ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DIA 26 DE JUNY DE
2008
A Sant Lluís a les 19.30 hores de dia 26 de juny de 2008, 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 :
1r. Tinent de batle :
2n. Tinenta de batle :
3r. Tinent de batle :
4t. Tinent de batle :
Regidora :
Regidor :
Regidora :
Regidor :
Regidor :
Regidora :
Regidor :
Regidor :

Llorenç Carretero Tudurí
Remigio Lora Buzón
M. Carolina Marqués Portella
Juan Miquel Cubas Pons
Sergi Cruz Dalmau
María Belen Pons de Marco
Ramón Ruiz Mena
Maria Nieves Baillo Vadell
Cristobal Coll Alcina
Pedro A. Morro Ferra
Catalina Vidal Pons
Pedro Tudurí Mercadal
Miquel Melià Mercadal

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.- SIGNATURA ACTA SESSIÓ ANTERIOR
El secretari dóna compte de l’acta de la sessió de dia 29.05.08.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda aprovar l’esmentada acta i la signa.

SEGON.- DICTAMEN COMISSIÓ D'ECONOMIA I EDUCACIÓ 10.06.08.- APROVACIÓ
DE L'ADDENDA AL CONVENI ENTRE EL CONSELL INSULAR DE MENORCA I ELS
AJUNTAMENTS DE L'ILLA PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE PREVENCIÓ I
EXTINCIÓ D'INCENDIS, REFERIDA A LES INVERSIONS PER A LA CONSTRUCCIÓ
D'UN NOU PARC DE BOMBERS A MAÓ
El secretari dóna compte del dictamen emès en relació amb l’assumpte indicat, que diu:
“El secretari dóna compte de l’escrit del Consell Insular de Menorca, RE 2979, de dia 27.05.08, mitjançant
el qual s’informa que el Consell Executiu del CIM en sessió de dia 12.05.08 va aprovar l’addenda al
conveni entre el Consell Insular de Menorca i els ajuntaments de l’illa per a la prestació del servei de
prevenció i extinció d’incendis, referida a les inversions per a la construcció d’un nou parc de bombers a
Maó. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A les 20.12 hores s’incorpora a la sessió el regidor del PSM-ELS VERDS, Remigio Lora Buzón. ---------------Intervé la presidenta. Manifesta que amb motiu de la construcció d’un nou parc de bombers a Maó, s’ha
elaborat aquesta addenda al conveni signat, per al finançament de les inversions 2008/2011, i que si bé
les aportacions municipals s’han de fer en tres anys (2008, 2009 i 2010), aquest ajuntament ho farà en
dues anualitats, atès que no figura consignació pressupostària en el Pressupost de 2008. --------------------La Sra. Baillo Vadell s’interessa respecte a la quantitat total que haurà de pagar l’Ajuntament de Sant Lluís.
Tot seguit, el secretari efectua una detallada explicació de la determinació del tant per cent de participació
dels municipis, així com del CIM, i indica que l’aportació de l’Ajuntament de Sant Lluís és de 29.581,04
euros, i que l’aportació municipal es farà en dues anualitats, tal com ha informat la presidenta de la
comissió. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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La Comissió d’Economia i Educació, amb els vots a favor dels representants del PSOE i PSM-ELS VERDS,
que suposen set vots ponderats; i l’abstenció dels representants del PP i EM-EU, que suposen sis vots
ponderats; acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les següents propostes d’acord: --------Primera.- Aprovar l’addenda al conveni entre el Consell Insular de Menorca i els ajuntaments de l’illa per
a la prestació del servei de prevenció i extinció d’incendis, referida a les inversions per a la construcció
d’un nou parc de bombers a Maó. ---------------------------------------------------------------------------------------Segona.- L’aportació econòmica de l’Ajuntament de Sant Lluís es determina en les anualitats 2009 i 2010
per imports de 18.012,91 euros i 11.568,13 euros, respectivament. --------------------------------------------Tercera.- Facultar el batle per signar l’esmentada addenda al conveni.” -----------------------------------------

I no havent-hi intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la comissió
d’Economia i Educació.
El Ple de l’Ajuntament per vuit vots a favor, corresponents als membres del PSOE (5), PSM-ELS
VERDS (2) i EM-EU (1); i cinc abstencions, corresponents als membres del PP (5); acorda:
Primer.- Aprovar l’addenda al conveni entre el Consell Insular de Menorca i els ajuntaments de
l’illa per a la prestació del servei de prevenció i extinció d’incendis, referida a les inversions per
a la construcció d’un nou parc de bombers a Maó.
Segon.- L’aportació econòmica de l’Ajuntament de Sant Lluís es determina en les anualitats
2009 i 2010 per imports de 18.012,91 euros i 11.568,13 euros, respectivament.
Tercer.- Facultar el batle per signar l’esmentada addenda al conveni.

TERCER.- DICTAMEN COMISSIÓ DE SANITAT I ESPORTS 11.06.08.- MOCIÓ QUE
PRESENTA EL GRUP DEL PARTIT POPULAR, RE 2856, DE DIA 19.05.08, AMB
RELACIÓ A LA CONSTRUCCIÓ D'UN EDIFICI ANNEX AL NOU HOSPITAL DE LES ILLES
BALEARS QUE S'ESTÀ CONSTRUINT A SON ESPASES
El secretari dóna compte del dictamen emès en relació amb l’assumpte indicat, que diu:
“Intervé el Sr. President. Manifesta que EM-EU va afegir una proposta de modificació. ----------------------Es fa lliurament en la mateixa comissió d'una còpia de l'acta de la sessió ordinària del ple de l'Ajuntament
de data 29/05/2008. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervé el Sr. President. En relació al que diu EM-EU manifesta que en aquests moments el que s'està fent
és un servei que s'està cobrint per part d'unes ONG's, Aspanob que té dos pisos davant de l'Hospital de
Son Dureta, l'Associació contra el Càncer de Ciutadella que en té un i l'Associació contra el Càncer de Maó
que està pagant al Casal Balear. -----------------------------------------------------------------------------------------Segueix el Sr. President. Comenta que totes aquestes entitats conten amb finançament del Consell Insular
mitjançant la convocatòria d'ajudes anuals i que el Govern Balear està treballant per a augmentar les
ajudes econòmiques per els desplaçaments i vol ampliar la xarxa de pisos que estàn gestionats per les
ONG's per a donar cobertura a aquestes persones. ------------------------------------------------------------------Continua el Sr. President. Manifesta que en relació a la moció que presenta el PP, cal dir que ja que la
presenten, hagués estat més adequat que l'haguessin inclòs en el moment de realitzar el projecte i haver
presentat les al·legacions pertinents en aquell moment. Comenta que no està en contra de la idea, però
que de tota manera hi ha associacions que en el cas de pacients que hagin de rebre sessions de
radioteràpia no creuen necessari estar en el Centre, ja que la durada d'aquestes sessions són de 5 minuts
al dia i després han de tornar i consideren que no és adequat que el pacient estigui en el centre i sobretot
pels familiars, sinó millor que estiguin coberts amb desplaçaments a altres llocs per a no estar tot el dia a
l'Hospital. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En principi hi ha la postura del partit popular i bé es pot votar per separat o en el cas que EM-EU estigués
d'acord amb la del PP votar només una. -------------------------------------------------------------------------------Intervé el representant del PP. Manifesta que ells estan d'acord amb la que van presentar i comenta que
altres ajuntament ja jo han aprovat. -------------------------------------------------------------------------------------
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Intervé el Sr. President. Comenta que en el cas d'altres Ajuntaments no sap el que han fet, però en aquest
cas, com EM-EU ha presentat una modificació, era per a saber si el PP l'acceptava o no. ---------------------Intervé el representant d'EM-EU. Explica que la idea del seu partit era acceptar la proposta del PP en el
sentit que s'ha de tenir en compte aquesta problemàtica i solucionar el problema de l'allotjament de
malalts i familiars i van creure que la proposta del PP era massa tancada. Reitera que estan d'acord en
que el Govern Balear ha de solucionar-ho i que l'Ajuntament no ha de donar una proposta tancada, sinó
que s'exigeixin solucions. -------------------------------------------------------------------------------------------------Intervé el representant del PP. Manifesta que no hi ha altres solucions, no es el mateix un pis al centre de
la ciutat que un annex a l'Hospital. --------------------------------------------------------------------------------------Intervé el Sr. President. Manifesta que està més d'acord amb la proposta presentada per EM-EU i continua
comentant que no sap si caldrà votar les dues propostes. ----------------------------------------------------------Intervé el representant de EM-EU. Comenta que el que caldria fer és dictaminar però no votar una o
altres, perquè en el ple cal presentar el dictamen de la comissió. -------------------------------------------------Intervé el Sr. President. Manifesta que està a favor de la proposta de EM-EU encara que no considera
dolenta la del PP. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervé el representant del PP. Manifesta que la moció presentada per EM-EU, no és una solució concreta i
ells sí que la donen. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervé el representant de EM-EU. Comenta que es pot aprovar per unanimitat la moció del PP, però que
el Govern farà el que consideri que ha de fer. ------------------------------------------------------------------------Intervé el Sr. President. Manifesta que el que interessa és que el Govern doni solucions a aquesta
problemàtica, tant si és una com una altra. Comenta que el PP només proposa una forma concreta de
solució mentre que EM-EU proposa aquesta o qualsevol solució que acabi amb la problemàtica. ------------Intervé el representant del PP: Manifesta que ell haurà de consultar amb el seu grup i si es vota la
proposta de EM-EU ell s'abstindrà, si ells no voten la seva. ---------------------------------------------------------Intervé el representant de EM-EU. Manifesta que és una llàstima que no es pugui arribar a un consens,
perquè llavors en el ple hauria unanimitat, però que en tot cas, ell manté la seva proposta. ----------------Intervé el Sr. President comentant si EM-EU l'acceptarien si s'afegís "ja sigui construint un edifici annex o
qualsevol altra mesura que pugui pal·liar el problema". -------------------------------------------------------------Intervé el representant del PP. Manifesta que no ho veu clar. ------------------------------------------------------Intervé el Sr. President. Manifesta que intenta que tots el grups estiguin d'acord amb la redacció del text.
Intervé el representant del PP. Comenta que la seva proposta està bastant clara. -----------------------------Intervé el Sr. President. Manifesta que es pot votar el text amb aquesta modificació i si considera que el
PP no ho té clar es pot abstenir i en el ple decidir si voten a favor o en contra. ---------------------------------El Sr. President manifesta que el text quedaria redactat de la següent manera: --------------------------------"Que el ple de l'Ajuntament de Sant Lluís insti el Govern de les Illes Balears que tengui en compte
les necessitats dels malalts i familiars que s'han de desplaçar al nou Hospital de referència de les
Illes Balears i que apliqui mesures que donin servei d'allotjament i altres servies bàsics als
familiars dels malalts desplaçats de les illes menors, com podria ser la construcció d'un edifici
annex a l'Hospital". ---------------------------------------------------------------------------------------------Després d’una àmplia anàlisi, la Comissió de Sanitat i Esports, amb els vots a favor dels representants del
PSOE i EM-EU, que suposen sis vots ponderats; i l’abstenció del representant del PP, que suposa cinc vots
ponderats; acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les següents propostes d’acord: -------Que el ple de l'Ajuntament de Sant Lluís insti el Govern de les Illes Balears que tengui en compte les
necessitats dels malalts i familiars que s'han de desplaçar al nou Hospital de referència de les Illes
Balears i que apliqui mesures que donin servei d'allotjament i altres servies bàsics als familiars dels
malalts desplaçats de les illes menors, com podria ser la construcció d'un edifici annex a l'Hospital.” --

Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que el Partit Popular ha estudiat la proposta d’Esquerra
Unida i considera que allò que demana és positiu per als ciutadans de Sant Lluís, per a la qual
cosa no té cap inconvenient a afegir la seva proposta a la moció del PP i, doncs, l’acord pres a
la comissió mereix el suport del PP. No obstant açò, manifesta que voldria comentar una
qüestió i és que resulta estrany que aquesta mateixa moció a l’Ajuntament de Maó va significar
el vot en contra d’EU i del PSOE, i a l’Ajuntament d’Alaior, EU hi va votar a favor i el PSOE es
va abstenir. Conclou dient que açò són postures il·lògiques tenint en compte que pertanyen al
mateix partit.
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Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que en el Ple passat EM-EU va fer la proposta de
millorar la moció del PP, en el sentit de no donar una solució tancada al Govern de les Illes
Balears, sinó centrar-nos més en la reivindicació que el govern doni solució a aquest
problema. Aquesta proposta es va analitzar i va ser objecte de dictamen favorable dins la
comissió de Sanitat i Esports i és la que es du avui a aprovació del Ple. Respecte a açò que
uns ajuntaments han votat una cosa i uns altres una altra, manifesta que ell no ho sap i que
l’únic que pot dir és que EM-EU de Sant Lluís el que procura és tenir una actitud constructiva
d’intentar arribar a acords i, en allò que sigui possible, millorar les propostes que es facin.
Intervé el Sr. Cubas Pons.
Manifesta que l’equip de govern va considerar correcta la
intervenció del portaveu d’EM-EU, i els va semblar positiu donar suport a tot allò que sigui per
a bé dels ciutadans de les illes menors i per als que s’hagin de desplaçar cap a Palma.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
Comissió de Sanitat i Esports.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:
-

Que el Ple de l'Ajuntament de Sant Lluís insti el Govern de les Illes Balears que tengui en
compte les necessitats dels malalts i familiars que s'han de desplaçar al nou Hospital de
referència de les Illes Balears i que apliqui mesures que donin servei d'allotjament i altres
servies bàsics als familiars dels malalts desplaçats de les illes menors, com podria ser la
construcció d'un edifici annex a l'hospital.

QUART.- PROPOSICIÓ D'ALCALDIA AMB RELACIÓ A L'APROVACIÓ DEL COMPTE
GENERAL DEL PRESSUPOST DE 2006
El secretari dóna compte de la proposició d’Alcaldia, de dia 09.06.08, relativa a l’assumpte
indicat, que diu:
“Atès a l’informe de Secretaria – Intervenció de dia 15.02.08, així com de l’informe de l’assessor econòmic
municipal també de dia 15.02.08, amb relació a la tramitació del Compte General de 2006. ------------------Atès l’anàlisi fet per la Comissió Especial de Comptes de dia 22.04.08. -------------------------------------------Atès el certificat de Secretaria - Intervenció, de dia 09.06.08, amb relació a l’exposició pública de
l’esmentat expedient. ------------------------------------------------------------------------------------------------------I atès, així mateix, al que disposa l’article 82 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de
les entitats locals, en el qual es posa de manifest que per raons d’urgència degudament motivada, es
podrà incloure a l’ordre del dia assumptes que no hagin estat prèviament informats per la respectiva
Comissió, però en aquests cas no podrà adoptar-se cap acord sobre aquesta assumptes sense que el Ple
ratifiqui la seva inclusió a l’ordre del dia. -------------------------------------------------------------------------------Es el motiu pel qual elevo a la consideració del Ple de l’Ajuntament les següents -----------------------------------------------------------------------------PROPOSTES D’ACORD---------------------------------------------------Primera.- El Ple ratifica la inclusió del present assumpte a l’ordre del dia de la present sessió. -------------Segona.- Aprovar el Compte General del Pressupost de 2006. ----------------------------------------------------Tercera.- Remetre al Tribunal de Comptes l’expedient del Compte General del Pressupost de 2006.” ------

Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que en una comissió la senyora Marqués va comentar
que el debat de totes les partides de despeses i ingressos d’una liquidació de pressupost és fa
quan s’analitza el compte general, i li estranya que ella no tengui una primera intervenció. No
obstant açò, com que avui el Partit Popular dedicarà aquest punt de l’ordre del dia al batle,
espera que sigui ell qui pugui contestar.
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Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que el senyor Carretero era el responsable de l’Àrea
d’Economia l’any 2006, i és el que està obligat a donar una explicació de la liquidació dels
pressuposts de 2006, ja que, a més, era i és el batle del municipi. Manifesta que tenim un
informe d’Intervenció que diu que l’any 2006 van tenir un superàvit de 24.822 euros, però per
altra banda tenim un informe de l’Àrea de Cultura que diu que aquest any hi va haver un dèficit
de 90.000 euros pel macroconcert, i es demana: Com quedam? Superàvit o dèficit? Quan a
la comissió va demanar si les factures corresponents al dèficit estaven pagades o pendents de
pagament, se li va contestar que no ho sabien, però la cosa certa és que si a aquest superàvit li
restam el dèficit donaria un resultat pressupostari negatiu. Afegeix que el Partit Popular amb
aquesta liquidació se sent enganat perquè no hi ha cap superàvit, sinó que hi ha un dèficit amb
un munt de factures pendents o, més ben dit, no ho saben, i que han fet les mil filigranes per
fer quadrar els nombres.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que segons els nombres que l’equip de govern ha
presentat l’any 2006, amb un pressupost de 7 milions d’euros, van fer modificacions
pressupostàries per un import de 3 milions d’euros, açò pel Partit Popular és una total falta de
previsió. Manifesta que partides amb un crèdit inicial zero, a través de l’any pressupostari, les
anaven modificant i, fins i tot, a una partida amb crèdit inicial zero, fent una modificació de
crèdit, li van carregar 520 mil euros. I així fins a arribar als 3 milions d’euros. Així mateix,
manifesta que no véngui el batle a explicar què és un pressupost o què és una liquidació d’un
pressupost dient que és una aproximació d’unes despeses i ingressos, que és allò que diu cada
any, ja que els pressuposts de Sant Lluís tenen de tot menys aproximacions i previsions.
Finalment, la Sra. Baillo Vadell manifesta que en el Pressupost de 2006 hi havia una memòria
del batle on detallava el que faria i, entre d’altres coses, deia: deute públic, que va augmentar;
fer el projecte de Binibèquer Nou, que no es va fer; pla d’instal·lacions esportives, que tampoc
es va fer... Allò que és cert és que amb aquests resultats que es donen es pot estalviar fer la
memòria, senyor batle. Conclou dient que té curiositat d’una qüestió, i demana: Qui va dur la
gestió del concert de l’any 2006?, perquè sap que l’Ajuntament no ho va fer.
Intervé el batle. Manifesta que li sorprèn molt la intervenció de la portaveu del PP i vol pensar
que és una intervenció a un brindis al sol o una al·legoria que vulgui fer, perquè es tracta d’un
expedient que ha estat a exposició pública per a la presentació d’al·legacions, i no se n’hi ha
presentat cap. Per tant, considera lamentable i penosa la seva intervenció.
Manifesta que
estam xerrant de l’any 2006, i sobre la modificació de 520 mil euros, si mal no recorda,
perquè evidentment l’expedient no se l’ha mirat, probablement fa referència al geriàtric i centre
de dia. Sobre la gestió del concert, manifesta que no tornarà enrere a mirar qui va gestionar o
qui no el va gestionar, i la liquidació del 2006 és verídica i el pendent de pagament del 2006 es
va traslladar al pressupost de 2007 i es va liquidar dins el pressupost de 2007 i açò, en principi,
ho hauria de saber la senyora Baillo. Afegeix que li estranya que faci aquestes preguntes,
quan aquestes ja han estat més que contestades, i insisteix que li sorprèn la seva intervenció, si
no és que vulgui una intervenció de cara a la galeria, ja que no ha presentat al·legacions quan
l’expedient va estar a exposició pública. Conclou dient que s’ha donat contestació a allò que ha
demanant la senyora Baillo i, a partir d’açò, està a la seva disposició, com no pot ser d’altra
manera.
Intervé novament la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que el batle ha dit que la seva intervenció ha
estat penosa, i diu que la feina de l’oposició no sempre és grata i només perquè ella s’hagi
dedicat a preparar-se el debat que creia que hi hauria, ja val la pena que vostè ni tan sols faci
aquest comentari. No hi ha hagut cap intervenció penosa. Manifesta que el batle sempre
demana que presentem al·legacions, i diu que ella no té cap inconvenient respecte que qui
vulgui en presenti, però el Partit Popular no té per què sempre presentar-ne. El debat, com va
dir la senyora Marqués, és en el Ple i aquí és on ha de dir cada partit polític el que pensa, i que
si el batle el que vol és que ella calli, va molt equivocat, ja que ella no sol callar.
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Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que el batle ha dit que l’expedient no se l’ha mirat; el
batle era el regidor d’Hisenda l’any 2006 i avui presenta la liquidació i diu que no s’ha mirat
l’expedient... Doncs, quina responsabilitat la seva, senyor batle!
Manifesta que el dia que
van parlar dels 90.000 euros del macroconcert el Partit Popular va fer una sèrie de preguntes
que el batle no va saber contestar i ell va dir que ja se li contestaria per escrit, i ni tan sols va
tenir la gentilesa de contestar-les. Per altra banda i sobre el comentari del batle respecte que
sigui un debat de cara a la galeria, manifesta que açò no té cap ni peus perquè les comissions
són per informar i el debat polític es fa en el Ple.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que vol fer menció de l’informe d’Intervenció, que ja els
va
advertir d’allò mateix que en els anys anteriors, de l’ús impropi d’operacions
extrapressupostàries, i el 2006 ho tornen a repetir. A més, a l’informe s’estableix que els fons
líquids de tresoreria pressupostaris han minvat respecte al 2005 i, finalment, que els pagaments
superen els cobraments, i es demana: Quin cas van fer d’aquestes recomanacions de l’informe
d’Intervenció? Cap ni una. Troben que ens podem creure que realment existia un romanent
de tresoreria a l’exercici següent per un import de 527.000 euros? No ens ho podem creure,
perquè està basat en el fet que tenien pendent de cobrament 4.500.000 d’euros de l’any 2005
cap enrere i només tenien de dubtós cobrament 1.500.000 euros. Açò, senyor batle, no és
creïble.
Finalment, la Sra. Baillo Vadell manifesta que tenim una liquidació presentada fora de temps;
un dèficit de 90.000 euros l’any 2006 propiciat pel batle, per molt que en culpàs el regidor en
aquell moment, ja que el Sr. Carretero era el regidor d’Hisenda i n’és el principal responsable;
un superàvit que no existia com a tal; nul·la previsió pressupostària; mala gestió i un fracàs
total en nombres. Manifesta que la gestió econòmica del batle va suposar lliurar l’any 2008 a
la Sindicatura de Comptes el compte general dels anys 2004 i 2005, tres anys després; ara
presenten el compte general de l’any 2006, també amb retard. La seva gestió econòmica
demostra que no hi ha liquiditat i sempre han d’utilitzar pòlisses de crèdit per pagar allò que
devem. Si hi ha pòlisses de crèdit és per un dèficit de tresoreria i açò es veurà en el següent
punt de l’ordre del dia. Conclou dient que el dia que el batle deixi la batlia -açò més prest o
més tard passarà- el forat que deixarà serà molt gros, i ell durant els anys passats ha
demostrat ser un mal administrador dels doblers públics.
Intervé novament el batle. Manifesta que el forat que va deixar el Partit Popular el dia que va
deixar de governar en aquest ajuntament, l’any 1995, allò sí que eren forats, que no veies el
fons. Manifesta que el fet que ara la senyora Baillo véngui a xerrar de quan deixi la batlia el
forat que deixarà... El Partit Popular té prou cara de venir aquí a plantejar forats, a plantejar
liquidacions, a plantejar comptes generals... O és que la memòria els falla? Manifesta que el
Partit Popular va governar en aquest ajuntament i allò sí que van ser forats, i no només forats,
sinó falta de credibilitat davant les entitats bancàries, i allò que va haver d’afrontar l’equip de
govern quan va entrar l’any 1995 -PSOE – INME – PSM- va ser... per dir que en el dia d’avui
encara s’estan pagant els deutes.
Continua el batle. Manifesta que, com ha dit abans, penosa ha estat la intervenció de la
portaveu del Partit Popular, i més tenint en compte que ha tingut un període per presentar
al·legacions, i no n’han presentat. Manifesta que ella, que a vegades sembla una catedràtica,
que véngui aquí a donar lliçons... Així mateix, manifesta que, evidentment, no la farà callar,
per l’amor de Déu, no hi perdrà el temps ni un segon, perquè té tot el dret del món, ja que
gràcies a la democràcia açò es pot fer. Afegeix que el dia que deixi la batlia no hi haurà forats,
hi haurà molt d’ordre en els comptes, ja que ara estam xerrant del compte general 2006 i en
poc temps s’ha fet un esforç important en l’àrea econòmica per normalitzar allò que la
Sindicatura de Comptes estava reclamant, i estam pràcticament al dia, cosa que altres
ajuntaments no poden dir.
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I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació la proposició d’Alcaldia presentada.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres del PSOE (5) i PSM-ELS
VERDS (2); una abstenció, corresponent al membre d’EM-EU (1); i cinc vots en contra,
corresponents als membres del PP (5); acorda:
Primer.- El Ple ratifica la inclusió del present assumpte a l’ordre del dia de la present sessió.
Segon.- Aprovar el Compte General del Pressupost de 2006.
Tercer.- Remetre al Tribunal de Comptes l’expedient del Compte General del Pressupost de
2006.

CINQUÈ.- DONAR COMPTE RESOLUCIÓ D'ALCALDIA
OPERACIÓ DE CRÈDIT

NÚM. 2008/341.- CONCERT

El secretari dóna compte de la resolució d’Alcaldia núm. 2008/341, de dia 20.06.08, en relació
amb l’assumpte indicat, que diu:
“Atesa la necessitat de concertar una operació de crèdit a curt termini amb la finalitat de pal·liar
necessitats puntuals de tresoreria; atès a l’informe de la Directora de l’Àrea Econòmica, de dia 16.06.08,
en el qual es posa de manifest la competència d’aquesta Alcaldia pel concert d’operacions d’aquesta
naturalesa fins un màxim de 1.162.219,59 euros, atenent a la capacitat d’endeutament reflexada a
l’esmentat informe; vistes les ofertes presentades per les entitats bancàries B.C.L., La Caixa i Sa Nostra;
atès a la proposta presentada per la Regidora d’Hisenda, de dia 18.06.08; i en virtut de les atribucions
que me confereix la vigent Llei de Règim Local, venc a --------------------------------------------------------------------------------------------------------R E S O L D R E-------------------------------------------------------Primer.- Concertar amb “La Caixa” una operació de crèdit per import de 200.000 euros amb una
duració del contracte fins a 31.10.2008, i amb uns tipus d’interès del Euribor trimestral + 0,30%. --------Segon.- Donar compte de la present Resolució a la primera sessió de Ple que es celebri.” --------------------

Intervé la Sra. Marqués Portella. Manifesta que, tal com estava previst en el pressupost, es fa
aquesta operació de crèdit per atendre les despeses immediates d’aquests mesos, fins que no
arribi l’ingrés important a l’Ajuntament en concepte de l’IBI. Manifesta que, com tothom sap,
en aquests mesos tenim la punta del dèficit més important a tresoreria i aquest any del que sí
que es disposarà és d’una pòlissa més baixa del que havíem previst i en un temps inferior.
Conclou dient que l’operació està quasi tancada i que hem tingut una oferta bastant bona.
Intervé la Sra. Baillo Vadell. En primer lloc, manifesta que a l’expedient hi figura un informe de
l’àrea econòmica signat pel director d’aquesta àrea, però no sabem qui és perquè no hi figura
el nom; per tant, demana: Com es diu? Manifesta que aquesta necessitat de demanar una
pòlissa demostra les dificultats econòmiques que té l’Ajuntament, i el més segur és que no hi
hagi doblers per pagar les nòmines i les factures de proveïdors. Així mateix, manifesta que
una pòlissa costa doblers i un bon administrador ha d’evitar despeses excessives, s’haurien de
prendre mesures d’austeritat, però de moment no han fet res més que gastar i, amb tants de
càrrecs nous, ja demostren que, d’austeritat, gens.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que aquesta operació de crèdit es fa amb una duració
fins a 31.10.08, però si repassam l’any passat es pot veure que van necessitar una pòlissa de
crèdit d’una mitjana entre 250 i 300 mil euros durant tot l’any; per tant, el Partit Popular dubta
que dia 31 d’octubre ho puguin tornar. Per altra banda, manifesta que amb els temps que
corren i a pesar que el batle fa tres mesos va dir que la crisi no havia arribat a l’ajuntament i
que la recessió que comentava el PP no creia que fos tal, avui li hauríem de dir que si llegeix o
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escolta les notícies hauria d’admetre que es va equivocar i que sí que hi ha crisi econòmica i
que l’Ajuntament ja la pateix. Manifesta que davant aquesta situació s’haurien de reduir
despeses, ja que Sant Lluís és un municipi petit i no es pot permetre el luxe de gastar
tant. Per tant, les propostes que feria el PP per evitar aquestes dificultats econòmiques que
té l’Ajuntament serien les següents: En aquest ajuntament cobra el batle i tres regidors, és a
dir, uns 76 mil euros, i açò, per a un municipi petit, és massa. Es gasten massa doblers en
festes, per tant, s’haurien de reduir despeses en aquest concepte i, si açò el batle ho explica al
poble, n’està segura que ho entendran. Es paguen molts de càrrecs nous, i considera que
amb un interventor/a a ple rendiment no necessitaríem dins l’àrea econòmica més assessors, ja
que l’interventor ha de ser capaç de treure l’economia del poble cap endavant. Conclou dient
que aquí tot són assessors: assessor jurídic, advocats, assessor urbanístic, hi ara assessors
econòmics... així l’economia de l’ajuntament no té solució, tot son alts càrrecs, i vol dir-li al
batle: Hi ha molts de jefes i molts pocs indios.
Intervé novament la Sra. Marqués Portella.
Manifesta que el nom de la directora de l’àrea
econòmica és Elvira Capó.
Manifesta que la senyora Baillo ha dit que si fem aquesta pòlissa
deu ser segurament perquè tenim una falta de liquiditat per pagar nòmines i factures, és ver,
ja que com ha dit abans l’ingrés més important d’aquest ajuntament és l’IBI i d’aquest impost,
fins a principis del mes d’agost no en podem disposar. Així mateix, manifesta que ja s’estan
prenent mesures per aturar l’excés de despeses i, de fet, la pòlissa que es va utilitzar l’any
passat i els anys anteriors es necessitava durant tot l’any i, enguany, tenim clar que s’utilitzarà
en menys quantitat i durant menys temps. Així mateix, manifesta que, a part d’açò, s’estan
prenent un altre tipus de mesures perquè l’any que ve puguem arribar a passar sense pòlissa,
ja que les coses no es fan un dia per l’altre, es van fent a poc a poc.
Continua la Sra. Marqués Portella. Manifesta que la senyora Baillo també diu que gastam
massa amb nous càrrecs. Nosaltres tenim ganes que l’ajuntament funcioni i perquè sigui així
necessitam directius, ja que en aquests moments el que hi havia era una plantilla pràcticament
només d’auxiliars i qualque administratiu, i no se’ls pot demanar a aquests que planifiquin i que
facin estudis de viabilitat i certes coses, perquè no hi estan preparats.
Manifesta que ara
tenim un cap de serveis econòmics i, evidentment, el dia de demà serà absolutament suficient,
però en el dia d’avui no ho és, ja que a part de fer la feina de cada dia i de posar-nos al dia de
tot, també volem innovar, volem donar un altre aire a aquesta àrea, volem que s’utilitzin noves
tecnologies i noves maneres de fer feina. Conclou dient que per açò hem signat un conveni
amb la Universitat Politècnica de Catalunya perquè ens ajudin a fer aquest pas i, en el moment
que açò ja no ens faci falta, desapareixerà d’aquest ajuntament.
Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que la senyora Marqués ha dit que pretenen en el futur
no demanar més pòlisses, i assenyala que el Partit Popular espera molt més que açò. Per altra
banda, manifesta que la Sra. Marqués acaba d’arribar en aquest ajuntament, però aquí hi ha un
equip de govern del PSOE que ha estat governant els darrers quatre anys, i ara estam recollint
el mal fruit de la seva gestió econòmica.
Intervé el batle. Manifesta que, en tot cas, la mala gestió econòmica no de quatre anys, sinó
de vuit anys, perquè el PSOE hi és des de l’any 1999, però aquesta mala gestió econòmica que
diu la portaveu del Partit Popular es transforma en fets en el carrer, amb consecucions de
moltes obres, amb consecucions de moltíssimes millores cap els ciutadans d’aquest municipi,
cosa que ella no visualitza. Manifesta que la senyora Baillo no s’adona que passa al seus
voltants, o no li interessa saber-ho, però les millores hi són i estan fetes enmig del carrer, tant
en el nucli urbà, com a les urbanitzacions, com a la rodalia, i si comencessin a analitzar una per
una les actuacions econòmiques que ella diu tindríem els resultats, i açò és el balanç del
govern del PSOE, les millores cap als ciutadans.
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Finalment, el batle manifesta que ja no és una qüestió de qui governi o de qui deixi de
governar, si hi ha dificultats econòmiques o la recessió que hi ha en aquests moments, la
realitat és que s’està concertant una pòlissa de crèdit de 200.000 euros quan l’anterior era de
480.000 euros i, a més, per a un curt espai de temps.
Així mateix, manifesta que el Partit
Popular tot d’una sembra l’alarma, i ell vol donar un missatge de tranquil·litat perquè les
nòmines es pagaran, així com també els proveïdors. Conclou dient que s’estalviarà de xerrar
de quan el Partit Popular governava, ja que, si ho recordàs, era sucós el tema...
El Ple de l’Ajuntament en resta assabentat.

SISÈ.- CONTROL DEL PLE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Intervé la Sra. Baillo Vadell demanant la següent documentació:
Junta de Govern Local de dia 16.05.08
-

Punt 8è.- Còpia dels pressuposts presentats per Alquienvas Medio Ambiente i FCSSA per a
l’adquisició de contenidors per a les platges del terme municipal.

-

Punt 9è.- Còpia de la modificació del contracte subscrit amb FCCSA per a l’ampliació del
servei de recollida de poda i jardineria en el terme municipal de Sant Lluís.

-

Punt 15è.- Còpia del conveni entre el Consell Insular de Menorca i l’Ajuntament de Sant
Lluís per al foment de l’ocupació i el desenvolupament local.

Junta de Govern Local de dia 03.06.08
-

Punt 20è.- De l’informe de Secretaria, una explicació del segon punt sobre la liquidació
definitiva del Sistema de Cooperació, ja que si no estan liquidades les certificacions d’obra
de l’empresa Antonio Gomila, SA entén que no s’han cobrat dels veïns. Per açò, vol una
explicació.

Tot seguit, el Sr. Melià Mercadal presenta un punt d’urgència, relatiu a la qüestió de la
implantació de la zona blava amb rellotge al Cós de Sant Lluís.
El batle informa que l’equip de govern no aprovarà la urgència d’aquest punt perquè és un
tema sobre el qual hi ha d’haver debat i considera que aquest s’ha de fer a la comissió
pertinent, per la qual cosa avui en el Ple no entraran en aquest debat.
El Sr. Melià Mercadal manifesta que EM-EU no retira el punt d’urgència perquè fa referència a
unes mesures que ja han estat anunciades publicablement, sense haver-hi hagut debat dins
l’ajuntament. Precisament perquè no hi ha hagut debat, és el motiu pel qual creu que aquest
s’ha de produir i considera que el Ple és el lloc on s’ha de discutir aquesta qüestió.
El batle insisteix que l’equip de govern no donarà suport a aquesta urgència.
sotmet a votació la inclusió d’aquest punt d’urgència.

Tot seguit

El Ple de l’Ajuntament, per sis vots a favor, corresponents als membres del PP (5) i EM-EU (1); i
set vots en contra, corresponents als membres del PSOE (5) i PSM-ELS VERDS (2); acorda
desestimar la sol·licitud d’inclusió d’un punt d’urgència a la present sessió.
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SETÈ.- PRECS I SUGGERIMENTS
Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que, si no ho té mal entès, el batle es va absentar al
mes de juny i no se n’ha donat compte en el Ple, i tenen l’obligació de fer-ho. El batle informa
que es va notificar. La Sra. Baillo diu que, efectivament, però no se n’ha donat compte en el
Ple i demana que es tengui en compte per a una propera comissió, ja que no és la primera
vegada que succeeix.
Tot seguit, el secretari informa que en el seu dia es va emetre un informe de Secretaria relatiu
a les absències del batle i a la delegació de competències. Manifesta que, si el batle delega
competències, se n’ha de donar compte en el Ple i es publica en el BOIB, però si el batle no
delega competències, el primer tinent de batle pot assumir, per a determinades circumstàncies,
la competència de l’Alcaldia i comunicar-ho als portaveus, i açò és el que va succeir en el mes
de juny, per la qual cosa no cal donar-ne compte al Ple perquè no s’ha dictat resolució.
Per altra banda, la Sra. Baillo Vadell manifesta que dia 16 de juny de 2008, RE 3385, havia
presentat un escrit en què feia una sèrie de preguntes sobre el Pla Mirall i que s’havien de
contestar en aquest Ple, però no s’han contestat
El batle manifesta que s’havien de verificar una sèrie de dades que s’indicaven a l’escrit i que en
els propers dies se li contestarà.
La Sra. Baillo manifesta que des de dia 16 fins a dia d’avui tenien temps suficient. El batle
manifesta que hi ha molt de temps però també moltíssima feina.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que, com que el Partit Popular considera que el batle
no és un florer sinó el batle d’aquest municipi, que guanya prou per saber una mica com
funcionen totes les regidories, vol demanar-li una sèrie de qüestions. En el darrer Ple el batle
va dir, respecte a una pregunta que va fer el PP sobre el Sr. Lora, que presentàssim una
proposta. El PP pensa que no són ells que han de fer propostes, sinó que el batle governa,
pertany a l’equip de govern i és ell que ha de dirigir aquest equip de govern, per tant,
demana: Ha pensat substituir el Sr. Lora com a interlocutor entre el personal i l’equip de
govern, sí o no?
El batle manifesta que se li contestarà per escrit.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Pel que fa als nous assessors econòmics, demana: Si abans hi
havia un assessor durant tot l’any i en tot anaven endarrerits, per què ara han contractat una
assessoria només per a sis mesos?
Què va passar amb l’anterior assessor per fer-lo
desaparèixer de la comptabilitat de l’Ajuntament?
El batle manifesta que se li contestarà per escrit.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Demana: Quan començaran a fer la voravia des del polígon
industrial fins al nucli urbà de Sant Lluís? Manifesta que sobre aquesta qüestió el PP l’any 2005
va presentar una moció, se’n va xerrar en diferents ocasions, es va demanar al CIM, però
s’està fent la rotonda i no se sap res de quan es farà la voravia.
El batle demana a la senyora Baillo si ha vist els diaris Menorca i Ultima Hora d’avui. La Sra.
Baillo respon que un sí, l’altre no. El batle manifesta que en els dos diaris de major tirada de
l’illa apareix el projecte de carreteres i que s’inicia el procediment d’expropiació. La Sra. Baillo
manifesta que tant de bo en les següents preguntes que farà, el batle pugui contestar de la
mateixa manera com ha contestat aquesta.
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Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que sembla que les obres del geriàtric i centre de dia
estan aturades, demana: Què passa? En el pressupost tenien 6.000 euros per deixar-ho tot a
punt, però de defora no sembla que estigui acabat.
El batle respon que les obres no estan aturades, sinó que dins hi continuen fent feina.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que es va fer una espècie de sopar en el pàrquing del
poliesportiu per celebrar el final de curs, i diu que li agradaria saber quin va ser el seu cost i
quin era el pressupost que hi havia.
El Partit Popular considera, tenint en compte que
l’Ajuntament té dificultats econòmiques, que amb una bereneta n’hi havia prou.
El batle manifesta que se li contestarà per escrit.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que ha vist que han posat bosses a les papereres del
poble i diu que té curiositat per saber si ho han fet perquè el Partit Popular ho va demanar o
perquè ho van demanar els comerciants.
El batle manifesta que se li contestarà per escrit.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que si el Cós és carretera, açò vol dir que el Consell
Insular de Menorca és qui en té la competència. Ara volen posar rellotge per aparcar només a
una banda, legalment l’Ajuntament no pot exigir-ho, per la qual cosa demana: És que ho
pensen demanar al CIM? Manifesta que en els mitjans de comunicació han aparegut una sèrie
de cartes sobre aquesta qüestió i el PP ha votat a favor de la moció d’urgència presentada per
EM-EU perquè creu que ara era el moment de fer el debat quan la gent està xerrant d’aquest
assumpte, i demana: Aquest canvi que volen fer as Cós és l’Ajuntament o el CIM que ho ha de
fer?
El batle manifesta que se li contestarà per escrit.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que li han comentat que el CIM no té intenció de fer el
canvi de l’avinguda pel Cós o viceversa, demana: Què en sap, d’açò? Així mateix, manifesta
que el Partit Popular l’any 2006 va presentar una sol·licitud demanant el canvi d’aquesta
titularitat, la qual es va tramitar davant el Consell Insular de Menorca, per la qual cosa demana
que es reiteri davant l’esmentat organisme.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que el CIM ha fet una voravia entre el nucli urbà i la
zona d’Alcalfar. El Partit Popular des de l’any 2004 tenia demanat que es fes un estudi sobre la
possibilitat de posar semàfors a l’entrada del poble venint des de les urbanitzacions, i recorda
que el batle va dir que ho demanaria al CIM; creu que així ho va fer, però s’han fet les
voravies i no s’han posat els semàfors; per tant, demana: Quan creu que es faran? Ho pot
tornar a demanar? No entén que es faci una cosa i es deixi de fer l’altra.
Per altra banda, la Sra. Baillo Vadell recorda que va demanar que s’informàs de les
reunions de fora del municipi a les quals assisteixen els regidors de l’equip de govern i per les
quals cobren, però açò no es fa. Per tant, demana al batle si podria donar ordres perquè ho
expliquin a les comissions informatives pertinents.
El batle manifesta que així es farà.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Demana al batle com està la qüestió del col·lector entre Binidalí
i Biniancollet.
El batle manifesta que en aquests moments no ho sap i que se li contestarà per escrit.
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Segueix la Sra. Baillo Vadell. Demana quan es pensa fer una revisió del contracte amb
FCCSA.
El batle respon que quan s’acabi el contracte. La Sra. Baillo Vadell demana quan
s’acaba. El batle respon que creu que l’any que ve. La Sra. Baillo manifesta que, segons va
entendre, enguany s’havia de fer una revisió del contracte. El batle manifesta que una cosa
és un revisió de serveis i una altra cosa és una nova contracta, per la qual cosa ja se la
informarà.
Continua la Sra. Baillo Vadell.
Demana: Com està la qüestió de l’arranjament del
poliesporitu? I la reconversió de les pistes de tenis, per la qual cosa es va pressupostar 85
mil euros?
El batle manifesta que se li contestarà per escrit.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Demana: Quan començaran a suprimir barreres arquitectòniques
del poble respecte a les voravies?
El batle manifesta que se li contestarà per escrit.
Per altra banda, la Sra. Baillo Vadell manifesta que han demanat a TINSA una taxació a preu de
mercat de parcel·les municipals en el polígon industrial de Sant Lluís. Per tant, demana: Hi ha
qualque raó per haver-ho demanat? Pensen subhastar qualque parcel·la?
El batle informa que aquesta pregunta es passarà a l’àrea que va demanar la valoració.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que tenim un interventor, més tres empleats, més
una regidora d’Economia, més una secretària d’aquesta regidora, més tres assessors
econòmics; per tant, l’àrea econòmica la devem tenir més que solucionada, per la qual cosa ara
el secretari podrà fer els informes que el Partit Popular té demanats des de fa mesos. Demana:
Quan faran l’informe sobre la qüestió d’Antonio Gomila, SA?
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Demana: Com tenim la situació de Ses Barraques? Ja s’ha
preparat l’enquesta que s’havia de fer a la gent d’aquella zona?
El batle manifesta que aquesta pregunta es passarà a l’àrea pertinent.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que té pendent de contestació l’escrit amb RE 1879,
de dia 02.04.08, sobre hores extres del personal, demana: Quan es contestarà?
El batle manifesta que aquesta pregunta es passarà a l’àrea corresponent.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que tenim en el pressupost, des de fa anys, partides
per posar en condicions el poliesportiu, el teatre, el geriàtric, i ara amb tota pompa diuen per la
premsa que construiran tres piscines, un club hípic, etc. Si allò que pressuposten no són
capaços a complir-ho, no entén com ara es pot signar un protocol de futures intencions.
Demana: Quina serà la col·laboració econòmica de l’Ajuntament de Sant Lluís?, perquè ella no
ho sap. Quin any s’ha de començar a fer aportació de doblers? Podrien tenir un estudi de
viabilitat econòmica sobre aquest projecte? Què passa amb l’avantprojecte de la piscina
municipal que va presentar l’equip de govern al mes d’abril de 2007 a exposició pública? Quan
respondran a les al·legacions que el PP va presentar sobre aquest assumpte? I sobre el
projecte de club hípic d’1.625.000 euros, que passarà?
El batle manifesta que se li contestarà per escrit.
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Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que li agradaria saber també quan presentaran la
liquidació del compte general de 2007.
El batle manifesta que se li contestarà per escrit.
Igualment, la Sra. Baillo Vadell demana: Com tenim l’inventari?
El batle manifesta que se li contestarà per escrit.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Sobre el retard de presentar la documentació econòmica dels
anys 2004 i 2005 a la Sindicatura de Comptes, el batle va dir que n’assumia les responsabilitats;
per tant, demana: Quines són aquestes responsabilitats?
El batle manifesta que ell assumeix el retard que es va produir, en aquell moment, a l’hora de
presentar els esmentats comptes.
La Sra. Baillo diu: Açò és assumir les seves
responsabilitats!...
Finalment, la Sra. Baillo Vadell manifesta que li agradaria saber quan es posarà en marxa el
parc fotovoltaic de Binissafúller, ja que li han dit que està aturat.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que en el ple del mes passat va fer una pregunta que
ja havia fet a plens anteriors, i que el Sr. Lora va dir que se li contestaria per escrit, però no ha
estat així. Per tant, insisteix sobre aquesta qüestió perquè és importat el tema de l’excés de
velocitat que s’està donant en el nucli urbà de Sant Lluís, no només en el carrer principal, sinó
en els diferents carrers, ja que no es respecta la velocitat. Per tant, demana novament: Què
pensa fer el regidor de Mobilitat per evitar els excessos de velocitat en el nucli urbà de Sant
Lluís? Quan ho pensa fer?
El Sr. Lora Buzón manifesta que contestarà per escrit.
El Sr. Melià Mercadal manifesta que açò ho diu cada vegada i no ho fa. Afegeix que ara ve
l’estiu i de cada vegada el problema és més greu i açò no és qüestió de prendre-s’ho de broma,
i que si no vol contestar, no contesti, però almenys hi posi remei i solucioni el problema.
El Sr. Lora Buzón manifesta que a una sessió plenària va dir que de multes de velocitat no se
n’havien posat, i que allò que s’està fent ho veurà amb el procés de conversió en zona de
vianants i altres actuacions que es faran. A més, pot avançar que ha de fer un conveni amb un
regidor, company del seu partit, sobre qüestions de trànsit i control per radar.
Continua el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que el Sr. Lora va anunciar la implantació blava en el
Cós; ara resulta que no es pot tractar en aquest Ple perquè l’equip de govern no ho ha debatut,
és sorprenent, no ho entén, i es demana: És que el Sr. Lora pren decisions sense comptar amb
la resta de l’equip de govern?
El Sr. Lora Buzón manifesta que el seu grup polític es va presentar a les darreres eleccions amb
un programa i ell és fidel al seu programa, igual que ha de ser fidel l’altra part de l’equip de
govern, i açò és el que s’està duent a terme, el programa electoral.
El Sr. Melià Mercadal demana al Sr. Lora si veu normal que aquesta qüestió no es pugui tractar
en el Ple perquè no ha estat debatuda entre l’equip de govern i, en canvi, es pugui posar en
pràctica.
El Sr. Lora Buzón manifesta que al Sr. Melià li ha passat com a Sant Pau, ha caigut del cavall i
se li ha encès el llumet... i ara que el Pisuerga passa per Valladolid arranca dient... quan ell sap
que estam a punt de fer totes les actuacions que s’han de fer en el Cós. Afegeix que quan es
faci la comissió pertinent es debatrà aquesta qüestió i el pla de fer del Cós zona de vianants.
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El Sr. Melià Mercadal demana si ja haurà entrar en vigor quan es discuteixi aquesta qüestió a la
comissió, perquè si és així serà massa tard i creu que ara és el moment adequat per tractar
aquest assumpte; per açò, ha presentat la moció perquè es tractàs amb caràcter d’urgència,
però com no se n’ha aprovat la urgència, ara farà un suggeriment.
El batle manifesta que som a “Precs i suggeriments”.
El Sr. Melià Mercadal manifesta que el seu suggeriment és que no es posi en pràctica la
implantació de la zona blava en el Cós de Sant Lluís perquè creu que és una mesura que afecta
molt directament el model de poble, i que s’ha decidit sense comptar amb l’opinió dels
ciutadans d’aquest poble. A més, manifesta que l’Ajuntament no ha impulsat la constitució
d’una taula de mobilitat, ni tampoc s’ha sabut res mes d’un estudi de mobilitat que també va
anunciar el Sr. Lora que s’encarregaria; no s’ha consultat amb l’Associació de Veïns ni amb cap
de les associacions del poble i només s’ha tingut en compte l’Associació de Comerciants. Així
mateix, manifesta que aquesta mesura es va comunicar, quan la decisió ja estava presa, al
Consell Sectorial de Cultura i Festes, i considera que convertir el principal carrer del poble en un
gran pàrquing exclusiu per als comerciants és qualsevol cosa menys una festa, però és a l’únic
lloc on es va informar.
Segueix manifestant que el Sr. Lora vol vendre la iniciativa com un
inici d’una progressiva conversió en zona de vianants...
Novament intervé el batle manifestant que no és per interrompre però insisteix que, com ha dit
abans, som a “Precs i suggeriments” i el que està fent el Sr. Melià és una intervenció sobre un
assumpte, la urgència de la qual no ha estat inclosa.
El Sr. Melià Mercadal manifesta que vol fer un suggeriment i el vol raonar. El batle demana que
faci molt concret el seu suggeriment, però no una intervenció perquè no som en un debat d’un
punt en concret. El Sr. Melià manifesta que sense intervenir no pot suggerir. El batle
manifesta que els “Precs i suggeriments” són per qüestions molt concretes i curtes, no per a
una exposició de motius que pretén fer. El Sr. Melià insisteix que el seu suggeriment és molt
concret, que no es posi en pràctica la implantació de la zona blava, però resulta que per una
banda no es pot tractar en aquest Ple perquè la resta de l’equip de govern no ho ha debatut i,
per altra banda, el Sr. Lora diu que segurament a la propera comissió informativa de
governació i mobilitat es tractarà, però llavors ja serà massa tard perquè ja estarà en vigor...
Tot seguit, el batle demana al Sr. Melià Mercadal que ja ha fet el suggeriment i que, doncs,
passi a una altra pregunta
El Sr. Melià Mercadal manifesta que no en té cap més.

I no havent-hi més assumptes a tractar, a les 20.40 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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