar
amb un entrenador i li va dir que era “negativa” , acabant per afirmar que açò no li convenia a
Sant Lluís. I li diu: senyor batle, seria vostè més creïble si digués que l’oposició que ella li fa,
en nom del seu grup polític, a qui no li convé és a vostè, i açò ho pot entendre perfectament, ja
que a ningú li agrada que el marquin. Manifesta que, igualment, el batle va dir molt de xerrar i
de dir però concretament res de res, propostes zero, i assenyala que, com ha pogut comprovar
el batle, el Partit Popular ha presentat les seves propostes, al·legacions que van confeccionar
amb tot el grup, sense cap tècnic, i ja voldria veure quina participació ha tingut vostè
personalment en la confecció dels pressuposts.
Continua la Sra. Baillo manifestant que són moltes les vegades que han hagut de sentir de
quina manera feia els pressuposts quan el Partit Popular governava a Sant Lluís i que, per no
ferir-lo, senyor batle, li voldria demanar que sigui més elegant i en lloc de dir-ho darrere, quan
vegi el Sr. Pedro Pons Vidal, li digui tot el que pensa d’aquella època. Manifesta que nosaltres
no hi érem; però intentant dur aquella situació política en el dia d’avui, li han de dir: s’imagina
vostè governant amb cinc regidors? Com ho faria? Aniria a fer la pilota a UCM o PSM?
Pagaria sous innecessaris? I si el seu intent no donàs resultat?
Així mateix, li recomana al
batle que es deixi d’èpoques passades i es limita a governar i bé, amb els seus cinc regidors i
besi els passos d’UCM i creï dolçor amb el PSM, que ja ha vist que açò sí ho sap fer, perquè
sense ells vostè tampoc podria presentar cap pressupost.
Finalment, la Sra. Baillo Vadell fa referència a la Llei 39/1988, que regula les hisendes locals, i
fa la lectura del títol 6è, capítol primer, article 149, relatiu a pressuposts, el qual diu:

“Sobre la base de los presupuestos y estados de previsión a que se refieren los apartados 1 y 2
anteriores, el Presidente de la Entidad formará el presupuesto general y lo remitirá, informado
por la Intervención y con los anexos y documentación complementaria detallados en el apartado
1 del artículo 147 y en el presente artículo, al Pleno de la Corporación antes del 15 de octubre
para su aprobación, enmienda o devolución.”
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I li demana al senyor batle: quan ho ha complert vostè, a açò? ... Mai. Per tant, abans de
criticar el que feia el Partit Popular fa 10 o 12 anys, compleixi vostè el que diu la llei i aprengui
d’una vegada per totes a presentar arguments davant l’oposició i no a treure coses d’altres
èpoques, la qual cosa demostra una pobresa que, com a batle, no li treu. Així mateix, li
demana que els deixi de provocar, senyor batle, no ens ho faci, açò, i li recorda que vostè ha
tingut diferents oportunitats per convèncer-los que els seus pressuposts, els de l’equip de
govern, eren els millors per al municipi de Sant Lluís, però diu que no ha estat així i al Partit
Popular li falta confiança en vostè i en al seu grup i equip de govern. Per tot el que ha exposat,
anuncia que votarà en contra del pressupost.
Intervé novament el batle manifestant, en primer lloc, que al seu entendre la que
vertaderament provoca és vostè, Sra. Baillo, i respecte al Sr. Pons Vidal, que vostè ha
esmenat, creu que no és necessari recordar-li el que pensa d’aquelles èpoques perquè ja vaig
tenir un portaveu que li va recordar prou com eren aquelles èpoques. Manifesta que no és tan
sols no complir la llei, que vostè diu que no faig, però és que el Partit Popular ni açò feia perquè
ni pressupost duia, i creu que no s’ha de recordar més, però és vosté, Sra. Baillo, qui ho ha
tret, qui ho ha provocat, qui ho du escrit en els seus paperets, cosa que a la comissió no ho va
dur per escrit.
Manifesta que a la comissió la portaveu del Partit Popular va tenir cinc
intervencions i avui ha llegit la Bíblia, no com en Van Gal en aquest cas de negativa, i que per
molta gràcia que li faci açò és el reflex seu. Així mateix, assenyala que ja no és aquella
qüestió de l’alumne i la mestressa, i li diu que es llevi es traje quan véngui aquí, perquè el du
posat, ja que vostè ens ve a renyar aquí i, en canvi, a la comissió no el va fer el to aquest, ni
aquesta provocació, ni recordar el pressupost de quan el Partit Popular governava. I insisteix
que al senyor Pons Vidal no l’hi ha de dir, no, del que en pensa, ja que li ho van dir prou tant
jo com el meu company, del que en pensaven.
Pel que fa a la participació en aquest pressupost, el batle manifesta que sí que hi ha participat,
però no tot sol, sinó juntament amb tot l’equip de govern, ja que cada regidor ha participat
amb el seu pressupost, i açò és el que recull el pressupost. Així mateix, i respecte al comentari
abocat sobre governar amb cinc, manifesta que vostès governaven amb sis, 4 més 2, ja que en
aquell moment els independents donaven suport al Partit Popular, i açò va ser de l’any 1991 al
1995, i els qui van anar perdent la confiança en l’agrupació independent, és qui ho hauria
d’explicar, i no jo. Continua manifestant que amb cinc regidors no van governar mai, vostès,
ja que l’any que van governar vostès eren 4; llavors des de l’any 95 a l’any 99 eren 5 regidors
vostès, però no governaven, sinó que estaven a l’oposició, ja que els qui governaven coaligats
eren el PSOE, amb 3 regidors, els Independents, amb 2 regidors, i el PSM, amb 1 regidor. Per
tant, l’any que el Partit Popular va governar (del 91 al 95) tenien 4 regidors, més 2 dels
independents, que en aquell cas eren en Sr. Antoni Salom i en Pedro Pons.
Finalment, manifesta que el qui ho ha provocat tot açò ha estat vostè i, com la darrera
intervenció de la Sra. Baillo Vadell no té res a veure amb el pressupost i no s’aporten noves
dades, indica que sotmetrà a votació el dictamen presentat per la Comissió d’Economia,
Hisenda i Governació.
El Ple de l’Ajuntament, per sis vots a favor, corresponents als membres del PSOE (5) i UCM (1);
una abstenció, corresponent al membre del PSM (1); i quatre vots en contra, corresponents als
membres del PP (4); acorda:

PRIMER.- Desestimar parcialment les al·legacions formulades per Remigio Lora Buzón,
portaveu del grup municipal del PSM d’aquest Ajuntament i per Mª Nieves Baillo Vadell,
portaveu del grup municipal del Partit Popular d’aquest Ajuntament, conforme a les
consideracions exposades a la present Proposició.
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SEGON.- Aprovar definitivament el Pressupost Municipal per a l’any 2005, de conformitat amb
les modificacions introduïdes respecte a l’aprovació inicial, assenyalades a la present proposició,
i que ascendeix a un import total, tant de despeses com d’ingressos, de 6.970.405,85 €.
TERCER.- Aprovar definitivament la Plantilla per a l’any 2005 de conformitat amb l’aprovació
inicial realitzada.
QUART.- Publicar en el BOIB l’anunci d’aprovació definitiva dels expedients.
¡Error!Marcador no definido.
I no havent-hi més assumptes a tractar, a les 20.45 hores el president aixeca la sessió i ordena
que se n’estengui la corresponent acta, que firmen els membres del Ple de l’Ajuntament amb
mi, el secretari, acta que certific.
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