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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Caràcter de la sessió: ordinari
Dia: 26/02/2009
Hora: de les 20 a les 22 hores
Lloc: Ajuntament
Assistents
Batle:
1r. Tinent de batle:
2a. 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 i 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

Secretari:

Isidro López de Hoyos Herrero

Ordre del dia
Primer.- Signatura actes sessions anteriors.
Segon.- Ratificació Resolució d'Alcaldia núm. 2009/63.- Pla equipaments culturals
2009.
Tercer.- Ratificació Resolució d'Alcaldia núm. 2009/64.- Pla equipaments esportius
2009.
Quart.- Proposició d'Alcaldia amb relació a l'aprovació del Compte general del
Pressupost de 2007.
Cinquè.- Proposició d'Alcaldia amb relació a l'aprovació d'un acord entre el Consell
Insular de Menorca i l'Ajuntament de Sant Lluís per facilitar l'accés als serveis de
telecomunicacions més avançats mitjançant la implantació d'infraestructura i
equipaments als emplaçaments de Punta Prima, Binibèquer Nou i Binibèquer Vell.
Sisè.- Donar compte Resolució d'Alcaldia núm. 2009/114.- Delegació competències.
Setè.- Donar compte de l'acte de dia 15.12.08 del Tribunal Superior de Justicia de les
Illes Balears amb relació al Procediment ordinari 442/1999.- Requeriment al batle per a
l'execució i compliment de la Sentència núm. 279 de dia 31.03.03.
Vuitè.- Control del Ple a la Junta de Govern Local.
Novè.- Precs, suggeriments i mocions.
Desè.- Moció que presenta el grup del Partit Popular amb relació a les factures de
GESA.
Onzè.- Moció que presenta el grup del Partit Popular amb relació a la signatura de
documents municipals.
Desenvolupament de la sessió
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PRIMER.- PRIMER.- SIGNATURA ACTES SESSIONS ANTERIORS.
El secretari dóna compte de l’acta de la sessió ordinària de dia 29.01.09.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda aprovar l’esmentada acta i la signa.
SEGON.- TERCER.- RATIFICACIÓ RESOLUCIÓ D'ALCALDIA NÚM. 2009/63.- PLA
EQUIPAMENTS CULTURALS 2009.
El secretari dóna compte de la resolució d’Alcaldia núm. 2009/63, de dia 30.01.09, en
relació amb l’assumpte indicat, que diu:
“En cumplimiento con el Reglamento del Plan Territorial de Instalaciones y Equipamientos
Culturales vigente, cuya cláusula 5 establece como fecha máxima para la tramitación de
solicitudes la del 31 de Enero de 2009. --------------------------------------------------------------------------Vista Memoria Valorada remitida por el Concejal Responsable del Area de Cultura y Fiestas de
este Ayuntamiento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Atendiendo a las atribuciones que me confiere la Ley 7/85, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, vengo en -------------------------------------------------------------------------------------------R E S O L V E R: -----------------------------------------------------------------------------------------------------Primero.- Solicitar la inclusión, en el Plan Territorial de Instalaciones y Equipamientos
Culturales Año 2009 de las siguientes actuaciones, y por el total del importe que asciende a la
cantidad de VEINTE MIL CIENTO CUARENTA Y UN EUROS CON DIECINUEVE CENTIMOS
(20.141,19€) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------*Mobiliario........................................................ 3.024,76 € ---------------------------------------*Equipamiento (Actos Culturales)...................12.928,29 € ---------------------------------------*Equipamiento (Actos Musicales).....................3.637,30 € ---------------------------------------*Equipamiento (Biblioteca)............................... 420,85 € ---------------------------------------*Equipamiento Informática...............................
130.-€ ---------------------------------------Total..................................................20.141,19€ -----------------------------------------Segundo.- Dar traslado de la presente Resolución al Consell Insular y dar cuenta de la misma
al Pleno del Ayuntamiento de Sant Lluis, para su ratificación.” --------------------------------------------

Intervé el batle. Manifesta que la comissió de Cultura i Festes es va donar
assabentada de totes les actuacions previstes per incloure dins aquesta pla, i que ara
esperarem la resolució del Consell Insular de Menorca amb relació a l’assumpte.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació la resolució d’Alcaldia
indicada.
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 ratificar en tots els seus termes la resolució d’Alcaldia núm. 2009/63,
indicada anteriorment.
TERCER.- SEGON.- RATIFICACIÓ RESOLUCIÓ D'ALCALDIA NÚM. 2009/64.- PLA
EQUIPAMENTS ESPORTIUS 2009.
El secretari dóna compte de la resolució d’Alcaldia núm. 2009/64, de dia 30.01.09, en
relació amb l’assumpte indicat, que diu:
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“Cumpliendo con el Reglamento del Plan Territorial de Instalaciones y Equipamientos
Deportivos para el Año 2009 que establece como fecha máxima para la tramitación de
solicitudes al Consell Insular de Menorca, la de 31 de Enero de 2009. ---------------------------------Visto el Proyecto Redactado por los Servicios Técnicos Municipales. ----------------------------------Atendiendo a las atribuciones que me confiere la Ley 7/85, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, vengo en -------------------------------------------------------------------------------------------R E S O L V E R: -----------------------------------------------------------------------------------------------------Primero.- Solicitar la inclusión en el plan Territorial de Equipamientos Deportivos del Año 2009,
del siguiente Proyecto y por la cuantía indicada: --------------------------------------------------------------*PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA PISTA DE SKATE EN LA ZONA DEPORTIVA
ESCOLAR DE SANT LLUIS”, por importe de 25.569€ (Iva incluído). ---------------------------------Segundo.- Dar traslado de la presente Resolución al Consell Insular de Menorca y dar cuenta
de la misma al Pleno del Ayuntamiento de Sant Lluis.” ------------------------------------------------------

I no havent-hi intervencions, el batle sotmet a votació la resolució d’Alcaldia indicada.
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 ratificar en tots els seus termes la resolució d’Alcaldia núm. 2009/64,
indicada anteriorment.
QUART.- PROPOSICIÓ D'ALCALDIA AMB RELACIÓ A L'APROVACIÓ DEL
COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST DE 2007.
El secretari dóna compte de la proposició d’Alcaldia relativa a l’assumpte indicat, que
diu:
“Atès a l’informe d’Intervenció de dia 12.12.08, amb relació al Compte General de 2007. --------Atès l’anàlisi fet per la Comissió Especial de Comptes de dia 16.12.08. -------------------------------Atès el certificat de Secretaria - Intervenció, de dia 03.02.09, 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 2007. ------------------------------------------Tercera.- Remetre al Tribunal de Compte l’expedient del Compte General del Pressupost de
2007.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Intervé la Sra. Marqués Portella. Manifesta que avui es du a aprovació el Compte
General de 2007. Indica que el resultat pressupostari de l’exercici de 2007 ve
determinat pels drets reconeguts nets per import de 8.092.285,62 euros i per les
obligacions reconegudes netes per import de 8.857.866,86 euros, la qual cosa dóna
un resultat pressupostari final de -773.080,07 euros. Així mateix, manifesta que, tot i
que surt negatiu, s’ha de tenir en compte que la lectura és positiva, ja que aquest
resultat ve del fet que durant l’any 2007 no es va haver de concertar el crèdit que hi
havia previst durant l’exercici d’1.552.000 euros. Per tant, aquest ajuntament durant
tot l’exercici de 2007 va atendre totes les inversions sense recórrer a l’endeutament
previst. Açò es reflecteix en l’evolució del capital viu a llarg termini, on és una de les
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partides que decreix amb 283.000 des de l’1 de gener al 31 de desembre. Afegeix que
un altre resultat positiu és l’estalvi net d’aquest exercici, amb un superàvit corrent
d’1.273.485 euros i un estalvi net de 809.296 euros, tot açò sobre els ingressos i les
despeses corrents. Conclou dient que l’any 2007 va ser un bon any i, atenent que es
van donar totes les explicacions a la comissió especial de Comptes de dia 16.12.08;
que aquest compte general ha estat a exposició pública durant 23 dies, a partir del dia
31.12.08; i atenent que a dia d’avui no s’ha presentat cap al·legació, és el motiu pel
qual entén que pot aprovar-se el Compte General de 2007.
Intervé la Sra. Baillo Vadell.
Manifesta que, en primer lloc, vol fer referència a
l’informe subscrit pel secretari, on s’afirma que els rebuts pendents de cobrament per
1.700.000 euros, quantitat que abraça des de l’any 1988 fins a l’any 2002, és una
quantitat cobrable. En segon lloc, manifesta que la senyora Marqués a l’acta de la
comissió de dia 16.12.08 va dir, textualment: “La presidenta informa que els pendents
de l’any 1988 al 2002 es consideren de cobrament dubtós,...”. Per tant, manifesta que
aquí hi ha una incongruència, i es demana: Com quedam? Són cobrables o són de
dubtós cobrament? El Partit Popular no ho entén.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que a la comissió va demanar explicació de
diferents partides, en les quals hi havia
grans diferències entre la partida
pressupostada inicialment i el que es va pagar al final de l’exercici. Per exemple, en
concepte
d’energia elèctrica es va passar de 116.000 euros pressupostats
inicialment a 174.000 euros. Es demana: Tant es van equivocar? No obstant açò,
manifesta que el cas curiós és que en el pressupost de 2009, per aquest concepte,
es pressuposten 165.0000 euros, és a dir, menys quantitat que fa dos anys. Afegeix
que el Partit Popular tampoc no ho entén.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que si les festes de Sant Jordi van tenir un
cost d’uns 3.000 euros i el macroconcert de 2006-2007 de 217.0000, entén que açò
va ser una despesa no prevista per l’equip de govern. A l’informe ens diu també,
quan pretén donar explicació de les grans diferències entre el que s’ha pressupostat i
el que s’ha pagat, que hi ha conceptes econòmics que s’incorporen a diferents
subfuncions. La conclusió del PP és que si hi ha aquests moviments, com poden
saber allò que s’ha gastat a Cultura? o a Festes? o de material d’oficina? o de
telèfon? Perquè allò que fa l’equip de govern és: “Aquí la partida ha augmentat molt,
doncs aquesta factura la passarem a una altra partida...”
Manifesta que així no
poden saber les despeses que té cada àrea, és impossible saber-ho, i amb aquesta
base els pressuposts no poden sortir mai i deu ser desesperant fer quadrar les
liquidacions anuals. Afegeix que un altre exemple és sobre les festes locals, on hi
havia pressupostats 93.000 euros i se’n van gastar 125.000. No està gens malament.
Açò se li hauria de demanar al batle, que és el regidor de Festes.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que per entrar a un debat hi ha d’haver una
exposició i una anàlisi sobre el tema a tractar dels punts més importants. Recorda que
la senyora Marqués va dir a un Ple que quan la portaveu del PP arribava a la comissió
d’Economia no entrava en debat, així com també va dir que el debat de totes les
partides, tant de despeses com d’ingressos, es fan quan s’analitza el compte
general... Manifesta que la senyora Marqués a les comissions fa una lleugera anàlisi
de la situació sense explicar els aspectes més importants de l’any pressupostari, i
recorda que a la presentació del compte general de 2006 no va obrir la boca. Avui
celebram que hagi fet una exposició, com a mínim, dels resultats, però ha estat xocant
que hagi dit que l’any 2007 ha estat un any bo.
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Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que després d’una intervenció que aquesta
portaveu va fer a la liquidació de 2006, el batle li va dir que considerava que havia fet
un brindis al sol i que la seva intervenció havia estat lamentable i penosa, simplement
perquè no havíem presentat al·legacions. Així mateix, manifesta que en els plens en
que hem tractat diferents anys els pressuposts, el batle té per costum recordar el
forat que va deixar el Partit Popular quan governava. Es demana: Què fa, d’açò?
Catorze anys...? Quina pobra argumentació, la del senyor batle! Manifesta que el
batle no en sap més i sempre diu les mateixes coses; què hi hem de fer, és una
manera com una altra de defensar la seva pròpia incompetència per gestionar els
doblers dels ciutadans.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que li agradaria fer una petita observació, i
indica que de rebuts pendents de cobrament l’any 1994, quan governava el PP, n’hi
havia 2.500.000. Amb governs del PSOE, abans del 2006, van passar a 5.000.000 i
amb la liquidació del 2007 en presenten 6.000.000, és a dir, quan governava el PP
eren 2’5, amb govern del PSOE van passar a 5 i, en un any, han passat a 6... El Partit
Popular creu que aquest any el que li correspon al batle, per variar i no ser tant
repetitiu, és fer un acte d’autocrítica simplement per la seva mala gestió i acceptar
humilment que no ha fet bé les coses, i si allò que vol és xerrar per xerrar, repeteixi un
any més allò del brindis al sol, xerri de quan el PP governava... Però la veritat, resulta
el batle un poquet cansadet.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que el Partit Popular vol saber quina feina
s’ha fet per cobrar aquests 6.000.000 d’euros que estan pendents de cobrament. Així
mateix, manifesta que ens diuen, a través de la liquidació de l’any 2007, que ha
quedat un romanent de 13.000 euros, però, es demana: Què passa amb una partida
de 33.700 euros corresponent al sanejament de Biniancolla de l’any 1989, quasi 20
anys desprès? I sobre una altra partida de 60.000 euros, també de Biniancolla, de
l’any 1991? I dels 420.000 euros d’IBI urbana des de l’any 1995, també ens volen fer
creure que ho cobraran?
Què ha fet la senyora Marqués, com a responsable
d’Economia en dedicació exclusiva, per cobrar aquests doblers? Recorda que quan
va demanar si ho pensaven cobrar, la senyora Marqués li va contestar: “clar que ho
pensam cobrar, es veurà amb el temps”. Manifesta que el temps passa i es demana:
Què ha fet la senyora Marqués des que governa, ja que han passat quasi dos anys?
I no contesti allò que té per costum quan se li fan preguntes per a les quals no té
solució, que diu: “Ho estam estudiant”, “S’està fent feina en açò...” Quina és la
feina que s’ha fet? Quin és el resultat obtingut? El Partit Popular vol resultats i no
paraules.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que només de coses pendents de
cobrament d’altres administracions, entre Govern balear, Estat i CIM, hi ha des de
l’any 1994 fins al 2002, uns 543.000 euros; i de contribucions especials pendents, fins
a l’any 2002, hi ha 1.100.000 euros, la qual cosa fa un total de quasi 1.700.000 euros.
Es demana: Què ha fet la regidora d’Economia per aconseguir cobrar aquestes
partides? Insisteix que el Partit Popular vol fets, vol que la feina que la senyora
Marqués desenvolupa doni resultats, vol saber quina gestió ha fet, si ha remès escrits,
si ha cridat per telèfon, en definitiva, què ha fet per recuperar allò que és de Sant
Lluís. A més, li demana: Creu que aquests 1.700.000 euros d’abans del 2002 és
cobraran? El Partit Popular no ho creu, el temps ho dirà.
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Finalment, la Sra. Baillo Vadell manifesta que, igualment, voldria saber com està la
quantitat pendent del Govern balear per les obres de Son Ganxo i Punta Prima, per
import de 340.000 euros, relatives al Pla Mirall de l’any 2000, on l’Ajuntament va
adjudicar unes obres sense haver signat un conveni amb l’esmentat organisme i
llavors, quan l’Ajuntament va reclamar els doblers, el Govern balear va contestar que
si no hi havia conveni no pagava. Han passat vuit anys i vol saber què passa amb
aquesta quantitat. Conclou dient que la Sra. Marqués empra molt la paraula “seria”
quan es dirigeix a la portaveu del Partit Popular, i ja veu que és una qualitat que
aquesta portaveu sempre ha tingut, i està segura que la senyora Marqués també la té;
per tant, en base a açò, li demana que contesti a les preguntes que ella ha fet en
aquesta intervenció.
Intervé la Sra. Marqués Portella. Manifesta que la senyora Baillo ha començat la seva
intervenció fent referència a l’informe de Secretaria i sobre aquests 1.700.000 euros...
Assenyala que açò és un tema que se li ha explicat en diferents ocasions, i resulta
que el dubtós cobrament no són aquests 1.700.000 euros, sinó que són 1.387.324’50
euros. Aquesta quantitat ve de tots els casos pendents de cobrament que, segons el
tipus de cas pendent que és, s’aplica un tant per cent i segons l’antiguitat que té; açò
ja se li ha explicat en diferents vegades, però seguim igual i li ho explicarà les vegades
que facin falta. Manifesta que se li va explicar que aquests 1.700.000 euros surt de
conceptes en els quals no s’aplica cap dubtós cobrament perquè són conceptes que sí
es pensen cobrar, i respecte d’aquests conceptes, com que la senyora Baillo no vol
que li digui que s’hi està fent feina o que s’està estudiant, l’únic que pot dir-li és que a
la liquidació del 2008, que prest sortirà, ja veurà que aquests dubtosos cobraments i
aquests pendents de cobrament es van reduint, i aquí hi veurà els fets. Afegeix que si
pot esperar, molt bé, i si no pot esperar, véngui qualsevol matí perquè per açò ella és
aquí i té dedicació exclusiva i està en aquest Ajuntament, i li explicarà les coses que
vulgui saber.
Continua la Sra. Marqués Portella. Manifesta que la senyora Baillo també ha fet
referència a les modificacions de crèdit i al fet que no podem controlar les partides
perquè diferents partides van a diferents subfuncions... Li demana a la senyora Baillo
que sigui seriosa perquè ja du sis anys a l’oposició i hauria de saber quin nom té una
partida, què és una subfunció, què és un capítol... ja que dins una mateixa subfunció
hi ha partides del capítol 1, del capítol 2, del capítol 3... Aquestes partides estan a
diferents subfuncions i quan ella demana totes aquestes informacions, açò se li ha
explicat en diferents ocasions. Així mateix, manifesta que totes les modificacions de
crèdit que s’han fet, s’han fet o bé aprovant expedients per majors ingressos, els
quals han passat per Ple i la senyora Baillo en té tota la informació, o bé aprovant
expedients a final d’any per les partides que estan vinculades, i estan vinculades per
diferents conceptes. Creu que a aquestes altures la senyora Baillo açò ja ho hauria
d’entendre, però si encara no ho entén està disposada, tant ella com tots els tècnics
que tenim en aquest ajuntament, a explicar-li-ho seriosament perquè ho entengui
d’una vegada per totes, la qual cosa suposarà un munt d’hores menys de feina perquè
sempre s’estan fent els mateixos informes, els quals mai acaba d’entendre, si bé sap
que va molt bé a vegades no entendre’ls, perquè així ens podem permetre dir
qualsevol cosa, però açò, evidentment, no es fa així.
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Continua la Sra. Marqués Portella. Insisteix que la Sra. Baillo té els serveis a la seva
disposició, ella ens demana informació i se li dóna, ho demana d’una altra manera i
se li dóna d’una altra manera, per la qual cosa creu que no es pot queixar en aquest
sentit. Afegeix que si vol saber i vol entendre exactament com estan formades les
partides, les subfuncions, com es relacionen i com es fan aquestes modificacions de
crèdit a final d’any, se li explicarà, però el fet de fer aquestes afirmacions sense
conèixer aquestes coses és molt valent per la seva part..
Evidentment s’està fent
bastant feina per cobrar tots aquests casos pendents de cobrament que tenim.
Finalment, la Sra. Marqués Portella manifesta, respecte al Pla Mirall, que, evidentment,
que hi ha un compromís d’aquest nou govern respecte que açò es pagarà, perquè el
govern anterior no ho va voler pagar, però ara sí que ho cobrarem i estem esperant
que dins l’any 2009 es pagui la primera part. Per tant, els fets ho demostraran i espera
que durant la liquidació del 2008, de la qual prest disposarem, comenci a veure
resultats.
Intervé novament la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que sembla que la senyora Marqués
ho explica tot i que l’oposició no entén res, però creu que sí que ho entén l’oposició, si
bé no té la mateixa visió que l’equip de govern. Ara bé, el Partit Popular no s’ho creu,
açò és diferent, és a dir, ho entén però no s’ho creu.
Respecte a la qüestió de les
subfuncions, manifesta que, per exemple, si el batle va pressupostar 93.000 euros en
festes i es van gastar 125.000 euros, i, en canvi, si dos anys desprès estan tan
segurs de les quantitats que paguen per a cada àrea, per què dimonis han
pressupostat 98.000 euros? Açò no s’entén. No s’entén perquè creu que no
s’expliquen massa bé.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Pel que fa a la qüestió del Pla Mirall, manifesta que la
senyora Marqués, segons escrit amb registre de sortida núm. 6144, de dia 24.09.08, li
va dir: “...li informo que el Govern Balear consignarà en els pressupost de 2009 la
partida necessària per fer front a les obres que reclama aquest ajuntament.”. Per tant,
li demana: Sap si en els pressuposts del Govern balear hi ha una partida per cobrar
aquesta quantitat? Suposa que la senyora Marqués no ho sap i, si és així, molt
malament, perquè la seva obligació és assabentar-sen, no donar per suposat que ho
pagaran, sinó saber si hi figura, en els pressuposts.
Així mateix, manifesta que, per
altra banda, la senyora Marqués ha tornat a dir que s’està fent molt feina. Molt bé, açò
es veurà en el futur.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que, efectivament, ha quedat una romanent
de 13.681 euros i segons l’equip de govern hi ha més d’1.300.000 de dubtós
cobrament. Quin qualificatiu es pot donar comptablement a aquest fet? Així mateix,
recorda que a la darrera comissió va demanar quant havien cobrat en els darrers vuit
mesos, des del mes d’abril, que és quan es va presentar la liquidació dels
pressuposts; i se li va contestar que creia que no s’havia cobrat res. Manifesta que la
senyora Marqués té una forma un poc estranya per defensar l’economia d’aquest
poble i allò que és cert és que tots ens equivocam, però hi ha una gran diferència en el
fet què l’oposició digui cinc en lloc de deu, cosa que té poca importància, però sí que
té importància que aquells que gestionen s’equivoquin i no facin les actuacions que li
corresponen.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Respecte a coses pendents de cobrament, manifesta
que en l’eliminació de la piscina de Binibeca Club, l’Ajuntament es va gastar una
quantitat que llavors havia de cobrar i ella ha anat demanant reiteradament si s’havia
cobrat i sempre se li ha contestat que no, i torna a demanar: S’ha cobrat? Suposa que
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no, i açò simplement és un exemple d’aquests tants de rebuts pendents de cobrament
que s’hauran de sumar a aquests 6.000.000 d’euros. Així mateix, manifesta que el
cert és que del batle ens ho podem esperar tot, però la falta de transparència de la
senyora Marqués respecte al macroconcert, açò no s’ho esperava, ja que la
responsabilitat que ella va adquirir amb els ciutadans l’obliga a no ometre quantitats
importants i allò que va passar amb el macroconcert, que en lloc de 90 mil euros va
suposar una despesa de 217 mil euros, sí que la senyora Marqués ho hauria d’haver
comentat sense que l’oposició hagués hagut d’esbrinar-ho. Afegeix que si el batle no
ho va dir, era a la senyora Marqués a qui li corresponia donar explicacions; i assenyala
que si el Partit Popular no ho hagués vist, la senyora Marques no hauria obert la boca,
i açò diu poc al seu favor. El batle ens va enganar, però la senyora Marqués... ja sap
allò que diu: “Dios los cria y ellos se juntan”.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que una altra qüestió que voldria esmenar és
el viatge que va fer la senyora Marqués, juntament amb el Sr. Lora, al Sàhara,
al·legant que açò estava pressupostat i, sense anar més enfora, el viatge que la
senyora Marqués, el senyor Lora i el batle van fer a Palma per parlar del projecte del
teatre, i es demana: No era suficient que hi hagués anat una persona? Amb aquestes
actuacions ens demostra que no sap donar exemple i que, de control dels doblers,
zero, un control que no es va fer en el mandat anterior perquè, per exemple, quan l’any
2003 el senyor Carretero va accedir a batle, els alts càrrecs cobraven 43.800 euros
anuals, quan ells han començat a governar han passat a 114.000 euros... Ara la
senyora Marqués ens xerra d’austeritat, ella que no ha sabut en aquests quasi dos
anys de posar seny al que seu a la seva esquerra, un batle que ha desfilfarrat i ens ha
dut a aquest estat de comptes que ens presenten de l’any 2007. Personalment, en el
lloc de la senyora Marqués, ella (la Sra. Baillo) s’hi sentiria bastant incòmoda.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que, per favor, no xerrin de les inversions que
s’han fet, perquè la inversió més grossa que s’ha fet en aquests municipi ha estat el
geriàtric, que inicialment havia de costar 1.800.000 euros i que, sis anys després, no
només no està acabat sinó que ens ha costat 4.000.000 d’euros, fins ara, d’aquí que
estigui en funcionament ja es veurà. A partir d’una segona planta que no serveix per
res i que va ser feta per un capritx del batle. Es demana: Quants de doblers ens
costarà?
Finalment, la Sra. Baillo Vadell manifesta que de l’any 2007 ens diuen que ha quedat
un romanent de 13.000 euros, que hi ha rebuts pendents per import de 6.000.000
d’euros, dels quals 1.300.000 euros són de dubtós cobrament, per la qual cosa es
dedueix que l’equip de govern amb aquesta liquidació haurien d’haver posat un
romament aplicable a l’exercici següent d’exactament 1.300.000 euros en nombres
vermells. Però com que resulta que açò un Ajuntament no ho pot presentar, ens volen
fer combregar amb rodes de molí i posen uns nombres per donar un romanent positiu
i, com sempre, és tot fals.
Conclou dient que ara toca al senyor batle el torn de
rèplica, però tots sabem que no sabrà contestar, que no serà capaç de fer autocrítica,
però, per favor, no ens torni a dir una altra vegada “que si un brindis al sol..., que si
al·legacions..., que si quan governava el PP...” Posi aquest punt per votació i, com
deia un professor seu: “Déjense ustedes de majaderías”.
Intervé el batle. Manifesta que començarà amb l’autocrítica i allò que és vergonyós és
que un representant del Partit Popular no faci autocrítica. Indica que amb el pressupost
de 2009, del qual se li va explicar bastants coses de com havíem de dur el pressupost
d’enguany, li contestaria una part d’allò que la senyora Baillo ha expressat respecte a
les partides i subfuncions, amb el compromís que tenia cada regidor d’aquest equip
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de govern amb les partides corresponents. Afegeix que sempre ha assumit que els
qui governen cometen errors i el Partit Popular, que també ha governat, també n’ha
comès, d’errors, no només en aquest Ajuntament sinó quan va governar en el Consell
Insular o quan va governar en el Govern balear. Així mateix, manifesta que venir aquí
i començar a posar en marxa el ventilador i dir: si autocrítica; si despilfarrar; que si la
regidora es troba incòmoda; que si “Dios los cria y ellos se juntan”... (Afegeix que mai
el refranyer va ser tant correcte.) I molt a gust que estan fent feina, molt al seu pesar;
ara bé, una cosa que sí vol dir a la senyora Baillo és que davalli un poc del nivell en
què pensa que ella està. Manifesta que la senyora Baillo ve aquí a donar lliçons
magistrals i avui li va bé perquè, com que a la comissió no hi ha més que els
components de la comissió, no la poden escoltar, i ella normalment sol fer
intervencions per escoltar-se, açò és el que sol fer aquí, voler donar càtedra, encara
es pensa que és a l’escola... Davalli, davalli i s’assegui tranquil·la i es miri les coses
amb més projecció.
Continua el batle.
Respecte al compte general i, en concret, sobre els rebuts
pendents de Biniancolla, manifesta que a la millor la senyora Baillo podria explicar els
motius pels quals aquests rebuts no es van treure per al cobrament, ja que era el
Partit Popular qui governava en aquell moment. Manifesta que allò que sí va fer
aquest ajuntament o l’equip de govern del moment és posar un contenciós
administratiu a l’Hotel Sur Menorca i guanyar-lo, i cobrar una quantitat important que
se’ls havia posat de contribucions especials.
Segueix el batle. Pel que fa al pla Mirall, manifesta que si hagués governat el Partit
Popular segur que no ho cobrarien. Recorda que en una ocasió ens va visitar el
president del Govern balear d’aquell moment, el Sr. Matas, i en aquesta reunió hi
havia també la senyora Baillo i el Sr. Lora, i allò que es va atrevir a dir el president
dins el despatx de la Batlia... Manifesta que hi va haver un funcionari del Govern
balear que va venir a donar per bones les obres i les va signar; doncs bé,
l’expresident, el senyor Matas, ens va dir que si aquell funcionari havia prevaricat...
Açò dins el despatx de la batlia. Manifesta que açò va ser amb el pla Mirall del Sr.
Matas de l’any 1997–1999, que havia de reactivar l’economia, que llavors no s’ha
volgut pagar i, evidentment, que s’està intentant cobrar i que tenim un compromís que
es cobrarà, i que si en el dia d’avui aquest pagament no està dins el pressupost
ordinari del Govern balear no ens preocupa perquè hi ha un compromís ferm que sí
que es pagarà. Manifesta que és de justícia que l’Ajuntament ho cobri, ja que es van
fer unes obres, es van justificar, va venir una persona del Govern balear a signar la
recepció de les obres... Així mateix, manifesta que la senyora Baillo va fer molt poca
defensa davant el seu govern, ella no va moure ni un dit per cobrar aquests diners i
ara ve aquí a xerrar d’austeritat, de despilfarrar,
que si estam incòmodes... No
estam gens incòmodes, al contrari, ja li ha dit la regidora d’Hisenda, sis anys a
l’oposició i “lo que té rondaré morena”, açò és la qüestió. I per què? Perquè a vostès
aquest poble els va llevar el govern.
Tot seguit, la senyora Baillo diu: I vostè
també. El batle diu que no l’hi han llevat. La senyora Baillo diu que “vostè va perdre”.
El batle es dirigeix a la senyora Baillo dient-li que ell està en possessió de la paraula i
ella sap que ha d’esperar el seu torn, i segueix dient que ell va ser batle l’any 19992001; l’any 2003 va repetir i l’any 2007 va tornar a repetir.
Continua el batle. Manifesta que és curiós mirar-se l’acta de la Comissió Especial de
Comptes i veure les intervencions de la portaveu del Partit Popular respecte a les que
avui ha fet, així com també és curiós que durant el període d’exposició pública no
hagi presentat cap al·legació. Açò és la feina que fa, açò és la serietat de la portaveu
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del Partit Popular de la feina que diu que fa. Així mateix, manifesta que ja li va diu
una vegada i ara li ho tornarà a dir, que està perdent força, senyora Baillo, i li sap
greu, perquè la veu un poc cop-piu, amb les ales un poc baixes...
Finalment, el batle manifesta que a la comissió li han explicat a la senyora Baillo les
coses ben clares, i que llavors véngui aquí amb aquests qüestions que no tenen res a
veure... Se li ha explicat infinitats de vegades: liquidacions, pressuposts... Però no hi
ha manera. I el que sí que ha vist és una bona voluntat de la regidora d’Economia de
seguir i, fins i tot, que véngui aquí i li puguin explicar tots els detalls. Açò és una
mostra clara de la transparència que es du des d’aquest equip de govern. Conclou
dient que aquest Ajuntament ha tingut i té la possibilitat de posar un contenciós davant
el Govern balear respecte a la qüestió del Pla l Mirall, però espera que no s’hi hagi
d’arribar i que aquests doblers vénguin cap a l’Ajuntament, per la qual cosa aquest
equip de govern seguirà lluitant per cobrar aquests i tots els doblers que queden
pendents de cobrament, tant els de dutbós com els de difícil cobrament.
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 2007.
Tercer.- Remetre al Tribunal de Comptes l’expedient del Compte General del
Pressupost de 2007.
CINQUÈ.- PROPOSICIÓ D'ALCALDIA AMB RELACIÓ A L'APROVACIÓ D'UN
ACORD ENTRE EL CONSELL INSULAR DE MENORCA I L'AJUNTAMENT DE
SANT LLUÍS PER FACILITAR L'ACCÉS ALS SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS
MÉS AVANÇATS MITJANÇANT LA IMPLANTACIÓ D'INFRAESTRUCTURA I
EQUIPAMENTS ALS EMPLAÇAMENTS DE PUNTA PRIMA, BINIBÈQUER NOU I
BINIBÈQUER VELL.
El secretari dóna comte de la proposició d’Alcaldia relativa a l’assumpte indicat, que
diu:
“Després de les anàlisis realitzades amb el Consell Insular de Menorca amb relació a
l’assumpte de referència, s’ha plantejat la conveniència de la signatura d’un acord entre la
institució insular i aquest Ajuntament, amb relació a la cessió d’ús dels sols propietat municipal
on s’instal·larà la infraestructura necessària. -------------------------------------------------------------------Atès a la urgència plantejada respecte a la posada en marxa dels serveis que es pretenen
desenvolupar (televisió digital, transport de dades i les xarxes d’emergències, accés a serveis
d’Internet de banda ampla amb tecnologia WiMAX); ---------------------------------------------------------I, atès 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’orde del dia assumptes que no hagin estat prèviament informats
per la respectiva comissió, però en aquest cas no podrà adoptar-se cap acord sobre aquests
assumptes sense que el Ple ratifiqui la seva inclusió a l’ordre del dia. ----------------------------------10
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Es el motiu pel qual elevo a la consideració del Ple de l’Ajuntament les següents ----------------------------------------------------------------- PROPOSTES D’ACORD --------------------------------------------Primer.- El Ple ratifica la inclusió del present assumpte a l’ordre del dia de la present sessió.
Segon.- Aprovar l’acord entre el Consell Insular de Menorca i l'Ajuntament de Sant Lluís per
facilitar l'accés als serveis de telecomunicacions més avançats mitjançant la implantació
d'infraestructura i equipaments als emplaçaments de Punta Prima, Binibèquer Nou i Binibèquer
Vell. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tercer.- Facultar al batle per signar l’esmentat acord.” ------------------------------------------------------

Intervé el batle. Manifesta que en el dia d’avui es du a aprovació el conveni relatiu a
l’assumpte indicat, del qual fa dies que s’estava tractant, ja que en principi el conveni
era amb el Govern balear per la qüestió del TDT, però finalment es signarà amb el
CIM per la qüestió de la banda ampla, ja que açò és competència de l’esmentat
organisme. Afegeix que, a partir d’aquí, l’Ajuntament fa la cessió dels tres espais i
espera que al més prest possible es posin les instal·lacions d’aquests equips que tanta
falta fan, sobretot a la zona de l’àrea de la costa del terme municipal. Conclou dient
que espera que el present assumpte sigui aprovat per unanimitat.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació la proposició d’Alcaldia
indicada anteriorment.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:
Primer.- El Ple ratifica la inclusió del present assumpte a l’ordre del dia de la present
sessió.
Segon.- Aprovar l’acord entre el Consell Insular de Menorca i l'Ajuntament de Sant
Lluís per facilitar l'accés als serveis de telecomunicacions més avançats mitjançant la
implantació d'infraestructura i equipaments als emplaçaments de Punta Prima,
Binibèquer Nou i Binibèquer Vell.
Tercer.- Facultar el batle per signar l’esmentat acord.
SISÈ.- DONAR COMPTE RESOLUCIÓ D'ALCALDIA NÚM. 2009/114.- DELEGACIÓ
COMPETÈNCIES.
El secretari dóna compte de la resolució d’Alcaldia núm. 2009/114, de dia 17.02.09,
en relació a l’assumpte indicat, que diu:
“Atendiendo a la ausencia del Sr. Alcalde desde el día 17 de febrero de 2009 por la tarde hasta
el día 20 de febrero de 2009; y atendiendo a la normativa vigente sobre ausencias del Sr.
Alcalde en el término municipal, y en virtud de las atribuciones que me confiere la vigente Ley
de Régimen Local, vengo en ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESOLVER --------------------------------------------------------PRIMERO.- Delegar en el 1er Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento, D. Remigio Lora
Buzón, la totalidad de las funciones que como Alcalde me corresponden, surtiendo efecto la
referida delegación desde el día 17 de febrero de 2009 por la tarde hasta mi reincorporación
como Alcalde prevista para el día 20 de febrero de 2009 por la tarde.
SEGUNDO.- Que la presente Resolución se de conocimiento al Pleno del Ayuntamiento en la
primera sesión que se celebre.
TERCERO.- Publicar en el BOIB la presente Resolución.” ---------------------------------------------

El Ple en resta assabentat.
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SETÈ.- DONAR COMPTE DE L'ACTE DE DIA 15.12.08 DEL TRIBUNAL SUPERIOR
DE JUSTÍCIA DE LES ILLES BALEARS AMB RELACIÓ AL PROCEDIMENT
ORDINARI 442/1999.- REQUERIMENT AL BATLE PER A L'EXECUCIÓ I
COMPLIMENT DE LA SENTÈNCIA NÚM. 279 DE DIA 31.03.03.
El secretari dóna compte íntegrament de l’acte de dia 15 de desembre de 2008, de la
sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears,
registre d’entrada en aquest Ajuntament núm. 475, de dia 02.02.09, relatiu a
l’execució i el compliment de la sentència núm. 279, de dia 31.03.03, dictada pel
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el procediment instat per Ana
Maria Alsina Pons contra l’acord de la Comissió de Govern de dia 18.02.99, relatiu a la
desestimació de la denúncia formulada per la Sra. Alsina Pons de suspensió de les
obres de construcció d’uns apartaments adossats realitzats per Apartaments Punta
Prima SA en el complex hoteler Xaloc de Punta Prima (PO 442/1999).
Tot seguit, i de conformitat amb el que s’estableix a l’esmentat acte, el secretari
requereix el batle i els membres del consistori municipal, als efectes establerts en
aquest acte i que són els següents:
“Para que en el plazo de ocho meses a contar a partir del requerimiento que se
le efectúe, proceda a la ejecución y cumplimiento de la Sentencia núm. 279
dictada en autos el 31 de marzo de 2003 que es firme en derecho.
Si transcurrido el plazo de 8 meses todavía no hubiere sido completamente
ejecutada la sentencia, la Sala valorara todo lo actuado, así como las
incidencias que pudieran haber sucedido durante este período, y se acordará lo
conveniente en orden a conseguir la efectividad de la sentencia pudiendo estar
en el caso de proceder a la compulsión coercitiva sobre la persona del Sr.
Alcalde de Sant Lluís o de las persones responsables de las demoras,
parándoles el perjuicio correspondiente cual podría ser la imposición de multas
pecuniarias coercitivas sobre su patrimonio particular previa audiencia de los
afectados.
Igualmente se podría expedir testimonio de particulares para ser remitido al
Juzgado Decano de Maó para su posterior reparto, por si los hechos fueren
constitutivos de un delito de la desobediencia a la autoridad.”
Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que, en primer lloc, el Partit Popular voldria
fer una sèrie de preguntes, les quals li agradaria que fossin contestades. Aquestes
són:
- Per què el batle no va complir la sentència de l’any 2003, que li donaven vuit
mesos per complir-la?
- Per què el batle no va contestar quan dia 13.11.07 se li va demanar, mitjançant
un ofici, que informàs del motiu de l’incompliment de les reculades?
- Per a aquesta obra es devia presentar un projecte i es va concedir la
preceptiva llicència d’obres; per què la van donar si no complia la legalitat?
- Respecte a un document rubricat pels Serveis Tècnics Municipals, el qual
presenta al Ple, demana al batle si reconeix la signatura.
- Quan executarà la sentència?
- Creu que es mereix aquesta multa en cas d’incompliment de la sentència?
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Intervé el batle. Manifesta que no creu que se la mereixi, la multa, ja que en certa
manera la sentència ja va ser executada. Així mateix, manifesta que tampoc pot
admetre quan es parla dins l’acte de reticència municipal, perquè l’Ajuntament va
informar el jutjat o la sala, per dues vegades, que la sentència estava executada.
Afegeix que, a més, dins l’acte s’indica textualment: “Consta en autos esa información en
la que, en definitiva mediante Resolución de Alcaldía nº 200/835 de 6 de diciembre de 2004 se
resuelve archivar el expediente de legalización-demolición...” Per tant, manifesta que si es

resol arxivar un expedient és perquè abans s’havia obert expedient de legalitzaciódemolició, i aquest es va arxivar perquè segons informe dels Serveis Tècnics de dia
29.11.04 les obres realitzades es troben dins la legalitat urbanística.

Continua el batle. Manifesta que amb aquesta sentència es troba en una situació que
no sap realment què és el que ha d’executar, perquè és una obra del mes de febrer
de 1999, que és quan els Serveis Tècnics Municipals van fer un informe i ha de
reconèixer que l’informe està fallat. Si es llegeix la sentència inicial es veu molt clar
per què s’equivoca el tècnic municipal, i és perquè eximeix, per pròpia iniciativa, de les
reculades, quan sabem molt clar que la qüestió de reculades és sagrat i no se’n pot
eximir, o ho diu el planejament o és d’obligat compliment, i el tècnic municipal fa un
informe en el qual s’equivoca i indueix la Comissió de Govern a equivocar-se.
Manifesta que llavors la part actora interposa el contenciós i el guanya, però resulta
que la jutgessa ho va tenir molt fàcil pel fet de dir que els tècnics no podien eximir de
cap manera de la qüestió de reculades d’aquella obra, encara que no causàs cap tipus
de problema ni que l’obra que s’anava a fer no produïa molèsties a veïns, ni a la via
pública, ni a tercers, ni tampoc produïa impacte visual, atenent a l’orografia del terreny.
Segueix el batle.
Manifesta que aquí el gran problema és que aquesta senyora
denuncia unes obres i es passegen unes fotos que no tenen res a veure amb la
llicència que l’Ajuntament va donar l’any 1999, açò és el problema. Afegeix que l’any
2003 hi ha la sentència; posteriorment s’obre l’expedient de disciplina; es verifica
l’obra; es veu que compleix reculades i es tanca l’expedient. Ara, aquesta senyora
du unes fotografies, suposadament, d’un altre costat, si bé pot ser que en el seu
moment es fessin obres que no anassin d’acord amb la normativa vigent, ja que l’hotel
Xaloc no és de l’any 1999, sinó de fa molts més anys.
Finalment, el batle manifesta que no descarta agafar tot l’expedient i anar-se’n a la
sala en qüestió i que li diguin què és el que ha de fer, perquè personalment no ho sap.
Insisteix que no és cert açò que diu l’acte de “reticència municipal”, ja que quan
l’Ajuntament va rebre la sentència va obrir l’expedient de disciplina urbanística i,
desprès de la tramitació corresponent i havent verificat que tot complia, es va tancar
l’expedient.
Conclou dient que açò de “reticència municipal”, no, i menys de
desobediència, si bé reconeix que l’informe de dia 18.02.99 és erroni, està equivocat.
Intervé novament la Sra. Baillo Vadell.
Manifesta que el batle no ha contestat allò
que ella ha demanat, ja que una de les preguntes que havia fet era per què no va
complir la sentència de l’any 2003.
El batle manifesta que ha dit que sí que l’havia
complida, la sentència, ja que es va obrir l’expedient de disciplina i llavors es va
tancar. La Sra. Baillo es demana: I què va fer? Quatre cartetes... Per favor, senyor
batle.
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Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que una altra qüestió que el batle no ha
contestat ha estat si coneixia la persona que signa l’informe dels Serveis Tècnics
Municipals de l’any 1999. El batle diu que sí que la coneix, la signatura: és del tècnic
municipal. La Sra. Baillo demana: I qui és? El batle respon que deu ser del senyor
Enric Barbat. La Sra. Baillo manifesta que no és del senyor Enric Barbat, i diu que
quins errors que té el batle. El batle li demana, doncs, de qui és. La Sra. Baillo
respon que d’un administratiu d’aquest Ajuntament.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que el batle ha dit que es va obrir un
expedient de disciplina urbanística, però aquí es va aturar i el batle no va fer res
més. També ha dit que l’informe dels Serveis Tècnics Municipals es va equivocar, que
la Comissió de Govern es va equivocar, i doncs, el batle es va equivocar, i tot açò que
ell diu ho hauria de dir a la jutgessa i no ha ella, ja que ella ha fet unes preguntes molt
concretes i el batle no les ha contestat.
Pel que fa a la rúbrica de l’informe tècnic,
manifesta que està signada per un senyor molt proper del batle, una persona que està
dins la plantilla i que és un administratiu que fa molts d’anys que escriu. Així mateix,
manifesta que resulta molt poc convincent allò que el batle està dient, però allò que
resulta indecent és que s’accepti un document signat per un administratiu que, entre
altres coses, diu:
“En la citada inspección se pone de manifiesto que uno de los apartamentos
existentes observa un retranqueo, a la vía pública, inferior a lo establecido en
las Ordenanzas Municipales...”
Per tant, manifesta que en aquest informe se li diu a vostè, senyor batle, que és el
president de la Comissió de Govern, que no compleix amb les ordenances municipals,
però ell li dóna la llicència.
Tot seguit, el batle manifesta que en el mes de febrer de l’any 1999 ell no era el batle
d’aquest Ajuntament. La Sra. Baillo manifesta que és igual, però ell representa en
aquest moment el PSOE. El batle manifesta que representa el PSOE i l’Ajuntament
de Sant Lluís. La Sra. Baillo manifesta que ara està xerrant ella. El batle manifesta
que encara que estigui xerrant, el debat del Ple el du el batle, i afegeix que en aquell
moment ell no era el batle d’aquest Ajuntament, però açò no vol dir res, ja que l’ofici
va dirigit a ell.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que a l’informe tècnic de l’any 1999 també
s’indica:
“Que si bien el parte de la ampliación del edificio existente no guarda el
retranqueo establecido cabe poner de manifiesto que las irregularidades
observadas han de ser ponderadas convenientemente, por lo que la
eliminación de la parte que se halla en la franja de retraqueo, no producirá
beneficio alguno para nadie y si un grave perjuicio, en todos los sentidos, para
el promotor.”
I diu que, quan va llegir açò, va quedar sorpresa. Vol dir, açò, que l’Ajuntament va
donar una llicència d’obres i, segons l’informe, anava en contra de les ordenances
municipals....? Que a més anava defensant al promotor... A qui defensen? Als
promotors o a la llei i al ciutadà? És legal que un administratiu signi un informe
d’aquestes característiques? Com ho pot permetre, açò, el senyor batle? Resulta que
aquest Ajuntament és un “cachondeo”.
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Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que el Partit Popular considera que el batle
amb la seva actitud ha demostrat tenir una clara obstrucció cap a l’ordre que va rebre
fa sis anys del Tribunal Superior de Justícia. El batle ha incomplit la llei, durant sis
anys està incomplint una sentència, per la qual cosa creu molt apropiada la sanció
que li pugui tocar, naturalment sempre que ho pagui de la seva butxaca o amb càrrec
al seu patrimoni. Així mateix, manifesta que el Partit Popular es demana: Quina por
té el batle de complir la llei? És que el batle hi ha guanyat o hi guanya alguna cosa,
amb aquesta actitud? Manifesta que el batle s’ha convertit en un obstaculitzador de la
llei, ja que, si se’n recorda -no sap si té prou memòria-, un cas similar es va produir
en el passat.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que en el mandat anterior haurien demanat
responsabilitats polítiques, però nosaltres, a través de l’experiència, sabem que açò és
completament inútil. Ara, li demana que continua assegut a la seva cadira, senyor
batle, però per favor sigui simplement responsable com qualsevol ciutadà i compleixi
allò que marca la llei. Així mateix, manifesta que hi ha una evident nul·la voluntat
d’acatar les sentències judicials i el batle, que hauria de representar la honestedat i la
rectitud, representa la deshonestedat urbanística, no tan sols a Sant Lluís, sinó a tot
Menorca. Afegeix que allò que ha fet el batle, una vegada més, és un presumpte
delicte de desobediència a l’autoritat, el batle, si ha de pagar cosa, ho ha de pagar de
la seva butxaca i, en cas que ho pagàs l’Ajuntament, podria ser un delicte de
malversació de fons públics.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Per altra banda, manifesta que seria interessant que el
soci de govern del batle, el senyor Lora, digués, si és valent, l’opinió que li mereix la
sentència, ja que ell, defensor de la legalitat urbanística, hauria de ser coherent i
manifestar davant del poble que defensa la llei tant quan governa com quan estava a
l’oposició. Afegeix que si el Sr. Lora ha de dir qualque cosa, que no digui que acatarà
allò que diuen els tribunals, açò ja ho sabem, a veure si sap dir qualque cosa més
original sense necessitat d’atacar l’oposició, perquè qui ha incomplit, una vegada
més la llei, ha estat el seu soci de govern i no el Partit Popular, i el senyor Lora, que
ha estat dos anys regidor d’Urbanisme, no ha estat capaç de veure-ho.
Finalment, la Sra. Baillo Vadell manifesta que el Tribunal Superior de Justícia de les
Illes Balears tracta de falta de responsabilitat l’Administració que el batle dirigeix, així
com també diu que aprecien indicis de temeritat i mala fe per la seva oposició a
complir la legalitat urbanística. Manifesta que açò ho digui l’oposició, la gent podria dir
que alguna cosa han de dir, però resulta que açò ho ha dit el Tribunal Superior de
Justícia, i es demana: Quins arguments té el batle en la seva defensa davant el
poble? I no ens torni a dir que quan governava el PP... perquè vostè ha de tenir
arguments de pes que donin explicació sobre unes actuacions d’allò més reprovables i
el Partit Popular, quan governava, el que no feia era fer una clara obstrucció de la
justícia, com el batle ja ha demostrat que ha fet en diferents ocasions. Conclou dient
que l’equip de govern va declarar nul un acord d’una comissió de govern, però mai van
anul·lar la llicència; per tant, hi ha una llicència il·legal donada per vostès i que, si ara
l’anul·len, hauran de pagar indemnitzacions. A veure com se’n surt el senyor batle
d’aquest embull!
Intervé el Sr. Lora Buzón. Per al·lusions, manifesta que la senyora Baillo sap que
nosaltres serem coherents i també sap que farem allò que diu la sentència, en
què ens donen vuit mesos per contestar i obrir el procediment nou de l’expedient, i açò
és el que es farà. Ara bé, no digui que anul·lem una sentència perquè aquesta
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sentència no anul·la una llicència, sinó que anul·la un procediment i un expedient
d’obres. Insisteix que si el jutge ens diu que tornem a obrir l’expedient, l’obrirem, amb
totes les conseqüències que toquin. Que serem coherents? Clar que ho serem.
Intervé el batle. Manifesta, en primer lloc, que la qui no és honesta és la senyora
Baillo. A més, ella xerra de tot Menorca i es demana: Vostès, xerrant d’honestedat?
El PP xerra d’honestedat, quan acaba d’imputar un exregidor seu de l’Ajuntament de
Ciutadella?... Manifesta que troba de molt mal gust la manera com ha tractat aquest
tema i, evidentment, el poble de Sant Lluís no es mereix aquesta oposició. Afegeix
que ell, que no va ser qui va donar la llicència, en cap cas, en aquesta qüestió ni en
cap altre, no ha posat obstrucció per executar la sentència. Venir aquí i xerrar de
rectitud i que troben indicis de delicte... Manifesta que moltes vegades, com que la
senyora Baillo canta per a la galeria, no s’adona del que diu, i és molt greu el que ha
dit.
Continua el batle. Manifesta que l’Ajuntament, quan va rebre la sentència l’any 2003,
va obrir un expedient de disciplina urbanística, s’hi va anar i es va analitzar la situació
i es va tancar perquè es va veure que complia. Insisteix que no descarta agafar tot
l’expedient, anar-se’n a la sala i que li diguin què és el que ha de fer, ja que ell no ho
té gens clar.
També es xerra d’unes fotografies que circulen, de la part actora, que
no tenen res a veure d’on es va donar la llicència; açò també és curiós i s’haurà de
clarificar.
Així mateix, manifesta que no espera haver d’arribar als vuit mesos i
tampoc té clar que no creu que hagin d’atacar el seu patrimoni particular, no el de
l’Ajuntament, el seu particular, i açò és evident, açò és el que diu aquest acte, el
particular del batle, no el de l’Ajuntament.
Finalment, el batle manifesta que la senyora Baillo, en poc temps, ha dit molts de
disbarats, i açò és molt poc honest per la seva part, i li torna a dir que davalli del
pedestal en què està. Conclou dient que acatament a l’ofici, acatament a l’ordre de
la sala, i espera no haver d’esperar vuit mesos per executar el que s’hagi d’executar.
El Ple en resta assabentat.
VUITÈ.- CONTROL DEL PLE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.
No es produeixen intervencions.
Tot seguit, la Sra. Baillo Vadell presenta dues mocions, una per escrit i una altra “in
voce”, i demana la inclusió d’aquests dos punts d’urgència. Respecte a la moció “in
voce”, assenyala que davant el fet que s’ha produït en el Ple d’avui, referent a un
document signat pels Serveis Tècnics Municipals, on no s’especifica el nom de qui el
signa i només hi ha una rúbrica, el Partit Popular proposa que a partir d’ara tots els
documents municipals indiquin data, departament o àrea, nom de l’autor de l’escrit i el
segell de l’Ajuntament. Manifesta que no és la primera vegada que açò passa i, en
aquests cas en concret, no hi havia ni segell de l’Ajuntament ni el nom complet de la
persona que ha fet aquest escrit. Per tant, demana que arran d’aquesta moció es
passi una circular a tot el personal donant compte dels requisits que han de tenir els
escrits signats per ells.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda incloure els dos punts d’urgència.
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NOVÈ.- PRECS, SUGGERIMENTS I MOCIONS.
Intervé el Sr. Tudurdí Mercadal. Manifesta que en el Ple de dia 22.12.08 va demanar
una llista dels nivells de nitrats que tenen els pous de les urbanitzacions. Com que no
la hi van lliurar, en el Ple de dia 29.01.09 ho va tornar a demanar i el regidor de medi
ambient es va disculpar i li va dir que, just pogués, la hi faria arribar. Manifesta que
ha passat un altre mes i encara no té aquesta informació, per la qual cosa demana
quan se li facilitarà la dita llista.
El Sr. Cruz Dalmau manifesta que pensava que ja es trobava en el seu poder aquesta
documentació i li sap greu, perquè pensava que la hi havien lliurat. Afegeix que tot
d’una la hi lliurarà.
Continua el Sr. Tudurí Mercadal. Manifesta que segons unes declaracions fetes a la
premsa pel senyor Cruz Dalmau, a Sant Lluís ha disminuït molt el consum d’aigua, per
la qual cosa demana si podria explicar quins són els motius d’aquesta davallada de
consum. Així mateix, manifesta que també va dir que el consum d’aigua per regar el
camp de futbol havia disminuït bastant. Quins són els motius d’aquesta davallada?
El Sr. Cruz Dalmau manifesta que li pot comentar allò que puguin ser sensacions, ja
que la realitat dels consums privats no la sap, si en tot cas dels consum municipals.
Pensa que un any plujós pot ajudar a disminuir els consums, així com també podria
ser el fet de venir menys turistes, si bé açò en el nucli urbà tindria molt poca
conseqüència. Així mateix, manifesta que vol pensar que la conscienciació ciutadana
podria tenir molt a veure amb aquesta disminució del consum d’aigua. Respecte al
consum municipal del camp de futbol, suposa que l’abundància de pluges hi deu
ajudar i, xerrant amb la persona encarregada, van intentar posar molta cura en els
minuts i els moments que s’havia de posar en marxa.
Finalment, el Sr. Tudurí Mercadal manifesta que el Partit Popular havia presentat
una moció demanant que s’instal·lin cendrers a les paperers de devora les
marquesines. Ha vist que se n’havien instal·lats uns quants, però com que no sap si
s’han acabat d’instal·lar i aprofitant aquesta circumstància, demana que se n’instal·lin a
totes les papereres de la resta del municipi perquè veu que la gent els està emprant i
donen un bon servei.
Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que va presentar una sèrie de preguntes
referents a qüestions econòmiques, les quals es van presentar amb prou temps
d’antelació, i no s’han contestat.
Igualment, manifesta que té una sèrie d’escrits
pendents de contestació, així com unes preguntes que va fer en el Ple passat al Sr.
Cubas, el qual, com que no sabia respondre a les preguntes que li feien, va dir que
es contestarien en el següent Ple.
El Sr. Cubas manifesta que, efectivament, contestarà; i matisa que ell no va dir, que no
ho sabés, sinó que açò ho va dir la senyora Baillo. Manifesta que ell sí que ho sabia
però no va voler contestar fins avui.
La Sra. Baillo manifesta que, doncs, avui és el Ple i el Sr. Cubas ha de contestar. El
Sr. Cubas manifesta que el Ple encara no ha acabat.
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Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que el Partit Popular va presentar una
proposta per col·locar tanques protectores als voltants dels contenidors de fems, d’açò
fa quasi tres anys; va reiterar aquesta proposta en el mes de juny de 2008; i a una
comissió d’Urbanisme es va dir que era un tema a tractar a la comissió de Medi
Ambient. Vol saber si han passat aquesta proposta al regidor de Medi Ambient, el
senyor Cruz.
El Sr. Cruz Dalmau manifesta que sí té constància d’aquesta proposta i que se’n pot
xerrar a la comissió de Medi Ambient.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que el Partit Popular va presentar una moció
per tal que l’Ajuntament es posàs en contacte amb la Direcció General d’Institucions
Penitenciàries per subscriure un conveni de col·laboració per donar feines a aquelles
persones que han estat condemnades a realitzar treballs en benefici de la societat. A
la comissió de Governació es va dir que s’analitzaria a la comissió de Sanitat i Serveis
Socials. Per tant, demana al Sr. Cubas si li han passat aquesta moció.
El Sr. Cubas Pons respon que no. La Sra. Baillo Vadell manifesta que, doncs, hi ha
una falta de coordinació. Tot seguit, el secretari informa que s’han fet gestions sobre
aquesta qüestió i que ahir es van rebre documents sobre el particular. La Sra. Baillo
demana si, doncs, passarà a la propera comissió de Sanitat. El secretari informa que
es posarà en coneixement del regidor aquests documents.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que sap que el mes de juliol volen obrir el
centre de dia. Per tant, agrairia que el Sr. Cubas contestàs a les següents preguntes:
- Qui el gestionarà?
- Si ho ha de fer una empresa privada, per què no s’ha fet un concurs?
- Tenen les bases fetes?
- Sap que quan s’obri hi haurà unes despeses que l’equip de govern ja tenen
previst; Han sol·licitat ajudes a altres administracions? Si és així, demana una
còpia d’aquests escrits.
El Sr. Cubas respon que li contestarà per escrit.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que ara hi haurà dos metges a jornada
completa i un a mitja jornada, per la qual cosa demana al Sr. Cubas si podria dir
quantes targetes sanitàries els correspondrà a cadascun. Per altra banda, manifesta
que el senyor Cubas va dir que el pediatre actualment tenia 1.200 targetes sanitàries,
per la qual cosa voldria que informàs respecte al que diu la normativa sobre la
quantitat de targetes que ha de tenir un pediatre.
El Sr. Cubas Pons manifesta que contestarà a les tres preguntes que va fer la senyora
Baillo en el ple passat. Una era si hi havia novetats respecte al servei sanitari, i diu
que de novetats no n’hi havia cap, ja que en el mes de setembre se’ls va informar que
s’incorporaria un tercer metge.
Referent a la segona pregunta que va fer en el ple
passat, que fa referència a allò que ara li està demanant, la resposta és que no, no
s’ha rebut contestació d’IB-SALUT sobre la qüestió de les targetes sanitàries. Així
mateix, recorda que la petició a IB-SALUT ve motivada perquè ell va donar-li la
resposta, però que com la senyora Baillo no se’l va creure, ella ho demana a l’IBSALUT; per tant, si no el creu, no sap per què ho torna a demanar. Pel que fa a la
tercera pregunta que va fer la senyora Baillo respecte a quantes targetes sanitàries
tindria el tercer metge, manifesta que segons li ha dit l’IB-SALUT seran unes 600.
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La Sra. Baillo manifesta que sort que IB-SALUT ha contestat . El Sr. Cubas manifesta
que les dades que té d’IB-SALUT, i que se li van remetre a la senyora Bailllo, ja ho
eren, d’IB-SALUT, però resulta que ella no s’ho va creure i ho va demanar per escrit.
La Sra. Baillo manifesta que creu que és la cosa més correcta. El Sr. Cubas manifesta
que, doncs, ja li contestarà l’IB-SALUT.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que avui el Sr. Cubas ha contestat a un
escrit que va presentar el Partit Popular, en el qual demanava una còpia del conveni
entre l’IB-SALUT i l’Ajuntament, i la resposta d’ell ha estat que la notícia apareguda en
premsa és incorrecta. Per tant, li suggereix que si una notícia apareguda en premsa
no és correcta, s’hauria de desmentir.
El Sr. Cubas Pons manifesta que avui mateix s’ha desmentit, i que si no s’ha fet
abans és perquè ell ha estat dues setmanes de viatge i ha arribat avui mateix i no
s’havia assabentat fins avui de la notícia. Ha donat les ordres perquè s’enviï una nota
al diari Menorca.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Demana al senyor Lora que doni les ordres oportunes al
director de Recursos Humans perquè contesti a un escrit que fa estona que va
demanar el PP sobre la feina que està realitzant. Va contestar una vegada, però li
van dir que la contestació no era completa i ens va dir que ens contestaria; però no ha
estat així.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que a la premsa de dia 11 de febrer de 2009
va sortir que a les reunions a les quals el senyor Lora assisteix del Consorci de
Disciplina Urbanística van arribar a uns acords referents a la demolició voluntària de
dues propietats a Sant Lluís i as Migjorn. Demana de quines es tracta.
El Sr. Lora respon que una és en el camí de Biniparrell i una altra, a la carretera
d’Alcalfar.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que amb RE 862, de dia 19.02.09, Menorca
Cricket demana una llicència d’obres per a la construcció d’un club de criquet, i la
pregunta que volia fer era si aquest equip de govern pensava donar la llicència
d’obres, però ha vist que a través d’un escrit li contestaven afirmativament. Sobre
aquesta qüestió vol fer la següent puntualització: És cert que el Consell Insular de
Menorca va declarar l’interès general a un avantprojecte per les instal·lacions de
Cricket Club, però també va deixar clar que abans de concedir les llicències
corresponents havien de complir una sèrie de condicions, les quals estan reflectides a
l’escrit amb RE 4074, de dia 01.08.07. Manifesta que el Partit Popular entén que s’ha
d’acabar que aquest Ajuntament, any rere any, faci el que vulgui en matèria
urbanística, per tant, l’única cosa que demana és que s’acabin els tripijocs
(chanchullos) urbanístics a què el batle ens té acostumats i espera que el senyor Lora
sigui fidel a la legalitat urbanística.
Tot seguit, el batle demana a la senyora Baillo que retiri aquesta paraula. La Sra.
Baillo manifesta que la paraula tripijocs (chanchullos) no li agrada al batle. El batle
manifesta que no és que no li agradi, és que no es fan tripijocs (chanchullos). La Sra.
Baillo manifesta que, doncs, irregularitats. El batle manifesta que tampoc es fan
irregularitats, sinó que els expedients s’ajusten a la normativa vigent mitjançant els
informes tècnics corresponents.
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Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que Lluis Carlos Anglés va presentar en
aquest Ajuntament una reclamació de responsabilitat patrimonial, i amb RS 549 aquest
ajuntament li sol·licita la presentació de diferent documentació sobre les obres
realitzades. Per tant, demana: S’ha d’entendre que l’Ajuntament
accepta la
responsabilitat patrimonial?
El Sr. Lora Buzón manifesta que no té res a veure açò que diu la senyora Baillo amb
allò que li demanam. Afegeix que amb motiu d’aquesta petició de responsabilitat
patrimonial presentada, aquest Ajuntament li ha demanat una sèrie de documentació
sobre el particular per tal de saber si tenim o no responsabilitat patrimonial.
La Sra. Baillo Vadell manifesta que, doncs, voldria una còpia de la decisió que,
posteriorment, s’adopti.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que si aquest Ajuntament té un contracte amb
una empresa que els dóna uns serveis, quina quantitat ha de figurar en els
pressuposts: el preu establert en el contracte o el preu més el 16% d’IVA? (ja que hi ha
una diferència si es fa d’una manera o d’una altra).
La Sra. Marqués Portella manifesta que quan es posa en el pressupost una quantitat
per pagar a una empresa, en principi, és perquè es té un pressupost del que costarà,
si bé el pressupost és una previsió i pot variar, és a dir, quan es fa un pressupost es fa
una estimació del que allò costarà, i sí que inclou l’IVA.
La Sra. Baillo Vadell demana, doncs, un llistat de les empreses que donen un servei a
aquest ajuntament, amb el preu que tenen contractat pel servei que donen,
naturalment amb l’IVA inclòs, és a dir, un llistat dels convenis establerts amb
empreses.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Demana com està l’inventari municipal. El batle respon
que s’hi està fent feina.
Per altra banda, la Sra. Baillo Vadell demana informació respecte a la situació de les
obres de la ruta cicloturística. El batle respon que s’hi està fent feina.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Pel que fa les obres del Fons Estatal d’Inversió Local,
demana una llistat dels constructors que realitzaran cada una de les obres incloses
dins l’esmentat Fons.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que entén que el batle pot fer lliurement les
resolucions d’Alcaldia que vulgui, però en el cas de matèria de contractació ha
observat que sempre adjudica obres als mateixos constructors i resulta que no n’hi ha
cap de Sant Lluís. Manifesta que en ser obres de contracte menor, entén que el batle
hauria d’afavorir els que viuen a Sant Lluís, per la qual cosa li demana per què no ho
fa.
El batle manifesta que, si no matisa més la qüestió, no sap de què parla. La Sra.
Baillo manifesta que si es llegeixen les actes de les Juntes de Govern es pot veure que
quan s’adjudica qualque obra no les solen donar als constructors de Sant Lluís, sinó a
empreses de fora del municipi.
El batle insisteix que matisi clarament o no pot
admetre aquest suggeriment. La Sra. Baillo manifesta que, doncs, farà una relació i
llavors la hi passarà.
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Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que li han dit que l’empresa Zara s’ha
interessat per uns locals de Sa Tanca, i que han transmès aquesta intenció al batle,
demana si és certa aquesta informació.
El batle manifesta aquesta gent que
anomena no sap qui són, i que l’Ajuntament de Sant Lluís és més seriós, i açò de “ens
han dit...” La Sra. Baillo demana: No sap què és Zara? El batle respon que clar que
sí que ho sap, però que no té per què contestar. La Sra. Baillo manifesta que, doncs,
no contesti.
Finalment, la Sra. Baillo Vadell suggereix al batle que quan defensi els pressuposts o
el compte general sigui més original, ja que si bé avui no ha fet un brindis al sol, sí que
ha fet menció d’allò que feia el PP quan governava; per tant, insisteix que sigui més
original, ja que resulta un poc avorrit i a veure si la propera vegada millora la seva
intervenció.
Intervé el Sr. Coll Alcina. Manifesta que al tram de carretera que va des Pou Nou fins
a Rafaletó les voreres no estan pintades, i hi ha una zona que és una mica més ampla
que no sap si s’hi pot aparcar, perquè des de fa uns quants dies hi ha una caravana
aparcada que fa una mica de nosa per a la circulació i podria ocasionar perill. Agrairia
que s’informi si en aquella zona s’hi pot aparcar.
El batle manifesta que si no hi ha cap senyal... No obstant açò, assenyala que es
passarà a la Policia i es verificarà. El Sr. Lora afegeix que estan avisats.
Intervé la Sra. Marqués Portella manifestant que voldria fer una referència sobre la
falta de transparència que ha dit la senyora Baillo respecte a les dades del
macroconcert. Manifesta que dia 30.01.08 es va fer un Ple, al qual la senyora Baillo hi
va assistir, on es va passar per a ratificació la Resolució d’Alcaldia 617/2007, en la
qual hi havia l’aprovació de l’expedient de modificació de crèdit núm. 2, i en el qual hi
figuraven totes les dades de les despeses i ingressos que havia generat el
macroconcert 2006 i 2007. Conclou dient que si d’açò la senyora Baillo en diu que
és falta de transparència..., què vol que li digui. Li demana que, per favor, revisi les
actes dels plens als quals assisteix, si és que no se’n recorda.
DESÈ.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DEL PARTIT POPULAR AMB RELACIÓ
A LES FACTURES DE GESA.
El secretari dóna compte de la moció presentada pel grup del Partit Popular relativa a
l’assumpte indicat, que diu:
“Assumpte: Factures de GESA.------------------------------------------------------------------------------------Atès que en atenció al Real Decret 1578/2008, de 26 de setembre de 2008, les companyies
elèctriques han hagut de passar d’una facturació bimensual a una facturació mensual del
consum elèctric. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Atès que aquest canvi en la facturació ha provocat un augment molt important de les consultes
i queixes, fet que ha obligar a la companyia elèctrica a haver d’incrementar en un 25% la
plantilla d’atenció al client. ------------------------------------------------------------------------------------------Atès que amb l’aplicació del Decret del Ministeri d’Indústria, amb el nou sistema les
companyies elèctriques poden alternar lectures de consum elèctric estimades amb altres que
són reals. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Atès que amb la darrera facturació, segons comenta l’entitat FACUA-Consumidores en Acción,
la companyia GESA ha cobrat una part del consum de desembre de 2008 als preus de 2009,
és a dir un 3’5% més cars.-------------------------------------------------------------------------------------------21
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Atès que no és comprensible a dia d’avui que les lectures de consum elèctric es facin de forma
orientativa i se cobri, per tant, a tots els ciutadans allò que la companyia estima que s’ha
consumit, en lloc de cobrar el consum real.---------------------------------------------------------------------Per tots aquesta motius es presenta la següent:---------------------------------------------------------------MOCIÓ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que l’Ajuntament de Sant Lluís insti el Ministeri d’Indústria a modificar el Real Decret
1578/2008 en el senti de suprimir el cobrament de factures elèctriques amb lectures de consum
estimatives.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que aquesta moció té com a origen el canvi de
la facturació que ha fet GESA cap als usuaris. Aquest canvi es fa sobre la base d’un
Reial Decret del Ministeri d’Indústria, pel qual les companyies elèctriques poden
alternar una facturació de les lectures de consum elèctric reals i una altra que sigui
estimativa. Així mateix, manifesta que aquestes lectures són orientatives i no estan
basades en nombres reals, per la qual cosa pot perjudicar els ciutadans. Per açò, el
Partit Popular ha considerat oportú que des de l’Ajuntament s’insti el Ministeri
d’Indústria que modifiqui aquest decret i es suprimeixi el cobrament d’aquestes
factures de consum que poden ser o no aproximades, però mai són reals. Conclou
dient que és positiu comentar que creu que aquesta moció es va dur en el Consell
Insular de Menorca i va ser aprovada per unanimitat.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que aquest cobrament sense lectura, amb
una part estimativa, entén que es cobra una part estimada però quan es fa la lectura
es compensa, és a dir, no és que es cobri allò que els sembla, sinó que un mes
poden deixar de fer la lectura i en el mes següent ajustar el rebut al consum real. Així
mateix, manifesta que els problemes que hi ha hagut és que amb aquest sistema hi ha
hagut errades en el sentit de cobrar consums del 2008 amb les tarifes de 2009, i açò la
companyia ho ha reconegut i que es tornarien els doblers cobrats de més. Conclou
dient que aquests errors no tenen res a veure amb el cobrament de factures
estimatives, per la qual cosa, com que la moció no és massa clara, s’abstindrà.
Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que està d’acord amb allò que diu el portaveu
d’EM-EU i que, si bé està d’acord amb la filosofia de la moció, considera que haurien
de saber exactament el que diu el decret del Ministeri. A més, avui apareix
públicament una notícia respecte que GESA tornarà íntegrament totes les quantitats
cobrades erròniament. Afegeix que creu que el decret el que diu és que en lloc de
cobrar cada dos mesos es cobrarà cada més.
Intervé novament la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que no té res a veure allò que diu el
Sr. Melià amb la proposta que presenta el Partit Popular, ja que hi ha hagut una sèrie
d’errors i a totes aquelles persones que reclamin allò que els han cobrat de més se’ls
tornarà els doblers, però aquella gent que no digui res, no cobrarà. Així mateix,
manifesta que la moció que presenta el PP és cosa completament diferent i el que
demana és que la facturació no es faci amb lectures estimatives, ja que no ho
considera just.
Intervé novament el Sr. Lora Buzón. Manifesta que al PSM-ELS VERDS, abans
d’adoptar una postura sobre el particular, li agradaria llegir-se íntegrament el decret,
per la qual cosa proposa que el present punt quedi damunt la taula. No obstant açò, si
es du la moció a votació, anuncia que el seu grup s’abstindrà.
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Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que sempre li demanen que les coses quedin
damunt la taula, per la qual cosa facin el que vulguin. Afegeix que no creu que el
senyor Lora se’n vagi a llegir un decret del Ministeri, quan moltes coses que s’ha de
llegir no les llegeix.
El Sr. Lora manifesta que la cosa més segura és que la senyora Baillo hagi llegit més
que ell, tal vegada no els mateixos llibres, però si ell s’ha de llegir el decret, se’l llegirà,
així com s’està llegint moltes lleis que fan referència a qüestions urbanístiques. L’únic
que demana és que el present punt quedi damunt la taula perquè vol saber
exactament el que vota; i si es sotmet a votació la moció, tal com ha dit abans, el seu
grup s’abstindrà.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació deixar el present punt
damunt la taula.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda deixar el present punt damunt la taula.
ONZÈ.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DEL PARTIT POPULAR AMB RELACIÓ
A LA SIGNATURA DE DOCUMENTS MUNICIPALS.
Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que, tal com ha dit abans, la moció “in voce”
és amb motiu dels fets que s’han produït en el Ple d’avui, referent a un document
signat pels Serveis Tècnics Municipals, on no s’especifica el nom de qui el signa i
només hi ha una rúbrica, el Partit Popular proposa que a partir d’ara tots els
documents municipals indiquin data, departament o àrea, nom de l’autor de l’escrit i el
segell de l’Ajuntament. Manifesta que no és la primera vegada que açò passa i, en
aquests cas en concret, no hi havia ni segell de l’Ajuntament ni el nom complet de la
persona que ha fet aquesta escrit. Per tant, demana que arran d’aquesta moció es
passi una circular a tot el personal donant compte dels requisits que han de tenir els
escrits signats per ells.
Intervé el batle. Demana que el present punt quedi damunt la taula, per tal que el
secretari faci un informe sobre la qüestió demanada pel Partit Popular.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació deixar el present punt
damunt la taula.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda deixar el present punt damunt la taula.
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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