ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DIA 5 DE
JULIOL DE 2007
A Sant Lluís a les 20:30 hores de dia 5 de juliol de 2007, 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 per la secretària accidental
de la corporació, senyora Nuria Adrián Serra.
El president declara oberta la sessió.
PRIMER.- PROPOSICIÓ D'ALCALDIA AMB RELACIÓ A LA PERIODICITAT EN LA
CELEBRACIÓ DE LES SESSIONS PLENÀRIES
La secretària accidental dóna compte de la proposició d’Alcaldia relativa a l’assumpte indicat,
que diu:
“Conforme al que es disposa a l’article 80.1 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim
local de les Illes Balears (LMRLIB), el Ple de l’Ajuntament ha de tenir sessió ordinària com a mínim una
vegada cada dos mesos en els municipis de més de 5.000 habitants. --------------------------------------------Estableix l’article 38 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals que, dins
dels trenta dies següents al de la sessió constitutiva, el batle convocarà sessió extraordinària del Ple de la
corporació a fi de resoldre, entre d’altres, sobre l’assumpte indicat. --------------------------------------------------Així mateix, l’article 78.1 de l’esmentat Reglament estableix que són sessions ordinàries de Ple aquelles en
què la periodicitat està preestablerta. La dita periodicitat serà fixada per acord plenari adoptat en sessió
extraordinària que haurà de convocar el batle dins dels trenta dies següents al de la sessió constitutiva i la
dita periodicitat no podrà excedir del límit trimestral al qual es refereix l’article 46.2.a de la Llei 7/85, de 2
d’abril. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De conformitat amb la legislació vigent, el batle que subscriu té l’honor d’elevar a la consideració del Ple de
l’Ajuntament la següent ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROPOSTA D’ACORD--------------------------------------------------------Determinar que el Ple de l’Ajuntament tengui les seves sessions ordinàries, de conformitat amb el que
disposa l’article 46.2 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i l’article 78.1 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, amb periodicitat mensual, el darrer dijous de cada
mes, a les 20 hores. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Que en el cas que l’esmentat dia coincideixi amb festa legal, la sessió ordinària seria el dijous següent.”

Intervé la Sra. Baillo Vadell. Anuncia que el Partit Popular hi votarà a favor. Per altra banda,
manifesta que sent el primer Ple d’aquest mandat, on es presenten les primeres
propostes, com a portaveu del Partit Popular vol deixar clara una cosa que considera molt
important. L’equip de govern ha d’entendre que ella és aquí per desenvolupar un paper, que és
fer oposició; per tant, de cap manera s’han d’entendre les seves intervencions com un atac
personal cap a ningú, però sí un atac a allò que els membres de l’equip de govern qualque
vegada puguin defensar o representar. Manifesta que som persones públiques, hem de cuidar
el que diem (i ho diu en primera persona de plural); en conseqüència, es pot tornar en contra
de nosaltres. Si això queda clar, després el grau de cordialitat que hi pugi haver fora dels
plens depèn de cada u.
Intervé el Sr. Melià Mercadal anunciant que Esquerra de Menorca – Esquerra Unida votarà a
favor de la proposta presentada, ja que està d’acord amb la periodicitat mensual de celebració
dels plens, així com amb l’horari proposat.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació la proposició d’Alcaldia presentada.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:
-

Determinar que el Ple de l’Ajuntament tengui les seves sessions ordinàries, de conformitat
amb el que disposa l’article 46.2 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i l’article 78.1 del Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, amb periodicitat mensual, el
darrer dijous de cada mes, a les 20 hores.

-

Que en el cas que l’esmentat dia coincideixi amb festa legal, la sessió ordinària seria el
dijous següent.

SEGON.- PROPOSICIÓ D'ALCALDIA AMB RELACIÓ A LA PERIODICITAT DE LES
SESSIONS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
La secretària accidental dóna compte de la proposició d’Alcaldia relativa a l’assumpte indicat,
que diu:
“L’article 20 de la LRBRL i els articles 22 i 23 de la LMRLIB assenyalen que els òrgans necessaris de tot
ajuntament són el batle, els tinents de batle i el Ple; i que la Junta de Govern Local existeix en tots els
municipis de més de 5.000 habitants i en aquells en què així ho acordi el Ple de l’ajuntament a través del
reglament orgànic o mitjançant un acord independent. -------------------------------------------------------------La Junta de Govern Local, amb les funcions que li atribueix la legislació bàsica de règim local, és presidida
pel batle i formada per un nombre de regidors no superior al terç del nombre legal d’aquests, designats i
cessats lliurament pel batle, que n’ha de retre compte al Ple. ------------------------------------------------------L’article 88 de la LMRLIB estableix que la Junta de Govern Local, per exercir les seves competències
resolutòries, ha de dur a terme sessions ordinàries amb la periodicitat acordada pel Ple de la corporació, i
sessions extraordinàries quan el president o la presidenta ho decideixi o ho sol·liciti la quarta part dels
membres de la Junta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Ateses les circumstàncies exposades, elev a la consideració del Ple de l’Ajuntament la següent: -----------------------------------------------------PROPOSTA D’ACORD--------------------------------------------------Determinar que la Junta de Govern Local dugui a terme les seves sessions ordinàries, setmanalment,
els divendres a les 13 hores. ----------------------------------------------------------------------------------------En el cas que l’esmentat dia coincideixi amb festa legal, la sessió ordinària serà el dia següent hàbil.”

I no havent-hi intervencions, el batle sotmet a votació la proposició d’Alcaldia presentada.

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:
-

Determinar que la Junta de Govern Local dugui a terme les seves sessions ordinàries,
setmanalment, els divendres a les 13 hores.
En el cas que l’esmentat dia coincideixi amb festa legal, la sessió ordinària serà el dia
següent hàbil.

TERCER.- PROPOSICIÓ D'ALCALDIA AMB RELACIÓ A LA CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE
LES COMISSIONS INFORMATIVES PERMANENTS
La secretària accidental dóna compte de la proposició d’Alcaldia relativa a l’assumpte indicat,
que diu:
“L’article 38.b del ROF preveu que dins els trenta dies següents a la sessió plenària constitutiva, el batle
haurà de reunir el Ple de l’Ajuntament per tal de resoldre, entre altres punts, allò que es refereix a la
creació i composició de les comissions informatives permanents. --------------------------------------------------L’article 24.1 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears indica que
les comissions informatives i de control existiran en els municipis de més de 5.000 habitants i en aquells en
què es constitueixi una Junta de Govern Local o en els que així ho acordi el Ple de la corporació municipal; i
que hi haurà les que acordi el Ple o el reglament orgànic, integrades per representants de tots els grups
polítics en proporció al nombre de membres de cada grup, amb la finalitat de facilitar la gestió municipal. ---L’article 76.7 de la LMRLIB indica que els regidors no adscrits no tenen dret a formar part de les comissions,
però sí tenen dret a assistir-hi amb veu i sense vot. ---------------------------------------------------------------------Igualment, els articles 123 i següents del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals estableixen les regles amb relació a les comissions informatives. ------------------------------------Així, es posa de manifest que les comissions informatives, integrades exclusivament per membres de la
corporació, són òrgans sense atribucions resolutòries que tenen per funció l’estudi, l’elaboració d’informe o la
consulta dels assumptes que hagin de ser sotmesos a la decisió del Ple i de la Junta de Govern Local quan
aquesta actuï amb competències delegades pel Ple, exceptuant quan hagin d’adoptar-se acords declarats
urgents. Igualment informaran d’aquells assumptes de la competència pròpia de la Junta de Govern Local, i
del batle, que siguin sotmesos al seu coneixement per expressa decisió d’aquells. -------------------------------Les comissions informatives permanents són les que es constitueixen amb caràcter general, distribuint, entre
elles, les matèries que s’han de sotmetre al Ple. El seu nombre i la denominació inicial, així com qualsevol
variació que puguin experimentar durant el mandat corporatiu, es decidirà mitjançant acord adoptat pel
Ple a proposta del batle, procurant en la mesura del possible la seva correspondència amb el nombre i la
denominació de les grans àrees en què s’estructuren els serveis corporatius. ---------------------------------------En l’acord de creació se’n determinarà la composició concreta, tenint en compte: ------------------------------a) El batle de la corporació n’és el president nat de totes, si bé la presidència efectiva podrà delegar-la en
qualsevol membre de la corporació, a proposta de la mateixa comissió, després d’efectuada la
corresponent elecció. ----------------------------------------------------------------------------------------------------b) Cada comissió estarà integrada de forma que la seva composició s’acomodi a la proporcionalitat existent
entre els distints grups polítics representats a la corporació. -----------------------------------------------------Sobre aquest particular, es posa de manifest que la Sentència del Tribunal Constitucional de 6 de maig de
1985 diu que la proporcionalitat no implica la necessitat que cada comissió sigui reproducció exacta, a escala
menor, del Ple, sinó que, quan la diferència quantitativa i altres consideracions objectives ho facin possible,
en fixar la composició de les comissions es procurarà que les forces polítiques presents en el Ple siguin
representades en aquestes. --------------------------------------------------------------------------------------------------c) L’adscripció concreta a cada comissió dels membres de la corporació que n’han de formar part en
representació de cada grup, es realitzarà mitjançant un escrit adreçat al batle i del qual es donarà
compte al Ple. Podrà designar-se, d’igual forma, un suplent per cada titular. ---------------------------------Ateses a les circumstàncies exposades, sotmet a la consideració del Ple de l’Ajuntament les següents --------------------------------------------------------------PROPOSTES D’ACORD--------------------------------------------------PRIMER.- Procedir al cessament de les comissions informatives actualment constituïdes i a la creació de les
que seguidament s’enumeren, amb la denominació que s’indica: -----------------------------------------------------

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES -----------------------------------------------------------------------------------COMISSIÓ D’ECONOMIA I EDUCACIÓ --------------------------------------------------------------------------------COMISSIÓ D’URBANISME I GOVERNACIÓ ---------------------------------------------------------------------------COMISSIÓ DE SANITAT I ESPORTS -----------------------------------------------------------------------------------COMISSIÓ DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I JOVENTUT ----------------------------------------------------------COMISSIÓ D’URBANITZACIONS ---------------------------------------------------------------------------------------COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT -----------------------------------------------------------------------------------------COMISSIÓ DE CULTURA I FESTES ------------------------------------------------------------------------------------SEGON.- De conformitat amb el que disposa l’article 125.b del Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals; atenent al nombre de regidors que integren la corporació; atenent al
nombre d’electes per cada partit polític representat i amb la finalitat de garantir l’adequada proporcionalitat
a les comissions informatives, determinar la següent composició: -----------------------------------------------------PSOE
1 representant ----------------------------------------------------------PP
1 representant ----------------------------------------------------------PSM – ELS VERDS
1 representant ----------------------------------------------------------EM – EU
1 representant ----------------------------------------------------------Les votacions a les comissions informatives es realitzaran mitjançant vot ponderat, concedint-se a cada
representant un nombre de vots idèntic al de regidors del seu partit en el consistori. ----------------------------Que sent el batle el president nat de totes les comissions informatives, hi podrà assistir a totes i presidir-les,
sense distorsionar la proporcionalitat i el nombre de representants definits anteriorment. ------------------------TERCER.- Les sessions ordinàries de comissió s’ajustaran a la següent periodicitat, dia i hora: ------------------COMISSIÓ D’URBANITZACIONS: el dilluns de la segona setmana dels mesos imparells, a les 19’30
hores. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMISSIÓ D’URBANISME I GOVERNACIÓ: el dimarts de la segona setmana dels mesos imparells, a les
19’30 hores. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT: el dimecres de la segona setmana dels mesos imparells, a les 19’30
hores. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMISSIÓ DE CULTURA I FESTES: el dilluns de la segona setmana dels mesos parells, a les 19’30 hores.
COMISSIÓ D’ECONOMIA I EDUCACIÓ: el dimarts de la segona setmana dels mesos parells, a les 19’30
hores. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMISSIÓ DE SANITAT I ESPORTS: el dimecres de la segona setmana dels mesos parells, a les 19’30
hores. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMISSIÓ DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I JOVENTUT: el dijous de la segona setmana dels mesos
parells, a les 19’30 hores. -----------------------------------------------------------------------------------------------En el cas que els esmentats dies coincideixin amb festa legal, les sessions ordinàries serien el mateix dia de
la setmana següent. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------QUART.- Aprovar, si és el cas, la composició personalitzada de les comissions informatives de caràcter
permanent d’acord amb les designacions que, durant la sessió plenària, facin els portaveus dels grups polítics
representats en el consistori.” -------------------------------------------------------------------------------------------------

Intervé el batle. Manifesta que dimarts passat va tenir lloc una reunió entre els representants
dels grups polítics de la corporació, on es va posar de manifest la possibilitat que les comissions
informatives siguin a les 20 hores, en lloc de les 19.30 hores. Per tant, proposa fer aquest canvi.
Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que a la proposició d’Alcaldia s’indica que: “L’adscripció
concreta a cada comissió dels membres de la corporació que n’han de formar part en representació de cada
grup, es realitzarà mitjançant un escrit adreçat al batle i del qual es donarà compte al Ple.” Per aquesta
raó, presenta un escrit, amb registre d’entrada en aquest Ajuntament RE 3494, de dia 05.07.07,
relatiu a la composició del Partit Popular a les comissions informatives, la qual queda de la
següent manera:
-

Comissió d’Urbanitzacions: * Titular: Cristobal Coll Alcina
* Suplent: Pedro Morro Ferrà

-

Comissió d’Urbanisme i Governació: * Titular: Maria Nieves Baillo Vadell
* Suplent: Cristobal Coll Alcina

-

Comissió de Medi Ambient: * Titular: Pedro Tudurí Mercadal
* Suplent: Catalina Vidal Pons

-

Comissió de Cultura i Festes: *Titular: Cristobal Coll Alcina
* Suplent: Pedro Tudurí Mercadal

-

Comissió d’Economia i Educació: * Titular: Maria Nieves Baillo Vadell
* Suplent: Pedro Morro Ferrà

-

Comissió de Sanitat i Esports: * Titular: Pedro Morro Ferrà
* Suplent: Maria Nieves Baillo Vadell

-

Comissió de Participació Ciutadana i Joventut: * Titular: Catalina Vidal Pons
* Suplent: Pedro Tudurí Mercadal

Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que Esquerra de Menorca – Esquerra Unida està d’acord
amb la composició, periodicitat i horaris de les diferents comissions informatives, si bé li agradaria
fer una proposta.
Manifesta que, atès que les comissions informatives que es proposen es
corresponen amb les diferents delegacions de competències, troba a faltar una comissió
informativa que faci referència a Mobilitat. Assenyala que açò és un tema que en els darrers anys
ha generat una importat sensibilització social i entén que ha de quedar recollida en l’organització
de l’Ajuntament. Per tant, proposa que es creï una comissió informativa permanent de mobilitat
o, si no n’hi ha, que s’especifiqui clarament en quina comissió informativa anirà englobada la
delegació de mobilitat.
Intervé la Sra. Marqués Portella. Manifesta que, en representació del PSOE, a la Comissió
d’Urbanisme i Governació el titular serà Carolina Marqués Portella i, com a suplent, Juan Cubas
Pons; i a la Comissió de Medi Ambient el titular serà Juan Cubas Pons i, el suplent, Llorenç
Carretero Tudurí.
Intervé el batle. Pel que fa a la proposta presentada per EM – EU, demana que aquesta queda
damunt la taula o bé que la qüestió de mobilitat quedi vinculada a l’Àrea d’Urbanisme, que és la
que hi fa més referència. Demana al regidor de l’Àrea d’Urbanisme el seu parer sobre aquesta
qüestió.
Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que per la seva part no té cap inconvenient que la qüestió
de mobilitat s’incorpori dins la comissió d’Urbanisme.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació la proposició d’Alcaldia presentada,
amb la modificació indicada sobre l’horari de les sessions, així com que la denominació de la
Comissió d’Urbanisme i Governació sigui Comissió d’Urbanisme, Governació i Mobilitat.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:
Primer.- Procedir al cessament de les comissions informatives actualment constituïdes i a la
creació de les que seguidament s’enumeren, amb la denominació que s’indica:
-

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES
COMISSIÓ D’ECONOMIA I EDUCACIÓ
COMISSIÓ D’URBANISME, GOVERNACIÓ I MOBILITAT
COMISSIÓ DE SANITAT I ESPORTS
COMISSIÓ DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I JOVENTUT
COMISSIÓ D’URBANITZACIONS
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT
COMISSIÓ DE CULTURA I FESTES

Segon.- De conformitat amb el que disposa l’article 125.b del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals; atenent al nombre de regidors que integren la
corporació; atenent al nombre d’electes per cada partit polític representat i amb la finalitat de
garantir l’adequada proporcionalitat a les comissions informatives, determinar la següent
composició:
PSOE
PP
PSM – ELS VERDS
EM – EU

1 representant
1 representant
1 representant
1 representant

Les votacions a les comissions informatives es realitzaran mitjançant vot ponderat, concedint-se a
cada representant un nombre de vots idèntic al de regidors del seu partit en el consistori.
Que sent el batle el president nat de totes les comissions informatives, hi podrà assistir a totes i
presidir-les, sense distorsionar la proporcionalitat i el nombre de representants definits
anteriorment.
Tercer.- Les sessions ordinàries de comissió s’ajustaran a la següent periodicitat, dia i hora:
-

COMISSIÓ D’URBANITZACIONS: el dilluns de la segona setmana dels mesos imparells, a les
20 hores.

-

COMISSIÓ D’URBANISME, GOVERNACIÓ I MOBILITAT: el dimarts de la segona setmana dels
mesos imparells, a les 20 hores.

-

COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT: el dimecres de la segona setmana dels mesos imparells, a les
20 hores.

-

COMISSIÓ DE CULTURA I FESTES: el dilluns de la segona setmana dels mesos parells, a les
20 hores.

-

COMISSIÓ D’ECONOMIA I EDUCACIÓ: el dimarts de la segona setmana dels mesos parells, a
les 20 hores.

-

COMISSIÓ DE SANITAT I ESPORTS: el dimecres de la segona setmana dels mesos parells, a
les 20 hores.

-

COMISSIÓ DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I JOVENTUT: el dijous de la segona setmana dels
mesos parells, a les 20 hores.

En el cas que els esmentats dies coincideixin amb festa legal, les sessions ordinàries serien el
mateix dia de la setmana següent.
Quart.- Aprovar la composició personalitzada de les comissions informatives de caràcter
permanent, d’acord amb les designacions efectuades durant la present sessió.
QUART.- PROPOSICIÓ D'ALCALDIA AMB RELACIÓ AL NOMENAMENT DE
REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN ÒRGANS COL·LEGIATS QUE SIGUIN
COMPETÈNCIA DEL PLE
La secretària accidental dóna compte de la proposició d’Alcaldia relativa a l’assumpte indicat,
que diu:

“Estableix l’article 38 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals que dins
dels trenta dies següents al de la sessió constitutiva, el batle convocarà sessió extraordinària de Ple de la
corporació per tal de resoldre, entre d’altres, sobre l’assumpte indicat. ---------------------------------------------Atesos els òrgans col·legiats, externs, dels quals aquest Ajuntament disposa amb representació, elev a la
consideració del Ple de l’Ajuntament les següents -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROPOSTES D’ACORD ----------------------------------------------------Designar com a representants d’aquest Ajuntament, als òrgans que es diran, els següents membres de la
corporació: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONSELL ESCOLAR (ESCOLA PÚBLICA): Carolina Marqués Portella -------------------------------------------ESCOLA INFANTIL 1R NIVELL: Carolina Marqués Portella ---------------------------------------------------------ASSEMBLEA CREU ROJA: Juan Cubas Pons --------------------------------------------------------------------------INSTITUT MENORQUÍ D’ESTUDIS: Llorenç Carretero Tudurí ---------------------------------------------------SILME: Carolina Marqués Portella --------------------------------------------------------------------------------------CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL: Carolina Marqués Portella -------------------------------------------------------JUNTA DE CAIXERS: Llorenç Carretero Tudurí ----------------------------------------------------------------------CONSORCI RESIDUS SÒLIDS URBANS: Sergi Cruz Dalmau -------------------------------------------------------CONSORCI RESERVA MENORCA DE LA BIOSFERA: Sergi Cruz Dalmau ----------------------------------------FONS MENORQUÍ DE COOPERACIÓ: Carolina Marqués Portella -------------------------------------------------CONSORCI PER A LA PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA EN SÒL RÚSTIC A L’ILLA DE
MENORCA: Remigio Lora Buzón ---------------------------------------------------------------------------------------PATRONAT DE LA FUNDACIÓ ENCICLOPÈDIA DE MENORCA: Llorenç Carretero Tudurí ---------------------CONSORCI SOCIOSANITARI DE MENORCA: Juan Cubas Pons ---------------------------------------------------FUNDACIÓ TURISME MENORCA: Llorenç Carretero Tudurí -------------------------------------------------------FUNDACIÓ PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT ILLA DE MENORCA: Juan Cubas Pons”------------------

I no havent-hi intervencions, el batle sotmet a votació la proposició d’Alcaldia presentada.
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:
- Designar com a representants d’aquest Ajuntament, als òrgans que es diran, els següents
membres de la corporació:
-

CONSELL ESCOLAR (ESCOLA PÚBLICA): Carolina Marqués Portella
ESCOLA INFANTIL 1R NIVELL: Carolina Marqués Portella
ASSEMBLEA CREU ROJA: Juan Cubas Pons
INSTITUT MENORQUÍ D’ESTUDIS: Llorenç Carretero Tudurí
SILME: Carolina Marqués Portella
CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL: Carolina Marqués Portella
JUNTA DE CAIXERS: Llorenç Carretero Tudurí
CONSORCI RESIDUS SÒLIDS URBANS: Sergi Cruz Dalmau
CONSORCI RESERVA MENORCA DE LA BIOSFERA: Sergi Cruz Dalmau
FONS MENORQUÍ DE COOPERACIÓ: Carolina Marqués Portella
CONSORCI PER A LA PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA EN SÒL RÚSTIC A L’ILLA
DE MENORCA: Remigio Lora Buzón
PATRONAT DE LA FUNDACIÓ ENCICLOPÈDIA DE MENORCA: Llorenç Carretero Tudurí
CONSORCI SOCIOSANITARI DE MENORCA: Juan Cubas Pons
FUNDACIÓ TURISME MENORCA: Llorenç Carretero Tudurí
FUNDACIÓ PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT ILLA DE MENORCA: Juan Cubas Pons

CINQUÈ.- PROPOSICIÓ D'ALCALDIA AMB RELACIÓ A LA DETERMINACIÓ DE LES
RETRIBUCIONS I INDEMNITZACIONS DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ
La secretària accidental dóna compte de la proposició d’Alcaldia relativa a l’assumpte indicat,
que diu:

“Atès el que disposen els articles 74 i 77.2 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim
local de les Illes Balears; atès que la Llei 7/1985, que regula les bases del règim local, a l’article 75 i el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals, als articles 13 i
següents, estableixen que els membres de les corporacions locals tenen dret a percebre, amb càrrec als
pressuposts, retribucions i indemnitzacions: ---------------------------------------------------------------------------a) RETRIBUCIONS. Tenen dret a percebre retribucions i a ser donats d’alta en el Règim General de la
Seguretat Social, assumint la corporació el pagament de les quotes empresarials que correspongui,
els membres de les corporacions locals que desenvolupin les seves responsabilitats corporatives en
règim de dedicació exclusiva o dedicació parcial. ----------------------------------------------------------------Correspon al Ple corporatiu, a proposta del president, determinar, dins de la consignació global
continguda amb aquesta finalitat en el Pressupost, la relació de càrrecs de la corporació que puguin
exercir en règim de dedicació exclusiva o dedicació parcial i, per tant, amb dret a retribucions, així com les
quanties que corresponen a cada un d’ells en consideració al grau de responsabilitat: ------------------------b) INDEMNITZACIONS. Tots els membres de la corporació, incloent-hi els que exerceixen càrrecs en
règim de dedicació exclusiva o dedicació parcial, tenen dret a percebre indemnització per les
despeses ocasionades per l’exercici del seu càrrec, quan siguin efectives i amb la prèvia justificació
documental, segons les normes d’aplicació general en les administracions públiques i les que en
aquest sentit aprovi el Ple. ------------------------------------------------------------------------------------------c) ASSISTÈNCIES. Els membres de la corporació que no tenguin dedicació exclusiva o parcial percebran
assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de què formin part en la
quantia que assenyali el Ple de la dita corporació, i tenint en compte les peculiaritats de la gestió dels
serveis públics. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Atès el que s’ha exposat i de conformitat amb els preceptes legals adduïts anteriorment, es proposa al Ple
l’adopció dels següents acords: ------------------------------------------------------------------------------------------Primer. Determinar que s’exercirà en règim de dedicació exclusiva, i, per tant, amb dret a retribució, els
càrrecs següents: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------CÀRREC: batle president --------------------------------------------------------------------------------------------------NOM I LLINATGES: Sr. Llorenç Carretero Tudurí ---------------------------------------------------------------------RETRIBUCIÓ BRUTA ANUAL: 35.339,51 euros en 14 mensualitats, amb efecte 16.06. 07. --------------------CÀRREC: 1r tinent de batle ----------------------------------------------------------------------------------------------NOM I LLINATGES: Sr. Remigio Lora Buzón ---------------------------------------------------------------------------RETRIBUCIÓ BRUTA ANUAL: 28.398.86 euros en 14 mensualitats, amb efecte 16.06.07. ---------------------CÀRREC: 2a tinenta de batle ---------------------------------------------------------------------------------------------NOM I LLINATGES: Sra. Carolina Marquès Portella -------------------------------------------------------------------RETRIBUCIÓ BRUTA ANUAL: 28.398.86 euros en 14 anualitats amb efecte 16.06.07. ----------------------Segon. Determinar que s’exercirà en règim de dedicació parcial, i, per tant, amb dret a retribució, el
càrrec següent: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÀRREC: regidor -----------------------------------------------------------------------------------------------------------NOM I LLINATGES: Sr. Ramón Ruiz Mena -----------------------------------------------------------------------------RETRIBUCIÓ BRUTA ANUAL: 20.930,00 euros en 14 anualitats amb efecte 25.06.07. ---------------------Tercer. El nomenament d’un membre de la corporació per a un dels càrrecs indicats solament suposarà
l’aplicació de dedicació exclusiva o parcial si és acceptat per ell, en el qual cas aquesta circumstància serà
comunicada al Ple en la pròxima sessió ordianària. ------------------------------------------------------------------Quart. Donar d’alta en el Règim General de la Seguretat Social els membres de la corporació que
exerceixin aquests càrrecs en règim de dedicació exclusiva o parcial, assumint la corporació el pagament
de les quotes empresarials que correspongui.” ------------------------------------------------------------------------Cinquè. Establir el següent règim d’indemnitzacions i assistències: -----------------------------------------------ASSISTÈNCIA A SESSIONS I COMISSIONS. Els membres de la corporació que no tenguin dedicació
exclusiva o parcial percebran, per l’assistència a les sessions que duguin a terme els òrgans municipals, les
següents quanties: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE:
75 euros/sessió ---------------------------------SESSIÓ ORDINÀRIA JUNTA DE GOVERN LOCAL:
50 euros/sessió --------------------------------SESSIÓ ORDINÀRIA COMISSIÓ INFORMATIVA:
50 euros/sessió ---------------------------------ÀREA DE GESTIÓ SANITAT I ESPORTS:
350 euros/mes ----------------------------------ÀREA DE GESTIÓ MEDI AMBIENT:
350 euros/mes ----------------------------------ÀREA DE GESTIÓ PARTICIPACIÓ CIUTADANA I JOVENTUT: 350 euros/mes -----------------------------------ASSIGNACIÓ A GRUPS POLÍTICS EN REPRESENTACIÓ:
40 euros/mes/regidor --------------------------REUNIÓ FORA DEL TERME MUNICIPAL:
30 euros/reunió ---------------------------------Les sessions extraordinàries de Plens i Comissions no seran indemnitzades.” ------------------------------------

Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que, en primer lloc, vol exposar la falta d’ètica política
que va tenir el Sr. Lora Buzón respecte a unes declaracions sobre urbanisme que va fer el dia
21.06.07 a la premsa local, quan encara només era regidor electe.
Creu que aquestes
manifestacions havien d’haver-se fet a partir del Ple d’avui, en el qual ell ja és el responsable de
l’àrea d’urbanisme, però tampoc el vol criticar massa perquè, en ser nou en la política de
govern, qualsevol hauria pogut caure a fer declaracions sense pensar que podien fer sentir
malament el batle, en aquest cas, el Sr. Carretero; i que van causar sorpresa a l’oposició per
haver explicat a la premsa uns detalls del pacte que els uneix i que creu que hauria estat molt
més ètic explicar-los primer als partits polítics que formen aquesta corporació.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que, davant aquest plantejament, si es vol ser seriós i
abans de xerrar de retribucions, a part de saber que alguns tindran dedicació exclusiva, s’hauria
de conèixer quin és el pacte que han subscrit PSOE i PSM–ELS VERDS, primer per
transparència de govern i, després, per analitzar si realment són necessàries tantes dedicacions
exclusives que, en principi, li semblen escandaloses, si bé s’ho pren amb humor perquè es
massa prest per mostrar la indignació que podria produir. Segueix manifestant que avui estam
davant un nou equip de govern, on PSOE i PSM–ELS VERDS tenen unes àrees per fer feina i
prendre decisions polítiques. Recorda que fa quatre anys el Sr. Carretero ja va sorprendre
amb la seva pujada de sou, i ara no ens ha vingut de nou que, dels set regidors, quatre
cobraran; per tant, el poble haurà de pagar aquestes dedicacions exclusives i des del Partit
Popular s’hi votarà en contra perquè no creu que açò sigui allò que el poble hauria volgut, i els
recomana que vagin pel carrer i demanin l’opinió de la gent i ja veuran què els contesten.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que no ens diguin que tantes dedicacions exclusives
vénen donades perquè la gent és cada vegada més exigent i els responsables, l’equip de
govern, hi dediquen molt de temps, que açò és el que va dir el senyor Carretero en unes
declaracions a la premsa, i ja sap ella que el batle és batle les 24 hores del dia. Per altra
banda, es dirigeix al Sr. Lora Buzón dient-li que és xocant el producte que ha anat venent,
dient, dins el poble, i el lloc on ara està, tantes paraules que se’ls endú el vent per no quedar
en res; però, així i tot, li vol donar un marge de confiança amb l’esperança que serà de ver que
aquest Ajuntament farà les coses d’una altra manera, però li preocupa la persona que xerra i
xerra per obtenir la confiança del poble i després queda en no-res. Ell haurà de demostrar que
és mereixedor d’aquesta confiança.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Respecte als sous i dedicacions exclusives, manifesta que és una
llàstima que el Sr. Lora ni tan sols va voler sentir cap proposta del Partit Popular perquè el PP
estava massa enfora dels seus ideals, i diu que açò és fals, aquesta argumentació no val en un
poble petit i val la pena dir que els nostres programes són molt similars, i el Sr. Lora, que ha
volgut pactar amb el grup socialista per coherència política, també és aquell que tantes
vegades va rebutjar al batle, Llorenç Carretero, dient que era de tot menys socialista. Avui
presenten unes propostes que pretenen prendre no el pèl, sinó els doblers dels ciutadans, i no
deixa de tenir gràcia que s’hagi unit a una persona que diu que ho fa pel poble. I diu que
deixarà les paraules, perquè sap que se les endú el vent, però almenys les seves quedaran
reflectides en una acta. I començarà amb nombres.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que en els darrers pressuposts les retribucions del batle
i primer tinent de batle, els únics polítics que tenien sou, van costar al poble 52.000 euros;
avui presenten les dedicacions exclusives per a aquest proper mandat, les quals representaran
un cost de 113.000 euros, i açò són molts de doblers, més del doble del que es guanyava, més
d’un cent per cent. Així mateix, manifesta que el Partit Popular es fa unes preguntes i que li
agradaria que fossin contestades: I de la plaça d’inspector d’obres, què se n’ha fet?
En
aquesta proposta tampoc queden reflectides les juntes de portaveus.

Finalment, la Sra. Baillo Vadell manifesta que el Partit Popular votarà en contra d’aquesta
proposta, que només omple les butxaques i que en res beneficia el poble. A més, les decisions
polítics dels regidors d’un poble petit no necessiten de grans professionals, vol persones
entregades que prenguin les millors resolucions per als ciutadans, i el fet que tants de vostès
es beneficien del lloc que ocupen, ho considera un escàndol i ho desaprova totalment.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que EM–EU creu que les dedicacions exclusives i
parcials han d’anar en correspondència amb el grau i el volum de feina que generen les
diferents àrees de gestió i en consideració del grau de responsabilitat. Anuncia que votarà en
contra de la proposta presentada perquè entén que queda clar que aquests no són els criteris
que s’han tingut en compte a l’hora d’elaborar la proposta. Així mateix, manifesta que no és
acceptable que s’estableixin les retribucions en funció de la situació personal i laboral de cada
regidor, i tampoc és acceptable pel fet que aquesta manera de solucionar la incompatibilitat
dels treballadors municipals per exercir els càrrecs de regidor, no és generalitzable a tots els
regidors, sinó que només es pot aplicar als membres de l’equip de govern.
Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que la portaveu del Partit Popular, si se’n recorda, li va
demanar coherència el dia de la constitució del Ple. Per part del PSM–ELS VERDS també
demanam el mateix, no només coherència, sinó també que la hipocresia no sigui la base de la
discussió. I es demana: Que hauria passat si el PSM–ELS VERDS hagués pactat amb el Partit
Popular? Què oferia el PP al PSM–ELS VERDS? Fins a on s’hagués hagut de baixar els calçons
el PP? I diu que el fet de sortir per la premsa i fer textualitzacions d’aquest tipus creu que és
de mala educació i falta d’ètica política.
Continua el Sr. Lora Buzón. Manifesta que el PSM–ELS VERDS no s’ha venut per un plat de
llenties, ni per molt manco, sinó que ells han posat damunt la taula tot el programa del seu
grup polític -açò és, el pacte-, a més de totes les qüestions puntuals que van sortir a la premsa,
perquè va ser públic el pacte, ja que es va fer una roda de premsa. Així mateix, manifesta que
entén que el PP, que no està governant en aquests moments en aquest Ajuntament, estiguin
afectats, però ha de tenir en compte la senyora Baillo que el PP li oferia molt més, molt més del
que oferia el PSOE, a nivell personal i econòmic.
I diu que si el PSM–ELS VERDS hagués
hagut de valorar econòmicament una cosa o l’altra, possiblement estarien governant amb el PP,
però no és açò que ha valorat el seu grup polític, sinó que ha valorat dur a terme un programa
per a quatre anys, un programa basat en el dia a dia d’aquest Ajuntament.
Finalment, el Sr. Lora Buzón manifesta que, de coherència, sí, d’hipocresia, per part seva, no en
trobarà, en el debat hi serà i, com va dir el dia de la constitució del Ple, diàleg, sempre; i la
porta la tindran oberta.
Intervé la Sra. Marqués Portella.
Manifesta que pot entendre perfectament que el Partit
Popular no estigui d’acord amb totes aquestes dedicacions exclusives, però l’únic que li demana
és una mica de responsabilitat. Està clar que s’han augmentat aquestes dedicacions, però
creu que abans de criticar hauria de mirar la feina, si realment es mereixen o no es
mereixen. Quan la senyora Baillo diu que no repetim que la gent demana i exigeix més gestió,
vol deixar constància que des del mateix PP han estat criticant aquests darrers anys una falta
de gestió per part de l’Ajuntament; per tant, diu que ara posam els mitjans necessaris perquè
açò es pugui realitzar. Finalment, manifesta que és veritat que açò que ara li costarà al poble
és quasi el doble del que li havia costat aquests darrers anys, però també es veritat que estam
molt per davall del que la Federació d’Entitats Locals Illes Balears (FELIB) exposa en un
document que està signat per tots els grups polítics. Creu que abans de criticar s’hauria de
donar un marge de confiança i veure quina feina es fa.

Intervé novament la Sra. Baillo Vadell. Respecte a la intervenció feta pel senyor Lora Buzón,
manifesta que ell no va entendre bé l’escrit que va fer ella a la premsa com a presidenta del
Partit Popular, la baixada de calçons no feia referència a ell. Per altra banda, si la persona
que li va oferir el “oro y el moro” no era el president del Partit Popular de Menorca, qualsevol
oferta que li haguessin fet no tenia cap valor, i té entès que no se li va fer. Pel que fa a la
intervenció de la senyora Marquès Portella sobre la FELIB, manifesta que s’ho ha estat mirant i
aquest document està fora d’òrbita, ja que és un document de l’any 2000, encara està en
pessetes i ha fet tot tipus de càlculs i, la veritat, els nombres no surten, per la qual cosa no està
en absolut d’acord amb el que acaba d’esmentar la portaveu del PSOE.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Fent algunes comparacions respecte a altres municipis, diu que,
per exemple, es Castell, el municipi més a prop de Sant Lluís, els regidors que cobren li costen
al poble 88.000 euros, i el poble té més de 7.000 habitants; en canvi, a Sant Lluís, amb uns
6.000 habitants, el cost serà de 113. 000, un 28% més, i es demana: No li sembla al senyor
batle que hi ha una gran desproporció? Ja els ho va dir als seus votants, açò, abans de les
eleccions? I el senyor Lora, ho tenia previst? Segueix, manifestant que la senyora Marqués en
els passats anys representava a l’Ajuntament un cost de 26.175 euros anuals, quan era
inspectora d’obra (que per cert, ha fet una pregunta sobre aquesta qüestió i no se li ha
contestat), i diu que ara costarà 28.398 euros; per tant, l’enhorabona a la senyora Marqués, ja
que el fet de ser regidora la beneficia. Igualment, també hem de felicitar el Sr. Ruiz perquè
guanyava 16.600 euros i ara en guanyarà 20.930, i pel fet de tenir dedicació parcial li ha de
permetre fer-li una brometa, i li diu: I tal vegada encara tindrà temps d’anar a pescar? És a
dir, dues dedicacions exclusives que, en absolut, considera necessàries per prendre decisions
polítiques.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que no poden dir que s’han estalviat un sou de la
inspectora d’obres, perquè si ens diuen que aquesta feina la pot fer l’arquitecte municipal, la
pregunta que ha de fer és: Per què durant quatre anys han pagat una empleada en funció
d’inspectora si no era necessària per a l’Ajuntament? És que han pagat més de 100.000 euros
en quatre anys sense cap necessitat, senyora Marqués? Si açò ha estat així, la gestió d’aquest
Ajuntament haurà estat un vertader desastre.
Però és que encara n’hi ha més: la senyora
Marqués, actuant com a inspectora d’obres, va estendre i signar actes referents a expedients
urbanístics i es demana: Ja se n’han assegurat, vostès, de la legalitat d’aquests actes? Perquè,
segons li consta, aquesta labor està legalment reservada a funcionaris i no a càrrecs de
confiança.
Així mateix, manifesta que bé ho tindríem ara si tots aquests expedients
urbanístics signats per la senyora Marquès resultàs que no tinguessin valor i que es poden
recórrer. Per tantes coses, el Partit Popular ha de manifestar la seva enèrgica protesta per les
seves actuacions passades, així com per les propostes presents i, qui sap, si de les futures
també, perquè, com sempre, els únics perjudicats són els ciutadans del municipi de Sant Lluís.
Finalment, la Sra. Baillo Vadell manifesta que el PP no tracta la qüestió del que han de cobrar
com si fos una mercaderia, però aquí també vol esmentar allò que cobrarà l’oposició a altres
pobles: Es Castell, 100 euros per ple, 50 euros per comissió; es Mercadal, 350 euros
mensuals; Alaior, 175 euros per ple, 75 euros per comissió; Ferreries, 200 euros mensuals; Sant
Lluís, 75 euros per ple, 50 euros per comissió... Jutgin vostès mateixos. Conclou manifestant,
en nom del Partit Popular, una vegada més, el total desacord a donar dos sous als regidors del
PSOE per conveniència del Sr. Carretero i expressa el rebuig perquè el Sr. Lora i el Sr. Cruz han
acceptat aquesta proposta en contra dels interessos dels ciutadans de Sant Lluís.
Intervé novament el Sr. Melià Mercadal. Manifesta la seva protesta perquè a la Junta de
Portaveus va sol·licitar la recomanació de la FELIB, de la qual aquí s’ha fet menció, per dir que
els sous de Sant Lluís estan per davall d’aquestes recomanacions, però ell no l’ha rebuda.
El batle respon que sí que s’ha enviat i que s’ha dipositat dins la bústia de cada grup polític, i
diu que seria convenient que, abans de fer una afirmació, comprovar-ho.

El Sr. Melià Meradal demana, doncs, disculpes.
Intervé el Sr. Lora Buzón. Es dirigeix a la Sra. Baillo dient-li: els interessos del poble o els
interessos del Partit Popular? Nosaltres hem votat en contra del poble o en contra dels
interessos d’ella? Manifesta que el que no pot ser en aquesta Espanya, i comptant-hi Menorca,
és que els Ajuntaments on governa la dreta fan el que volen i quan governa l’esquerra resulta
que no poden fer el que volen, o sempre tenen a dir que els de dretes tenen dret a cobrar i
l’esquerra, la gent treballadora que ha hagut de deixar la seva feina, no té aquest dret, açò és
el concepte entre l’esquerra i la dreta. Així mateix, manifesta que no pot ser basar un discurs
de començament de legislatura només en aquesta qüestió, si açò ha de ser el tarannà de la
senyora Baillo durant aquests quatre anys, li dóna l’enhorabona perquè xerrarem durant els
quatre anys d’aquesta qüestió. Si la senyora Baillo vol entrar i vol xerrar de tot el programa
que tenim per endavant, no té cap inconvenient, ja que nosaltres diàleg, diàleg i diàleg, però la
cosa millor per al poble de Sant Lluís s’ha demostrat amb les votacions, i el poble de Sant Lluís
ha votat per majoria l’esquerra i no la dreta, i açò és el que han fet ells, un pacte de lògica,
un pacte que no és antinatura. Conclou dient que dolent per al poble, no, senyora Baillo, tal
vegada ha estat dolent per al seu partit, i li sap molt de greu, però la cosa està així.
Intervé la Sra. Marqués Portella. Respecte a la qüestió de l’inspector d’obres, manifesta que la
senyora Baillo no es preocupi, ja que és un tema que tenen damunt la taula i simplement
queda per definir com integrar aquesta persona dins l’Ajuntament, i l’equip de govern creu que
és necessària l’esmentada plaça, i si el Partit Popular creu que durant aquests quatre anys no
s’ha fet una bona feina des d’aquest departament, ho justifiqui i no hi haurà cap problema. Per
altra banda i sobre una altra cosa que creu que és una qüestió bastant personal, que és la seva
feina durant aquests darrers quatre anys i que no era com a política, no entén molt bé què li
retreu, en aquests moments, si bé diu que ella està molt contenta i molt tranquil·la de totes les
actes que ha signat i com les ha signat i, com que veu que el Partit Popular té certs dubtes,
l’únic que li pot dir és que a la millor haurien d’anar a denunciar-ho, si creuen que no
està bé. Així mateix, manifesta que abans de signar una acta es va quedar molt tranquil·la de
saber que ho podia fer i, per açò, ho va fer, i n’està molt tranquil·la, respecte de tots els
expedients que es van obrir des que ella va entrar a l’Ajuntament, i està molt tranquil·la i
orgullosa de la feina que des d’aquest departament s’ha fet durant els darrers quatre anys.
Intervé el batle. Manifesta que, sincerament, li ha de rebutjar a la senyora Baillo unes paraules
que ha dit, sobretot una de relativa a prendre els doblers al poble. Amb açò que ella ha
expressat sembla que som aquí uns vulgars lladres, que estam robant el sou al poble, açò és la
seva manifestació, el seu atac personal, el seu atac sobre l’ètica, sobre les dedicacions
exclusives escandaloses, que hi votarà en contra perquè el poble no s’ho mereix... açò ha estat
la seva intervenció. Llavors, a la reunió de representats dels grups polítics que es va fer l’altre
dia i que precisament es va convocar per tractar dels punts de la present sessió plenària, no en
va expressar res d’entrar en comparació amb els altres pobles, i si ella troba que els membres
que seuen en aquesta taula no cobren la quantitat adequada, hagués modificat la proposta, i si
creu que són pocs 50 euros per a les comissions informatives, faci la seva proposta. Així
mateix, vol deixar molt clar que els que tenen dedicació exclusiva o parcial només cobren
aquest sou, no per altre concepte.
Continua el batle. Respecte als nombres de la FELIB, manifesta que agafant els increments
anuals de l’IPC, els nombres surten, encara que la resolució sigui de l’any 2000 i els nombres
que es duen en el dia d’avui estan molt per davall del que es va signar l’any 2000, i ho van
signar tots els grups polítics, açò és la cosa escandalosa que avui anam a aprovar. I diu que a
tots els plens de tots els pobles de Menorca ha succeït el mateix, l’equip de govern fa la
proposta i l’oposició en fa la crítica.

Finalment, el batle manifesta que entrar en comparació amb l’Ajuntament des Castell, la veritat,
entrar en comparacions amb altres ajuntaments no ho farà mai, ja que ella diu que es Castell hi
ha 7.000 habitants i Sant Lluís 6.000, però a la millor n’hi ha més de 6.000 a Sant Lluís, açò
no és la qüestió, la qüestió és el volum de feina que hi ha a Sant Lluís, que tal vegada no
tenen a cap Ajuntament de Menorca, açò és la qüestió del debat. La crítica de la Sra. Baillo
és la crítica més fàcil i senzilla, “escandalós, pujada de sou, prendre doblers al poble...”,
sembla que som vulgars lladres. Conclou dient que, sincerament, si açò, com molt bé ha dit el
portaveu del PSM-ELS VERDS, és el tarannà que pretén el Partit Popular, ens queden quatre
anys de diàleg, diàleg, diàleg...
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); i sis vots en contra, corresponents als membres del PP (5) i EM–EU (1);
acorda:
Primer. Determinar que s’exerciran en règim de dedicació exclusiva, i, per tant, amb dret a
retribució, els càrrecs següents:
CÀRREC: batle president
NOM I LLINATGES: Sr. Llorenç Carretero Tudurí
RETRIBUCIÓ BRUTA ANUAL: 35.339,51 euros en 14 mensualitats, amb efecte 16.06. 07.
CÀRREC: 1r tinent de batle
NOM I LLINATGES: Sr. Remigio Lora Buzón
RETRIBUCIÓ BRUTA ANUAL: 28.398,86 euros en 14 mensualitats, amb efecte 16.06.07.
CÀRREC: 2a tinenta de batle
NOM I LLINATGES: Sra. Carolina Marquès Portella
RETRIBUCIÓ BRUTA ANUAL: 28.398,86 euros en 14 mensualitats, amb efecte 16.06.07.
Segon. Determinar que s’exercirà en règim de dedicació parcial, i, per tant, amb dret a
retribució, el càrrec següent:
CÀRREC: regidor
NOM I LLINATGES: Sr. Ramón Ruiz Mena
RETRIBUCIÓ BRUTA ANUAL: 20.930,00 euros en 14 mensualitats, amb efecte 25.06.07.
Tercer. El nomenament d’un membre de la corporació per a un dels càrrecs indicats solament
suposarà l’aplicació de dedicació exclusiva o parcial si és acceptat per ell, en el qual cas aquesta
circumstància serà comunicada al Ple en la pròxima sessió ordinària.
Quart. Donar d’alta en el Règim General de la Seguretat Social els membres de la corporació
que exerceixin aquests càrrecs en règim de dedicació exclusiva o parcial, assumint la corporació
el pagament de les quotes empresarials que correspongui.
Cinquè. Establir el següent règim d’indemnitzacions i assistències:
ASSISTÈNCIA A SESSIONS I COMISSIONS. Els membres de la corporació que no tenguin
dedicació exclusiva o parcial percebran, per l’assistència a les sessions que duguin a terme els
òrgans municipals, les següents quanties:

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE:

75 euros/sessió

SESSIÓ ORDINÀRIA JUNTA DE GOVERN LOCAL:

50 euros/sessió

SESSIÓ ORDINÀRIA COMISSIÓ INFORMATIVA:

50 euros/sessió

ÀREA DE GESTIÓ SANITAT I ESPORTS:

350 euros/mes

ÀREA DE GESTIÓ MEDI AMBIENT:

350 euros/mes

ÀREA DE GESTIÓ PARTICIPACIÓ CIUTADANA I JOVENTUT:

350 euros/mes

ASSIGNACIÓ A GRUPS POLÍTICS EN REPRESENTACIÓ:

40 euros/mes/regidor

REUNIÓ FORA DEL TERME MUNICIPAL:

30 euros/reunió

Les sessions extraordinàries de plens i comissions no seran indemnitzades.
SISÈ.- DONAR COMPTE RESOLUCIÓ D'ALCALDIA NÚM. 2007/307.- NOMENAMENT
TINENTS DE BATLE
La secretària accidental dóna compte de la Resolució d’Alcaldia relativa a l’assumpte indicat,
que diu:
“Estableixen els articles 46 i següents del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
corporacions locals, les regles sobre tinents de batle. ----------------------------------------------------------------Seran lliurement nomenats pel batle entre els membres de la Junta de Govern Local, i allà on no n’hi hagi,
entre els regidors. Així mateix, el batle els podrà fer cessar. -------------------------------------------------------Els nomenaments i cessaments es faran mitjançant una resolució d’Alcaldia, de la qual es donarà compte
al Ple a la primera sessió que se celebri, les quals notificacions es faran, a més, personalment als
designats i es publicaran en el BOIB, sense perjudici de la seva efectivitat des del dia següent a la
signatura de la resolució del batle, si no s’hi disposa altra cosa. ---------------------------------------------------En els municipis amb Junta de Govern Local el nombre de tinents de batle no podrà excedir el nombre de
membres d’aquesta. En aquells altres en què no ni hagi tal Junta, el nombre de tinents de batle no podrà
excedir el terç del nombre legal de membres de la corporació. Als efectes del còmput no es tindran en
compte els decimals que resultin de dividir per tres el nombre total de regidors. Per consegüent i en
aplicació de les esmentades regles, en aquest Ajuntament podrà efectuar-se el nomenament de fins a
quatre tinents de batle. --------------------------------------------------------------------------------------------------Continua manifestant, el Reglament, que correspon als tinents de batle substituir en la totalitat de les
seves funcions i per ordre del seu nomenament el batle, en els casos d’absència, malaltia o impediment
que impossibiliti a aquest per a l’exercici de les seves atribucions, així com desenvolupar les funcions del
batle en els supòsits de vacant a l’Alcaldia fins que prengui possessió el nou batle. ----------------------------Ateses les circumstàncies exposades, i en virtut de les atribucions que em confereix l’article 21.2 de la Llei
7/85, reguladora de les bases de règim local, venc a ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RESODRE----------------------------------------------------------Primer.- Nomenar els següents tinents de batle d’aquesta corporació: ------------------------------------------1r. Tinent de batle: Remigio Lora Buzón ---------------------------------------------------------------2n. Tinent de batle: Carolina Marqués Portella --------------------------------------------------------3r. Tinent de batle: Juan Cubas Pons -------------------------------------------------------------------4è. Tinent de batle: Sergi Cruz Dalmau-----------------------------------------------------------------Segon.- Donar compte de la present Resolució al Ple a la primera sessió que se celebri. ---------------------Tercer.- Notificar la present Resolució, personalment, als nomenats i publicar-la al BOIB.” -------------------

El Ple de l’Ajuntament en resta assabentat.

SETÈ.- DONAR COMPTE RESOLUCIÓ D'ALCALDIA NÚM. 2007/309.- DESIGNACIÓ
MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
La secretària accidental dóna compte de la Resolució d’Alcaldia relativa a l’assumpte indicat,
que diu:
“L’article 20 de la LRBRL i els articles 22 i 23 de la LMRLIB assenyalen que els òrgans necessaris de tot
ajuntament són el batle, els tinents de batle i el Ple; i que la Junta de Govern Local existeix en tots els
municipis de més de 5.000 habitants i en aquells que així ho acordi el Ple de l’Ajuntament a través del
reglament orgànic o mitjançant un acord independent. -------------------------------------------------------------La Junta de Govern Local, amb les funcions que li atribueix la legislació bàsica de règim local, és presidida
pel batle i formada per un nombre de regidors no superior al terç del nombre legal d’aquests, designats i
cessats lliurament pel batle, que n’ha de retre compte al Ple. ------------------------------------------------------Ateses les circumstàncies exposades, i en virtut de les atribucions que em confereix l’article 21.2 de la Llei
7/85, reguladora de les bases de règim local, venc a -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------R E S O L D R E -----------------------------------------------Primer.- Designar com a membres de la Junta de Govern Local a: -----------------------------------------------1r Tinent de batle, Remigio Lora Buzón ---------------------------------------------------------------------------2n Tinent de batle, Carolina Marqués Portella -------------------------------------------------------------------3r Tinent de batle, Juan Cubas Pons ------------------------------------------------------------------------------4è Tinent de batle, Sergi Cruz Dalmau ----------------------------------------------------------------------------Segon.- Donar compte de la present Resolució al Ple a la primera sessió que se celebri.” --------------------

El Ple de l’Ajuntament en resta assabentat.
VUITÈ.- DONAR COMPTE RESOLUCIÓ D'ALCALDIA NÚM. 207/315.- DELEGACIÓ DE
COMPETÈNCIES
La secretària accidental dóna compte de la Resolució d’Alcaldia relativa a l’assumpte indicat,
que diu:
“En l’organització municipal dissenyada i que ve reflectida a la Proposició d’aquesta Alcaldia, relativa a la
constitució de comissions informatives de caràcter permanent, suposa la definició de set grans àrees
d’actuació, de les quals seran responsables distints membres del consistori. ------------------------------------Les esmentades àrees responen a diverses comeses i competències de responsabilitat en aquesta
corporació. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tenint en compte aquest esquema i sense perjudici d’un aprofundiment sobre el nivell de delegació que
pot desenvolupar-se, a la vista del funcionament de l’estructura dissenyada, i en virtut de les atribucions
que em confereix l’article 43.3. del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------R E S O L C ----------------------------------------------------Primer.- Realitzar a favor dels tinents de batle i regidors que es diran les delegacions que, així mateix, es
detallaran, consistents en el seguiment de l’actuació municipal en els àmbits indicats: ------------------------1r. Tinent de batle, Remigio Lora Buzón: ------------------------------------------------------------------------Àrea d’Urbanisme, que compren així mateix disciplina urbanística. -------------------------------------Àrea de Governació, que compren així mateix personal i responsabilitat patrimonial. ---------------2n. Tinent de batle, Carolina Marqués Portella: -----------------------------------------------------------------Àrea d’Economia i Hisenda, que compren així mateix Comerç i Turisme. ------------------------------Àrea d’Educació. -------------------------------------------------------------------------------------------------3r. Tinent de batle, Juan Cubas Pons: ---------------------------------------------------------------------------Àrea de Sanitat i Serveis Socials, que compren així mateix cementiri. ----------------------------------Àrea d’Esports. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Àrea de Protecció Civil. -----------------------------------------------------------------------------------------4t. Tinent de batle, Sergi Cruz Dalmau: ---------------------------------------------------------------------------Àrea de Medi Ambient. -----------------------------------------------------------------------------------------Regidora Maria Belén Pons de Marco: ------------------------------------------------------------------------------

-

Àrea de Participació Ciutadana, que compren així mateix gent gran. -----------------------------------Àrea de Joventut. ------------------------------------------------------------------------------------------------

Regidor Ramón Ruiz Mena: -----------------------------------------------------------------------------------------Àrea d’Urbanitzacions, que compren així mateix brigada d’obres i indústria. --------------------------Les presents delegacions produeixen efecte des del dia següent al de la data de la present resolució,
sense perjudici de la seva preceptiva publicació al BOIB. -----------------------------------------------------------Segon.- Donar compte de la present Resolució a la primera sessió de Ple que se celebri.” -------------------

Intervé el batle. Informa que a les delegacions efectuades a Remigio Lora Buzón, s’hi
incorporaria la de Mobilitat, de conformitat amb el que s’ha indicat anteriorment.
El Ple de l’Ajuntament en resta assabentat.
NOVÈ.- RATIFICACIÓ RESOLUCIÓ D'ALCALDIA NÚM. 2007/311.- NOMENAMENT
TRESORERA DE LA CORPORACIÓ
La secretària accidental dóna compte de la Resolució d’Alcaldia relativa a l’assumpte indicat,
que diu:
“Aún cuando no lo prevé expresamente el artículo 38 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, uno de los acuerdos que conviene adoptar, en la primera
sesión de Pleno a celebrar tras la constitución de la corporación, es el nombramiento de un Tesorero, en el
supuesto en que, de acuerdo con el artículo 92.4 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local, en relación al artículo 2 del Real Decreto 1732/1994, esta función se atribuya a un
miembro de la Corporación. ----------------------------------------------------------------------------------------------Este nombramiento, en conformidad con lo dispuesto por el artículo 164.2 del Real Decreto Legislativo
781/1986, comportará la obligación de constituir fianza. ------------------------------------------------------------Con esta obligación, de constituir fianza, la Ley pretender garantizar la responsabilidad de los tesoreros en
caso de faltar fondos y valores que tuviera confiados. Por tanto, no es admisible, porque atenta contra los
intereses de la hacienda Pública, la excepción de esta obligación. -------------------------------------------------No obstante lo expuesto, la Orden de 16 de Julio de 1963, sobre el régimen de depositarias que no
pertenezcan a funcionarios del Cuerpo Nacional, en la instrucción octava, punto primero, prevé la
posibilidad que la Corporación Local, si opta por encomendar las funciones de depositaria a uno de sus
miembros electos, puede relevarlo de la obligación de constituir fianza y acordar en este caso, de manera
expresa, que el resto de miembros electivos serán responsables solidariamente del resultado de la gestión.
Es aconsejable, en este supuesto, que la corporación suscriba una póliza de seguro de crédito o caución
que responda de las posibles perdidas en la Tesorería por la conducta culpable o negligente del TesoreroGeneral. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tras lo expuesto, atendiendo a la urgencia que se plantea a esta Corporación para el manejo de sus
fondos; atendiendo a la ausencia de Tesorero como consecuencia del cambio de Consistorio; y haciendo
uso de las atribuciones que me confiere la legalidad vigente para el ejercicio de acciones administrativas
en caso de urgencia (art. 21.1.i de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local),
vengo en ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RESOLVER --------------------------------------------------------------Primero.- Designar a Carolina Marqués Portella, 2ª Teniente de Alcalde, como Tesorera de esta
Corporación. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Segundo.- Que por el Pleno del Ayuntamiento se acuerde la dispensa de fianza, asumiendo el resto de
los miembros electivos la responsabilidad solidaria de la gestión encomendada. --------------------------------Tercero.- Que por el Pleno del Ayuntamiento se acuerde suscribir una póliza de seguro de crédito o
caución que responda de las posibles pérdidas en la Tesorería por la conducta culpable o negligente de la
Tesorera - Concejal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuarto.- Que el presente nombramiento con las circunstancias expuestas, se eleve a ratificación del Pleno
en la primera sesión que se celebre.” ------------------------------------------------------------------------------------

I no havent-hi intervencions, el batle sotmet a votació la resolució d’Alcaldia relativa a
l’assumpte indicat.

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 de EM–EU (1); i cinc vots en
contra, corresponents als membres del PP (5); acorda:
-

Ratificar en tots els seus termes la Resolució d’Alcaldia núm. 2007/311, de dia 18.06.07,
transcrita anteriorment.

DESÈ.- DONAR COMPTE CONSTITUCIÓ GRUPS POLÍTICS, DELS SEUS INTEGRANTS I
PORTAVEUS
La secretària accidental dóna compte dels diferents escrits rebuts dels partits polítics que
formen el consistori, en el quals manifesten la seva voluntat de constituir-se en grup polític,
atenent a l’article 20 de la LRBRL i els articles 22 i 23 de la LMRLIB, així com també s’hi informa
del portaveu i del seu suplent:
-

PP, RE 3230, DE DIA 21.06.07.
* Portaveu: Mª Nieves Baillo Vadell.
* Suplent: Cristobal Coll Alcina.

-

EM-EU, RE 3244, DE DIA 21.06.07.
* Portaveu: Miquel Melia Mercadal.

-

PSOE, RE 3294, DE DIA 25.06.07.
* Portaveu: M. Carolina Marqués Portella.

-

PSM-ELS VERDS, RE 3363, DE DIA 29.06.07.
* Portaveu: Remigio Lora Buzón.

El Ple de l’Ajuntament en resta assabentat.
I no havent-hi més assumptes a tractar, a les 21.25 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, la secretària accidental, acta que certific.

