Ajuntament de Sant Lluís
www.ajsantlluis.org

ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Caràcter de la sessió: ordinari
Dia: 25/06/2009
Hora: de les 20 a les 22 hores
Lloc: Ajuntament
Assistents
Batle:
1r. Tinent de batle:
2n. Tinenta de batle:
3r. Tinent de batle:
4t. Tinent de batle:
Regidora:
Regidor:
Regidora:
Regidor:
Regidor:
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
Pedro Tudurí Mercadal
Miquel Melià Mercadal

Secretari:

Isidro López de Hoyos Herrero

S’han excusat de no assistir-hi:
Regidora:
Catalina Vidal Pons
Ordre del dia
Primer.- Signatura actes sessions anteriors.
Segon.- Dictamen comissió d'Economia i Educació 16.06.09.- Posar a disposició de la
Conselleria d'Educació de la CAIB la finca propietat municipal amb destinació a la
construcció del nou col·legi públic.
Tercer.- Dictamen comissió d'Economia i Educació 16.06.09.- Proposició que presenta
la regidora d'economia amb relació a l'aprovació d'una modificació a l'ordenança fiscal
que regula el preu públic per a la prestació del servei d'escola infantil Ses Canaletes.
Quart.- Dictamen comissió d'Economia i Educació 16.06.09.- Aprovació del reglament
de règim intern del servei de residència geriàtrica i centre de dia, de la carta de drets i
obligacions de les persones usuàries així com dels canals de participació i dels
procediments de reclamació.
Cinquè.- Dictamen comissió d'Economia i Educació 16.06.09.- Aprovació del model de
contracte assistencial entre l'Ajuntament de Sant Lluís i la persona usuària pels serveis
de residència geriàtrica i centre de dia.
Sisè.- Dictamen comissió d'Economia i Educació 16.06.09.- Aprovació provisional de
l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa pels serveis de residència geriàtrica i centre
de dia de l'Ajuntament de Sant Lluís.
Setè.- Proposició d'Alcaldia amb relació al nomenament de jutge de pau i jutge de pau
substitut del municipi de Sant Lluís.
Vuitè.- Proposició d'Alcaldia amb relació a la modificació de l'Ordenança municipal de
trànsit de l'Ajuntament de Sant Lluís.
Novè.- Proposta de resolució que presenta el grup del Partit Popular a l'empara de
l'article 87 de la llei 20/2006.- Millora de la situació econòmica i financera dels
ajuntaments.
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Desè.- Proposta de resolució que presenta el grup del Partit Popular a l'empara de
l'article 87 de la llei 20/2006.- Proposta per millorar el finançament local mitjançant la
recuperació per les corporacions locals de l'IVA generat en la contractació de les obres
del Fons Estatal d'Inversió Local.
Onzè.- Proposta de resolució que presenta el grup del Partit Popular a l'empara de
l'article 87 de la llei 20/2006.- Bonificacions fiscals a comerços.
Dotzè.- Proposta de resolució que presenta el grup del Partit Popular a l'empara de
l'article 87 de la llei 20/2006.- Cartells informatius.
Tretzè.- Control del ple a la Junta de Govern Local.
Catorzè.- Precs, suggeriments i mocions.
Desenvolupament de la sessió
PRIMER.- SIGNATURA ACTES SESSIONS ANTERIORS
El secretari dóna compte de les actes pendents d’aprovació:
-

Acta ordinària de dia 12.05.09 (per ajornament de la sessió de dia 30.04.09).
Acta ordinària de dia 28.05.09.

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda aprovar les esmentades actes i les
signa.
SEGON.- DICTAMEN COMISSIÓ D'ECONOMIA I EDUCACIÓ 16.06.09.- POSAR A
DISPOSICIÓ DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ DE LA CAIB LA FINCA
PROPIETAT MUNICIPAL AMB DESTINACIÓ A LA CONSTRUCCIÓ DEL NOU
COL·LEGI PÚBLIC
El secretari dóna compte del dictamen emès en relació amb l’assumpte indicat, que
diu:
“El secretari informa que s’ha remès als membres de la comissió la proposició subscrita per la
regidora responsable de l’Àrea d’Educació, de dia 10.06.09, amb relació a l’assumpte indicat. Intervé la presidenta. Manifesta que, una vegada conclòs el procediment d’expropiació i la
inscripció registral de les finques resultants, s’ha d’adoptar l’acord de posar a disposició de la
Conselleria d’Educació i Cultura la parcel·la destinada a construir-hi el nou col·legi. Per aquest
motiu, es presenta aquesta proposta. ----------------------------------------------------------------------------Intervé el Sr. Melià Mercadal.
Respecte a les obres que s’estan executant, demana si
aquestes es poden fer sense tenir aprovades definitivament les normes subsidiàries. ------------La presidenta informa que teníem el problema que havíem de tramitar la modificació de
normes a la vegada que havíem de fer les obres d’urbanització de vials per poder tenir el solar
a disposició de la conselleria, i per açò és que totes les obres d’infraestructura es van fer per
declaració d’utilitat pública. Afegeix que allò que no s’ha tramitat és l’interès general perquè
van veure que aquests dos expedients acabarien a la vegada. -------------------------------------------La Comissió d’Economia i Educació, amb els vots a favor dels representants del PSOE i PSMELS VERDS, que suposen set vots ponderats; i l’abstenció dels representants del PP i EM-EU,
que suposen sis vots ponderats; acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les
següents propostes d’acord: ----------------------------------------------------------------------------------------Primera.- L’Ajuntament de Sant Lluís acorda posar a disposició de la Conselleria d’Educació i
Cultura la parcel·la destinada a la construcció del centre inscrita en el Registre de la Propietat
de Maó, tom 2419, llibre 244, foli 53, finca 10900, conforme a la següent descripció: ---------------
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“Urbana: Parcela sita en el término municipal de Sant Lluís, zona ponent. Ocupa una
superficie de diez mil cuarenta metros cuadrados calificada como equipamiento
escolar. Linda: por el Norte con las fincas rústicas referencias catastrales polígono 1,
parcelas 145, 146, 132 y 175; por el Este en su totalidad con la finca propiedad
municipal con destino a vial, actualmente sin nombre y que nace de la división de la
registral 10899; por el Sur con la finca referencia catastral rústica polígono 1 parcela
148 y calle Primer Batle Pere Tudurí; y por el Oeste con las fincas rústicas referencias
catastrales polígono 1, parcelas 148 y 175.”---------------------------------------------------------Segona.- L’Ajuntament de Sant Lluís assumeix el compromís de dotar la parcel·la dels serveis
d’aigua, electricitat i clavegueram necessaris i suficients, com també dels accessos adequats
per a la utilització; i així mateix, assumeix el compromís d’eliminar qualsevol impediment que hi
pugui haver en el solar per a l’execució normal de les obres projectades.” -----------------------------

Intervé la Sra. Marqués Portella.
Manifesta que, una vegada conclòs tot el
procediment d’expropiació i feta la inscripció de la finca en el Registre de la Propietat,
es du a aprovació l’acord de posar a disposició de la conselleria d’Educació i Cultura
l’esmentada finca, amb l’objectiu que es pugui començar l’escola com més prest
millor.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
comissió d’Economia i Educació.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels dotze membres assistents, acorda:
Primer.- L’Ajuntament de Sant Lluís acorda posar a disposició de la Conselleria
d’Educació i Cultura la parcel·la destinada a la construcció del centre inscrita en el
Registre de la Propietat de Maó, tom 2419, llibre 244, foli 53, finca 10900, conforme a
la següent descripció:
“Urbana: Parcela sita en el término municipal de Sant Lluís, zona ponent.
Ocupa una superficie de diez mil cuarenta metros cuadrados calificada como
equipamiento escolar. Linda: por el Norte con las fincas rústicas referencias
catastrales polígono 1, parcelas 145, 146, 132 y 175; por el Este en su totalidad
con la finca propiedad municipal con destino a vial, actualmente sin nombre y
que nace de la división de la registral 10899; por el Sur con la finca referencia
catastral rústica polígono 1 parcela 148 y calle Primer Batle Pere Tudurí; y por
el Oeste con las fincas rústicas referencias catastrales polígono 1, parcelas 148
y 175.”
Segon.- L’Ajuntament de Sant Lluís assumeix el compromís de dotar la parcel·la dels
serveis d’aigua, electricitat i clavegueram necessaris i suficients, com també dels
accessos adequats per a la utilització; i així mateix, assumeix el compromís d’eliminar
qualsevol impediment que hi pugui haver en el solar per a l’execució normal de les
obres projectades.
TERCER.- DICTAMEN COMISSIÓ D'ECONOMIA I EDUCACIÓ 16.06.09.PROPOSICIÓ QUE PRESENTA LA REGIDORA D'ECONOMIA AMB RELACIÓ A
L'APROVACIÓ D'UNA MODIFICACIÓ A L'ORDENANÇA FISCAL QUE REGULA EL
PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D'ESCOLA INFANTIL SES
CANALETES
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El secretari dóna compte del dictamen emès en relació amb l’assumpte indicat, que
diu:
“El secretari informa que s’ha remès als membres de la comissió la proposició subscrita per la
regidora responsable de l’Àrea d’Economia i Educació, de dia 09.06.09, amb relació a
l’assumpte indicat. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Intervé la presidenta.
Manifesta que l’any passat es va fer un estudi econòmic de tota
l’escoleta i, vist el dèficit important, l’Ajuntament va mantenir un reunió amb els pares i va
exposar-los la situació existent. Afegeix que l’Ajuntament està suportant 2/3 parts del cost i
l’usuari 1/3 part, i l’objectiu és arribar a un 50% per a cada una de les parts. Per no fer un
increment tot de cop, es va acordar arribar-hi en tres anys. L’any passat es va fer un primer
increment, enguany se’n fa un segon i l’any que ve se’n faria el tercer. -------------------------------La Sra. Baillo Vadell s’interessa per la tarifa anterior. La presidenta informa que la quota del
curs 2008/09 per als nadons és de 134 euros/mes i per als escolars d’1 a 3 anys, 119
euros/mes.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Sr. Melià Mercadal comenta que la gent no és conscient del que aporta l’Ajuntament. -------La presidenta manifesta que s’ha de tenir en compte que l’escoleta no és un servei propi de
l’ajuntament, però a Menorca tots els municipis se l’han feta seva a la competència. Així
mateix, manifesta que és curiós que, com més poc pagues més poc valora la gent el servei que
se’ls dóna, i açò és trist; i assenyala que moltes de les persones que l’any passat van venir a la
reunió no es podien imaginar el que realment costa una escoleta. Conclou dient que,
independentment de tot açò, l’escoleta municipal és una de les que surt més barat el preu. ----La Comissió d’Economia i Educació, amb els vots a favor dels representants del PSOE i PSMELS VERDS, que suposen set vots ponderats; i l’abstenció dels representants del PP i EM-EU,
que suposen sis vots ponderats; acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les
següents propostes d’acord:----------------------------------------------------------------------------------------Primera.- Aprovar una modificació a l’article cinquè de l’Ordenança fiscal que regula el preu
públic per a la prestació del servei d’escola infantil Ses Canaletes, el qual quedarà tal com
segueix:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“Article 5è. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------S’estableix una tarifa en dues parts: ------------------------------------------------------------------------------- Matrícula: 60,00 euros, que es farà efectiva en un únic pagament en el moment de
formalitzar la matrícula escolar. -------------------------------------------------------------------------- Quota mensual: ---------------------------------------------------------------------------------------------o Quota per a nadons: 164 €/mes -------------------------------------------------------------o Quota per a infants d’1-3 anys: 134 €/mes” -----------------------------------------------Segona.- L’entrada en vigor de la modificació de la present ordenança serà l’endemà d’haverse publicat en el BOIB, i la seva aplicació es farà efectiva a partir del curs escolar 2009-2010.--Tercera.- Publicar en el BOIB i en el tauler d’edictes de la corporació l’acord de l’aprovació
provisional amb la finalitat que durant el període de trenta dies els interessats puguin examinar
l’expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes. ------------------------------------------Quarta.- En el cas que no es presentin reclamacions, s’entendrà definitivament adoptat l’acord
fins ara provisional.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Intervé la Sra. Marqués Portella. Manifesta que aquesta proposta és amb motiu de
l’acord que es va prendre l’any passat en una reunió que es va fer amb els pares. Es
va fer un estudi econòmic de l’escoleta per veure el dèficit que suposava per a
l’Ajuntament i d’aquest estudi va sortir que l’Ajuntament suportava 2/3 parts del cost
d’aquesta escoleta i l’usuari 1/3 part. Com ha dit abans, es va fer una reunió amb tots
els pares i es va arribar a l’acord d’anar apujant les quotes fins a poder assumir un
50% cadascuna de les parts i que açò no es faria de cop, sinó que es repartiria en tres
anys. Conclou dient que aquest és el segon any d’aquesta pujada.
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I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
comissió d’Economia i Educació.
El Ple de l’Ajuntament, per vuit vots a favor, corresponents als membres del PSOE (5),
PSM-ELS VERDS (2) i EM-EU (1); i quatre abstencions, corresponents als membres
del PP (4); acorda:
Primer.- Aprovar una modificació a l’article cinquè de l’Ordenança fiscal que regula el
preu públic per a la prestació del servei d’escola infantil Ses Canaletes, el qual queda
tal com segueix:
“Article 5è.
S’estableix una tarifa en dues parts:
- Matrícula: 60,00 euros, que es farà efectiva en un únic pagament en el moment
de formalitzar la matrícula escolar.
- Quota mensual:
o Quota per a nadons: 164 €/mes
o Quota per a infants d’1-3 anys: 134 €/mes”
Segon.- L’entrada en vigor de la modificació de la present ordenança serà l’endemà
d’haver-se publicat en el BOIB, i la seva aplicació es farà efectiva a partir del curs
escolar 2009-2010.
Tercer.- Publicar en el BOIB i en el tauler d’edictes de la corporació l’acord de
l’aprovació provisional amb la finalitat que durant el període de trenta dies els
interessats puguin examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimin
oportunes.
Quart.- En el cas que no es presentin reclamacions, s’entendrà definitivament adoptat
l’acord fins ara provisional.
QUART.- DICTAMEN COMISSIÓ D'ECONOMIA I EDUCACIÓ 16.06.09.APROVACIÓ DEL REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DEL SERVEI DE RESIDÈNCIA
GERIÀTRICA I CENTRE DE DIA, DE LA CARTA DE DRETS I OBLIGACIONS DE
LES PERSONES USUÀRIES AIXÍ COM DELS CANALS DE PARTICIPACIÓ I DELS
PROCEDIMENTS DE RECLAMACIÓ
El secretari dóna compte del dictamen emès en relació amb l’assumpte indicat, que
diu:
“El secretari informa que s’ha remès als membres de la comissió la proposició subscrita per la
regidora responsable de l’Àrea d’Economia i Educació, de dia 09.06.09, així com el reglament
de règim intern del servei de residència geriàtrica i centre de dia, amb relació a l’assumpte
indicat. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervé la presidenta. Manifesta que aquest reglament és el que regularà el geriàtric i centre de
dia, el qual és de caràcter obligatori, i tant afectarà els usuaris i el servei, com el personal que
hi faci feina. Així mateix, informa que el reglament que s’ha remès ha estat lliurat des del
Consorci i que s’hi haurien de fer una sèrie de matisacions, en concret: ------------------------------ Article 8.- Punt 2, allà on diu: “... Consell Insular de Menorca.”, hauria de dir: “...
Ajuntament de Sant Lluís”. -------------------------------------------------------------------------------- Article 10.- Respecte a les prestacions addicionals que s’ofereixen, s’ha d’eliminar
“Bugaderia”. --------------------------------------------------------------------------------------------------5
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Article 10.- Allà on diu: “Les característiques i normes de funcionament, així com
horaris i preus d’aquests serveis opcionals consten en l’annex 1 d’aquest Reglament”,
s’hauria d’eliminar la paraula “preu”. -------------------------------------------------------------------- Article 23.- Allà on figuren les persones que formaran el Consell de Participació, s’hi ha
d’afegir un representant de l’Ajuntament. ------------------------------------------------------------- Article 26.- Allà on diu: “... que li sigui encomanada pel Consorci Sociosanitari de
Menorca”, hauria de dir: “... que li sigui encomanada per l’Ajuntament de Sant Lluís”. --- Article 26.- Eliminació del paràgraf: “En cas d’absència, malaltia o vacant, les funcions
que corresponen a la direcció del centre seran assumides per la gerència del
Consorci.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Article 27.- Allà on diu: “...al Consell Insular de Menorca.”, hauria de dir: “... a
l’Ajuntament de Sant Lluís.” ------------------------------------------------------------------------------- Article 28.- Allà on diu: “... representants del Consell Insular de Menorca i/o del Govern
de les Illes Balears.”, hauria de dir: “... representants de l’Ajuntament de Sant Lluís i/o
del Consell Insular de Menorca i/o del Govern de les Illes Balears.” --------------------------Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que als punts 4t i 5è de l’ordre del dia s’hi tracten
qüestions del geriàtric i centre de dia, per la qual cosa demana els motius pels quals aquests
assumptes s’analitzen a la comissió d’Economia i Hisenda, quan, al seu entendre, haurien de
tractar-se a la comissió de Sanitat i Serveis Socials, com s’ha fet fins ara en qüestions del
geriàtric i centre de dia. ----------------------------------------------------------------------------------------------La presidenta manifesta que en aquests moments s’estan fent tots els tràmits per obtenir
l’autorització definitiva del geriàtric i centre de dia, i s’ha de presentar tota una sèrie de
documentació. En realitat aquest temes haurien d’anar a la comissió de Serveis Socials, però
com que s’ha fet bastant feina des de l’àrea econòmica, amb l’assessorament de la UPC i el
Consell Insular de Menorca, s’ha dut a aquesta comissió perquè l’objectiu era que s’aprovàs
en el Ple del mes de juny. -------------------------------------------------------------------------------------------La Sra. Baillo Vadell manifesta que resulta, però, que la comissió de Sanitat i Serveis Socials
es va fer la setmana passada, per la qual cosa no ho entén, i, a més, el regidor de Serveis
Socials semblava que no estava assabentat que tots aquests assumptes del geriàtric i centre
de dia anaven a aquesta comissió. -------------------------------------------------------------------------------El Sr. Melià Mercadal demana, a pesar que açò es faci des de l’àrea econòmica, si ho han fet
en coordinació amb la regidoria de Serveis Socials. La presidenta respon que sí, però que,
fins i tot, a darrera hora van haver de canviar documentació perquè el CIM la volia amb un altre
format. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Sra. Baillo Vadell insisteix que el regidor de Serveis Socials és el primer que ha de tenir
interès a saber com estan aquestes coses, de manera que li resulta estrany que aquest
assumpte es tracti en aquesta comissió i no en la de Serveis Socials.
Per altra banda,
manifesta que entén que açò és una qüestió burocràtica i que s’ha d’aprovar. Però el que
realment interessa al Partit Popular és qui el gestionarà; quan s’obrirà; com són els mobles...
La presidenta manifesta que encara no se sap qui ho gestionarà perquè s’ha de fer un concurs;
que la idea era que s’obrís el centre de dia a principis de juliol i el geriàtric dins el mes de
gener de l’any que ve, però com que el tema de les autoritzacions definitives s’està gestionant
tot a la vegada, finalment s’obrirà tot junt. ----------------------------------------------------------------------La Sra. Baillo Vadell demana, doncs, si enguany no s’obrirà. La presidenta manifesta que
“veurem”, el que està clar és que dia 1 de juliol segur que no. Afegeix que el mobiliari està
preparat perquè els proveïdors el facilitin just estiguin acabades les obres, i que en aquests
moments s’està fent feina en les bases del concurs, i la idea és que estigui tot aclarit dins l’any
2009. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Sra. Baillo Vadell demana si hi ha qualque empresa a Menorca que pugui tenir interès en
aquesta gestió. La presidenta manifesta que hi ha una empresa que ja s’ha interessat. -------Desprès d’una àmplia anàlisi, la Comissió d’Economia i Educació, amb els vots a favor dels
representants del PSOE i PSM-ELS VERDS, que suposen set vots ponderats; i l’abstenció dels
representants del PP i EM-EU, que suposen sis vots ponderats; acorda elevar a la consideració
del Ple de l’Ajuntament les següents propostes d’acord:----------------------------------------------------Primera.- Aprovar provisionalment el Reglament de règim intern del servei de residència
geriàtrica i centre de dia, de la carta de drets i obligacions de les persones usuàries així com
dels canals de participació i dels procediments de reclamació.---------------------------------------------
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Segona.- Publicar en el BOIB i en el tauler d’edictes de la corporació l’acord de l’aprovació
provisional amb la finalitat que durant el període de trenta dies els interessats puguin examinar
l’expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes.------------------------------------------Tercera.- En el cas que no es presentin reclamacions, s’entendrà definitivament adoptat l’acord
fins ara provisional.”----------------------------------------------------------------------------------------------------

Intervé la Sra. Marqués Portella. Manifesta que aquest reglament és el que regularà el
funcionament del geriàtric i centre de dia, tant per als usuaris com per a tot el personal
qui hi farà feina.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
comissió d’Economia i Educació.
El Ple de l’Ajuntament, per vuit vots a favor, corresponents als membres del PSOE (5),
PSM-ELS VERDS (2) i EM-EU (1); i quatre abstencions, corresponents als membres
del PP (4); acorda:
Primer.- Aprovar provisionalment el Reglament de règim intern del servei de
residència geriàtrica i centre de dia, de la carta de drets i obligacions de les persones
usuàries així com dels canals de participació i dels procediments de reclamació.
Segon.- Publicar en el BOIB i en el tauler d’edictes de la corporació l’acord de
l’aprovació provisional amb la finalitat que durant el període de trenta dies els
interessats puguin examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimin
oportunes.
Tercer.- En el cas que no es presentin reclamacions, s’entendrà definitivament adoptat
l’acord fins ara provisional.
CINQUÈ.- DICTAMEN COMISSIÓ D'ECONOMIA I EDUCACIÓ 16.06.09.APROVACIÓ DEL MODEL DE CONTRACTE ASSISTENCIAL ENTRE
L'AJUNTAMENT DE SANT LLUÍS I LA PERSONA USUÀRIA PELS SERVEIS DE
RESIDÈNCIA GERIÀTRICA I CENTRE DE DIA
El secretari dóna compte del dictamen emès en relació amb l’assumpte indicat, que
diu:
“El secretari informa que s’ha remès als membres de la comissió la proposició subscrita per la
regidora responsable de l’Àrea d’Economia i Educació, de dia 10.06.09, així com els models
de contracte, amb relació a l’assumpte indicat. ----------------------------------------------------------------Intervé la presidenta. Manifesta que es tracta de contractes tipus i que totes les dades que hi
falten són per emplenar en el moment de fer els contractes. ----------------------------------------------La Comissió d’Economia i Educació, amb els vots a favor dels representants del PSOE i PSMELS VERDS, que suposen set vots ponderats; i l’abstenció dels representants del PP i EM-EU,
que suposen sis vots ponderats; acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les
següents propostes d’acord: ----------------------------------------------------------------------------------------Primera.- Aprovar el contracte assistencial entre l’Ajuntament de Sant Lluís i la persona usuària
pels serveis de residència geriàtrica. -----------------------------------------------------------------------------Segona.- Aprovar el contracte assistencial entre l’Ajuntament de Sant Lluís i la persona usuària
pels serveis de centre de dia.” --------------------------------------------------------------------------------------
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Intervé la Sra. Marqués Portella. Manifesta que aquests documents seran els
contractes models que s’hauran de signar amb cada usuari que vengui al geriàtric de
Sant Lluís.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
comissió d’Economia i Educació.
El Ple de l’Ajuntament, per vuit vots a favor, corresponents als membres del PSOE (5),
PSM-ELS VERDS (2) i EM-EU (1); i quatre abstencions, corresponents als membres
del PP (4); acorda:
Primer.- Aprovar el contracte assistencial entre l’Ajuntament de Sant Lluís i la persona
usuària pels serveis de residència geriàtrica.
Segon.- Aprovar el contracte assistencial entre l’Ajuntament de Sant Lluís i la persona
usuària pels serveis de centre de dia.
SISÈ.- DICTAMEN COMISSIÓ D'ECONOMIA I EDUCACIÓ 16.06.09.- APROVACIÓ
PROVISIONAL DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PELS
SERVEIS DE RESIDÈNCIA GERIÀTRICA I CENTRE DE DIA DE L'AJUNTAMENT
DE SANT LLUÍS
El secretari dóna compte del dictamen emès en relació amb l’assumpte indicat, que
diu:
“El secretari informa que s’ha remès als membres de la comissió la proposició subscrita per la
regidora responsable de l’Àrea d’Economia i Educació, de dia 09.06.09, així com l’ordenança
fiscal amb relació a l’assumpte indicat. -------------------------------------------------------------------------Intervé la presidenta. Manifesta que, igualment, s’ha remès el pla econòmic per la residència i
centre de dia de Sant Lluís, per tal que aquesta comissió pogués contrastar d’on surten els
preus que figuren a l’ordenança. Assenyala que es preveuen 26 places (24 de concertades i 2
a disposició de l’ajuntament) i que tot açò s’ha regulat per la nova llei de la dependència, si bé
la gent de Sant Lluís tindrà prioritat per entrar-hi. -----------------------------------------------------------Intervé la Sra. Baillo Vadell. Demana si la tarifa pels serveis residencials, que puja a 2.100
euros/mes, és amb IVA o sense. La presidenta respon que açò és el preu màxim que pagarà
l’usuari i que el concepte IVA aquí no apareix perquè dependrà de la gestió que es faci. ---------Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que, en cas que l’usuari només pugui cobrir
parcialment l’import de la taxa, abonant el 80%, demana qui es farà càrrec del 20% restant.
La presidenta manifesta que aquesta ordenança no està feta per a les places concertades, sinó
per a les dues places a disposició d’aquest Ajuntament, i és conscient que aquestes dues
places possiblement no es pagaran a aquest preu. ----------------------------------------------------------La Sra. Baillo Vadell demana informació respecte com s’organitzarà la qüestió de les places
concertades. La presidenta manifesta que amb la nova llei de dependència el Govern balear
serà qui farà les valoracions als usuaris que vulguin entrar en el geriàtric.-----------------------------Continua la Sra. Baillo Vadell. S’interessa pels preus que pagaran els usuaris respecte a les
places concertades. La presidenta informa que açò figura en el pla econòmic i que els preus
de l’any 2008 (BOIB de 19 de juny de 2008) van ser: -------------------------------------------------------- Geriàtric: 60 euros per plaça/dia ------------------------------------------------------------------------ Centre de dia: 40,64 euros per plaça/dia -------------------------------------------------------------A continuació, s’efectua una anàlisi general del pla econòmic per a la residència geriàtrica i
centre de dia de Sant Lluís (despeses de personal, despeses generals de funcionament,
despeses de construcció i equipament, dèficit previst...). ---------------------------------------------------8
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Finalment, la Sra. Baillo Vadell manifesta que en el mes de febrer se li va remetre un quadre
amb relació a la situació econòmica d’inversió del geriàtric i centre de dia de Sant Lluís i,
atès que hi ha una diferència respecte a aquest pla econòmic, voldria saber els motius pels
quals aquesta diferència hi és. Igualment, li agradaria tenir informació sobre les despeses del
cost del geriàtric i el que hi ha pressupostat. ---------------------------------------------------------------La presidenta manifesta que en el pressupost de 2009 s’ha inclòs una partida per liquidar tota
la qüestió del geriàtric. -----------------------------------------------------------------------------------------------Desprès d’una àmplia anàlisi, la Comissió d’Economia i Educació, amb els vots a favor dels
representants del PSOE i PSM-ELS VERDS, que suposen set vots ponderats; i l’abstenció dels
representants del PP i EM-EU, que suposen sis vots ponderats; acorda elevar a la consideració
del Ple de l’Ajuntament les següents propostes d’acord:----------------------------------------------------Primera.- Aprovar provisionalment l’Ordenança fiscal que regula la taxa pels serveis de
residència geriàtrica i centre de dia. ------------------------------------------------------------------------------Segona.- Publicar en el BOIB i en el tauler d’edictes de la corporació l’acord de l’aprovació
provisional amb la finalitat que durant el període de trenta dies els interessats puguin examinar
l’expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes.------------------------------------------Tercera.- En el cas que no es presentin reclamacions, s’entendrà definitivament adoptat l’acord
fins ara provisional.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Intervé la Sra. Marqués Portella. Manifesta que la intenció d’aquest equip de govern
és poder concertar amb el Govern balear el màxim de places tant del geriàtric com del
centre de dia i aquesta ordenança només s’aplicaria a les persones que vinguessin
directament sense passar per la llei de dependència.
Així mateix, manifesta que
aquesta ordenança reflecteix el preu real del que costa la plaça tant en el centre de
dia com al geriàtric, i que en aquests document s’hi resol el problema respecte que
ningú es quedi sense poder entrar en el geriàtric per un problema econòmic, ja que
encara el preu sembli alt de sortida
hi ha les disposicions suficients perquè
qualsevol persona pugui entrar en el geriàtric amb qualsevol situació econòmica.
Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que des del Partit Popular tenen molts dubtes
respecte al preu establert de 2.100 euros per persona i per mes, i els dubtes vénen
originats perquè de les 26 places, 2 són de l’Ajuntament i les altres 24 concertades
amb el Govern balear. Afegeix que de les dues places de l’Ajuntament els usuaris
hauran de pagar 2.100 euros i, en canvi, els usuaris que vénguin per plaça concertada
en pagaran 1.800. Com que açò no es va explicar a la comissió, voldria saber per
què hi ha aquests 300 euros de diferència i si sap els criteris que seguirà el Govern
balear per acceptar els usuaris.
Intervé la Sra. Marqués Portella. Manifesta que quan es va fer aquesta ordenança es
va aplicar el preu real del que costa aquesta plaça, és a dir, 2.100 euros, si bé açò no
significa que per a les dues places que té a disposició l’Ajuntament l’usuari hagi de
pagar aquesta quantitat, ja que a l’ordenança també està previst que l’Ajuntament es
pugui fer càrrec d’una part d’aquest cost, segons les possibilitats econòmiques de les
persones que ho demanin. Afegeix que el preu de 1.800 euros de les places
concertades és el preu que el Govern balear ha fixat per a totes aquestes places. Pel
que fa als criteris que agafarà el Govern balear per admetre la gent, manifesta que
anirà pel grau de dependència que tindran aquestes persones i, posteriorment, per les
possibilitats econòmiques de cadascú, és a dir, primer entraran les persones amb
menys recursos econòmics.
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Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que el Partit Popular segueix tinguent dubtes i
no entén molt bé aquesta diferència de 300 euros. Així mateix, considera que 2.100
euros és un preu molt elevat i que no hi haurà quasi cap usuari que ho pugui assumir i
que els familiars o l’Ajuntament paguin la diferència entre els ingressos que tenguin
els usuaris fins arribar a aquests 2.100 euros... El Partit Popular creu que és una
tarifa molt elevada.
Intervé el batle. Manifesta que la regidora d’hisenda ha explicat molt clar que aquest
és el preu que real que surt desprès dels estudis realitzats, i que açò no té perquè ser
el preu final, ja que si una persona no ho pot pagar no per açò quedarà defora, sinó
que l’Ajuntament té la seva manera d’actuar per suplir aquesta manca de doblers que
pugui tenir una persona que estigui en possibilitats d’entrar a la residència o centre de
dia. Conclou dient que aquest Ajuntament té l’experiència dels serveis socials i quan
hi ha gent que no pot pagar qualque tipus de taxa es fa un informe i l‘Ajuntament
supleix aquesta manca de doblers que puguin tenir les persones.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
comissió d’Economia i Educació.
El Ple de l’Ajuntament, per vuit vots a favor, corresponents als membres del PSOE (5),
PSM-ELS VERDS (2) i EM-EU (1); i quatre abstencions, corresponents als membres
del PP (4); acorda:
Primer.- Aprovar provisionalment l’Ordenança fiscal que regula la taxa pels serveis de
residència geriàtrica i centre de dia.
Segon.- Publicar en el BOIB i en el tauler d’edictes de la corporació l’acord de
l’aprovació provisional amb la finalitat que durant el període de trenta dies els
interessats puguin examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimin
oportunes.
Tercer.- En el cas que no es presentin reclamacions, s’entendrà definitivament adoptat
l’acord fins ara provisional.
SETÈ.- PROPOSICIÓ D'ALCALDIA AMB RELACIÓ AL NOMENAMENT DE JUTGE
DE PAU I JUTGE DE PAU SUBSTITUT DEL MUNICIPI DE SANT LLUÍS
El secretari dóna compte de la proposició d’Alcaldia relativa a l’assumpte indica, que
diu:
“Amb data 28.04.09, RE 2050 i 2051, es van rebre escrits del Tribunal Superior de Justícia de
les Illes Balears, en els quals es sol·licita l’inici del procés de selecció dels càrrecs de Jutge de
Pau titular i substitut del municipi de Sant Lluís. --------------------------------------------------------------Atès a les circumstàncies exposades, es procedeix a la realització dels tràmits per a la
renovació del càrrec de Jutge de Pau i Jutge de Pau substitut, publicant-se anunci en el BOIB
núm. 74 de dia 21.05.09 i en el diari Menorca de dia 22.05.09. -------------------------------------------Durant el període establert a l’efecte s’ha presentat una sol·licitud, en concret, per part de
Bartolomé Tudurí Sintes, RE 2697, de dia 28.05.09. --------------------------------------------------------Atès a l’article 6è del reglament 3/1995, de 7 de juny, de Jutges de Pau, en el qual es posa de
manifest que si no hi hagués sol·licituds el Ple elegirà lliurament a la persona que
desenvoluparà el càrrec de Jutge de Pau i Jutge de Pau substitut. --------------------------------------Atès a les conversacions mantingudes amb l’actual Jutge de Pau substitut.--------------------------10
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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.- Ratificar la inclusió del present assumpte a l’ordre del dia de la present sessió. --------Segona.- Proposar al Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears el nomenament de
Bartolomé Tudurí Sintes com a Jutge de Pau titular d’aquest municipi. --------------------------------Tercera.- Proposar al Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears el nomenament
d’Antonio Seguí Seguí com a Jutge de Pau substitut d’aquest municipi.” -------------------------------

I no havent-hi intervencions, el batle sotmet a votació la proposició 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 quatre abstencions, corresponents als membres
del PP (4); acorda:
Primer.- Ratificar la inclusió del present assumpte a l’ordre del dia de la present
sessió.
Segon.- Proposar al Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears el nomenament
de Bartolomé Tudurí Sintes com a jutge de Pau titular d’aquest municipi.
Tercer.- Proposar al Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears el nomenament
d’Antonio Seguí Seguí com a jutge de Pau substitut d’aquest municipi
VUITÈ.- PROPOSICIÓ D'ALCALDIA AMB RELACIÓ A LA MODIFICACIÓ DE
L'ORDENANÇA MUNICIPAL DE TRÀNSIT DE L'AJUNTAMENT DE SANT LLUÍSÇ
El secretari dóna compte de la proposició d’Alcaldia relativa a l’assumpte indica, que
diu:
“En el BOIB núm. 166, de dia 23.11.04, es publica l’ordenança municipal de trànsit de
l’Ajuntament de Sant Lluís, aprovada definitivament desprès de la seva aprovació inicial pel Ple
de dia 28.07.04. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Atès a l’adaptació de la mateixa a les darreres reformes legislatives i reglamentàries que hi
hagut durant els darrers anys no contemplades a l’actual ordenança, concretament, la Llei
17/2005, reguladora del permís i llicència de conducció per punts que modifica la Llei de trànsit,
circulació de vehicles a motor i seguretat vial (RD 339/90) i, per altra part, el RD 956/2006, que
modifica a la vegada el Reglament General de circulació; per part dels serveis municipals
s’ha procedit a la redacció de la modificació de l’ordenança de referència. ----------------------------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.- Ratificar la inclusió del present assumpte a l’ordre del dia de la present sessió. --------Segona.- Aprovar inicialment la modificació de l’ordenança municipal de trànsit.---------------------11
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Tercera.- Publicar en el BOIB i en el diari Menorca l’anunci de la present aprovació, amb la
finalitat que durant el període d’un mes els interessats puguin presentar al·legacions,
reclamacions o suggeriments a l’expedient en tramitació. --------------------------------------------------En el cas que no es presentin al·legacions, la modificació de l’ordenança s’entendrà aprovada
definitivament.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Intervé el batle. Manifesta que en el dia d’avui es du a aprovació aquesta nova
ordenança, la qual supliria la que es va aprovar el dia 28.07.04 i, evidentment, amb
les darrers modificacions que hi ha hagut respecte a la qüestió del trànsit, les quals
han estat substancials, ens hem vist obligats a fer aquesta feina. Així mateix,
agraeix la feina feta pel cap de Policia Local, els oficials de Policia, l’advocat i l’auxiliar
administratiu que tramita la sancions, ja que ha estat una feina costosa repassant
article per article per adaptar l’ordenança a les noves normatives que hi ha respecte al
trànsit.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació la proposició 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 quatre abstencions, corresponents als membres
del PP (4); acorda:
Primer.- Ratificar la inclusió del present assumpte a l’ordre del dia de la present
sessió.
Segon.- Aprovar inicialment la modificació de l’ordenança municipal de trànsit.
Tercer.- Publicar en el BOIB i en el diari Menorca l’anunci de la present aprovació,
amb la finalitat que durant el període d’un mes els interessats puguin presentar
al·legacions, reclamacions o suggeriments a l’expedient en tramitació.
En el cas que no se n’hi presentin, la modificació de l’ordenança s’entendrà aprovada
definitivament.
NOVÈ.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DEL PARTIT
POPULAR A L'EMPARA DE L'ARTICLE 87 DE LA LLEI 20/2006.- MILLORA DE LA
SITUACIÓ ECONÒMICA I FIANCERA DELS AJUNTAMENTS
El secretari dóna compte de l’escrit presentat per Mª Nieves Baillo Vadell, portaveu del
Partit Popular, RE 3089, de dia 12.06.09, mitjançant el qual presenta una proposta de
resolució a l’empara de l’article 87 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i
de règim local de les Illes Balears, que literalment diu:
“1.- L’Ajuntament de Sant Lluís insta el Govern de les Illes Balears a aprovar un
pla de mesures financeres i administratives per a resoldre la difícil situació
econòmica dels ajuntaments.
2.- L’Ajuntament de Sant Lluís insta el Govern de les Illes Balears a l’elaboració
d’un document base que redefineixi d’una manera clara i concisa el marc
competencial de cadascuna de les administracions, estatal, autonòmica i local,
amb l’objectiu de reclamar del govern central l’aprovació dels corresponents
12
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projectes de llei de Govern Local, que defineixi el seu marc institucional i
competencial i de finançament local, que respongui als principis d’autonomia i
suficiència de les entitats locals.
3.- L’Ajuntament de Sant Lluís insta el Govern Central que abordi una reforma
suficient i estable del finançament local de manera immediata i simultània amb
la presentació del nou model de finançament autonòmic, en sintonia amb els
compromisos adoptats pel Govern i la Moció aprovada per una àmplia majoria
dels membres del Congrés dels Diputats, en la sessió celebrada el dia 24 de
juny de 2008.”
Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que aquest pla no té res a veure amb el
pla econòmic que ja té aprovat aquest Ajuntament, i el pla a què fa referència el
Partit Popular és molt més ampli i més general. Perquè s’entengui, posarà un
exemple: moltes vegades el govern balear tarda mesos i mesos a fer pagaments per
un servei que s’ha compromès i açò pot obligar els ajuntaments a haver de fer
pòlisses de crèdit o, simplement, pot originar que s’hagi de passar per un moment
incòmode per a les arques municipals. Manifesta que els ajuntaments dediquen un
percentatge molt elevat del seu pressupost que no són competència del propi
ajuntament, per tant, creu que el govern balear ha de fer un document que deixi clar
quina és la competència de cada administració perquè, com ha dit abans, els
ajuntaments estan gastant part del seu pressupost i creu que no els correspon
assumir-ho, la qual cosa demostra la poca equitat d’aquest sistema de finançament,
un sistema de finançament del qual es parla moltes vegades referit a l’àmbit autonòmic
i creu que fa falta que es parli també del nou finançament dels ajuntaments.
Finalment, la Sra. Baillo Vadell manifesta que a la darrera assemblea general de la
Federació Espanyola de Municipis i Províncies, el mes de novembre de 2007, van fer
la següent declaració: “Es preciso impulsar la reforma de la financiación local a la vez
y en coherencia con la reforma de la financiación autonómica...”, “...necesidad de que
las reformas se realicen paralelamente...”. Per tant, sobre la base de tot el que s’ha
exposat, el Partit Popular presenta aquesta moció i espera la seva aprovació.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que EM-EU està d’acord amb la filosofia de la
proposta i amb els seus objectius, els quals es plasmen en les tres propostes d’acord.
Així mateix, manifesta que el seu grup polític ja s‘ha pronunciat públicament en termes
molt similars als reflectits en la proposta del Partit Popular i, per tant, el seu vot hi serà
favorable.
Intervé la Sra. Marqués Portella. Manifesta que, tot i que amb la filosofia d’aquesta
moció, evidentment, tots hi estem d‘acord, s’ha de mirar un poc més enllà.
Assenyala que el govern ja treballa i impulsa mesures davant aquesta situació
econòmica que vivim, mesures dirigides tant cap a les administracions públiques com
cap al sector privat. Així mateix, manifesta que el passat mes de maig el president va
anunciar que el govern aportaria 22 milions d’euros als ajuntaments i 32 milions
d’euros a proveïdors per injectar liquiditat al mercat. Per altra banda, manifesta que
recentment el president s’ha reunit amb els responsables de la FELIB, on ha anunciat
que properament es posarà en funcionament una línia de confirming per donar més
liquiditat als ajuntaments amb una partida de 30 milions d’euros, dels quals 10 milions
són per a l’Ajuntament de Palma i 20 per a la resta dels ajuntaments de les Illes
Balears. Per tant, ja està en marxa un pla de mesures per fer front a aquesta difícil
situació econòmica.
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Continua la Sra. Marqués Portella. Manifesta que, així mateix, també s’ha constituït
la mesa de seguiment de l’economia balear, amb la participació de diferents agents
econòmics i socials, i s’ha presentat un pla de tretze mesures per a la reactivació de
l’economia. A més, recentment es va aprovar disset noves mesures econòmiques
que tenen l’objectiu de fer front a la crisi. Per altra banda, manifesta que el Govern
de les Illes Balears ha creat dues comissions, la Comissió Mixta de Transferències de
l’Administració de l’Estat i la Comissió Mixta de les Transferències del Govern de les
Illes Balears, i també estan fent feina en l’elaboració d’un estatut d’autonomia local, ja
que, d’aquí poc, es pretén constituir una mesa per a l’elaboració del pacte o estatut
d’autonomia local per treballar en la definició del marc competencial, finançament,
local, organització i gestió de la qualitat, i el règim local.
Intervé novament la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que no entén massa bé la
intervenció de la senyora Marqués. El Partit Popular ha demanat fer un document
perquè quedi clara quina és la competència de cada administració i no és una qüestió
de parlar de doblers, com ella ha fet.
Així mateix, manifesta que l’ha deixada una
mica sorpresa i, per posar un exemple, assenyala que el batle va signar un conveni de
col·laboració entre el Servei d’Ocupació de les Illes Balears i l’Ajuntament de Sant
Lluís, mitjançant el qual es desenvolupa el Pla de reactivació de l’ocupació del govern
de les Illes Balears i, entre d’altres, estableix:
“Un import de 13.930,22 euros a la signatura del conveni amb càrrec a la partida ... del
pressupost vigent de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
Un import de 27.041,01 euros en el mes de febrer de 2009, prèvia sol·licitud
d’abonament, amb càrrec a la partida ... del pressupost del Govern de les Illes Balears
per a l’any 2009, sempre que hi hagi crèdit pressupostari adequat i suficient.”

Manifesta que, doncs, el Partit Popular, precisament, el que demana és que
s’estableixi un document perquè se sàpiga cada administració el que de pagar, per la
qual cosa comprendrà que no té res a veure amb allò que diu aquí, que diu que
sempre que hi hagi un crèdit pressupostari adequat... Conclou dient que si hi hagués
aquest document, açò es passaria per alt.
Intervé novament el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que entén el fet d’aprovar una
proposta en el sentit d’instar el govern balear i el govern central a solucionar un
problema que patim, i açò no es contradiu amb el fet que, com ha dit la senyora
Marqués, tant el govern balear com el govern central ja hi estiguin fent feina. Afegeix
que si aquestes institucions hi fan feina i nosaltres presentam una proposta instant que
ho facin, entén que ho faran amb més compromís, no es contradiu. Per tant, si
realment defensam els interessos dels ajuntaments, creu que s’hauria d’aprovar
aquesta proposició, ja que som aquí per defensar els interessos municipals, no per
defensar interessos d’altres administracions superiors, independentment del color
polític que siguin. Conclou dient que no entén per què no es pot aprovar aquesta
proposició per unanimitat.
Intervé novament la Sra. Marqués Portella. Manifesta que està contenta que el senyor
Melià hagi entès la seva intervenció, ja que la senyora Baillo no l’ha entesa... El que
ella ha dit és que els tres apartats que figuren a la proposició ja els està resolent el
govern balear, per la qual cosa creu que no té cap sentit instar des de l’Ajuntament el
govern balear que faci allò que ja està fent; una altra cosa seria que el govern balear
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no ho fes o que ho fes i no fos efectiu. Afegeix que tots els ajuntaments, a través de
la FELIB i la FEMP, estan instant el govern balear i el govern central sobre aquesta
qüestió, i el govern ho està demostrant, per la qual cosa no entén per què aquest
ajuntament ha d’instar que ho facin. Per altra banda, manifesta que amb aquest
sistema que tenim de finançament -i amb açò hi està d’acord- no ens agrada i per
açò estam fent feina per canviar-lo, però convé recordar que aquest sistema ens el va
deixar el Partit Popular, tant en el govern balear com en el govern central.
Intervé el batle. Manifesta que ha quedat molt clara la postura d’aquest equip de
govern i defensar els interessos municipals és la nostra obligació, però la llàstima és
que hi ha hagut qualque partit que a vegades no ha defensat els interessos municipals,
com és el Partit Popular. Afegeix que la curiositat d’aquesta moció és que es demani
“instar”, quan en aquests moments ja s’està fent, i el que sí hauria entès és que quan
el Partit Popular governava, que no fa gaire dies, ho haguessin fet... Així mateix,
manifesta que no s’ha d’oblidar que en aquests moments el clima que s’ha generat
l’ha generat el govern de l’Estat, ja que mai s’havia arribat a aquesta situació, de xerrar
de finançament en la magnitud que s’està xerrant, i ara encara es vol “instar” més...
Per altra banda, recorda que periòdicament hi ha reunions a la FEMP -que per cert el
membres del PP no hi assisteixen- i des de la FELIB s’està fent feina intensament
respecte a tot el contingut d’aquesta proposició, amb la filosofia de la qual hi està
d’acord, però no pertoca aquesta proposició i l’equip de govern no hi votarà a favor.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació la proposta de resolució
presentada pel grup del Partit Popular.
El Ple de l’Ajuntament, per cinc vots a favor, corresponents als membres del PP (4) i
EM-EU (1); i set vots en contra, corresponents als membres del PSOE (5) i PSM-ELS
VERDS (2); acorda desestimar en tots els seus termes la proposta de resolució
presentada pel grup del Partit Popular.
DESÈ.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DEL PARTIT
POPULAR A L'EMPARA DE L'ARTICLE 87 DE LA LLEI 20/2006.- PROPOSTA PER
MILLORAR EL FINANÇAMENT LOCAL MITJANÇANT LA RECUPERACIÓ PER
LES CORPORACIONS LOCALS DE L'IVA GENERAT EN LA CONTRACTACIÓ DE
LES OBRES DEL FONS ESTATAL D'INVERSIÓ LOCAL
El secretari dóna compte de l’escrit presentat per Mª Nieves Baillo Vadell, portaveu del
Partit Popular, RE 3090, de dia 12.06.09, mitjançant el qual presenta una proposta de
resolució a l’empara de l’article 87 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i
de règim local de les Illes Balears, que literalment diu:
“El Ayuntamiento de Sant Lluís insta al Gobierno Central para la creación de un
Fondo Especial de financiación municipal para el año 2009, dotado con los
1.100 millones de euros del IVA recuperado de las actividades generadas por
el Fondo Estatal de Inversión Local, que pueda ser destinado a gasto corriente
de los Entes Locales.”
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Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que aquesta proposició té com a origen la falta
d’ingressos que en els darrers temps ve patint aquest Ajuntament -i diria la majoria
d’ajuntaments-, ja que hi ha una clara falta de liquiditat per a les despeses que
l’Ajuntament va acumulant a través dels mesos i és evident la preocupació que açò
comporta per als qui governen. Així mateix, manifesta que són els ajuntaments que
han de donar la major part de serveis i són els primers que reben les queixes dels
ciutadans perquè són les administracions que estan més pròximes a ells. Afegeix que
és de tots conegut que l’Estat va cedir 8.000 milions d’euros per a inversions locals,
però 1.100 milions d’euros seran recuperats per l’Estat en concepte d’IVA generat de
la contractació de les obres. Conclou dient que el Partit Popular demana en aquesta
proposició que el govern central destini a despeses corrents de cada municipi
aquests 1.100 d’euros per millorar el finançament per a aquest any 2009.
Intervé el Sr. Melià Mercadal.
Manifesta que EM-EU considera que aquesta
proposició està en la mateixa línia que la proposta del punt anterior, ja que es tracta de
millorar la situació econòmica dels Ajuntaments. Així mateix, manifesta que sembla
lògic que si el govern central fa una aportació important de fons que aquesta sigui real
i no recuperi una part a través de l’IVA ; per tant, sembla raonable la proposta que fa el
Partit Popular. Anuncia que EM-EU hi votarà a favor.
Intervé la Sra. Marqués Portella. Manifesta que la proposició del PP es tradueix a
instar el govern central a la creació d’un nou fons d’inversió estatal de 1.100 milions
d’euros, quan el president del govern central ja ha dit que hi haurà un nou fons
d’inversió valorat en 5.000 milions d’euros. Continua manifestant que aquests 5.000
milions d’euros estaran inclosos en els pressuposts generals de l’Estat de 2010 i
l’objectiu és que el nou fons estigui operatiu dia 1 de gener de 2010. Així mateix,
manifesta que aquests 5.000 milions d’euros seran per a municipis inferiors de 30.000
habitants, per la qual cosa es demana: A què volem instar el govern, que baixi de
5.000 milions d’euros a 1.100 milions d’euros o quedar-nos amb aquests 5.000 milions
d’euros que ens han dit que hi posaran l’any que ve?
Intervé novament la Sra. Baillo Vadell.
Manifesta que sembla que la senyora
Marqués no ha entès la seva intervenció. Així mateix, manifesta que tant el PSOE
com el PSM-ELS VERDS representen la gent del municipi i la petició que fa el PP
és tenir en aquests moments uns mínims d’ingressos més dels que tenim, per la qual
cosa si l’equip de govern considera que açò no és suficient per acceptar-ho i
demanar-ho, no té res més a dir.
Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que, com a equip de govern, ha quedat clar quin
és el parer, i no es poden acceptar mocions oportunistes o de propaganda de partit.
Així mateix, manifesta que és cert que tots som del mateix ajuntament i del mateix
poble, però cal recordar perquè a vegades ens n’oblidam qui presenta les mocions i
per què es presenten, i són vertaderament testimonials. Afegeix que el PP ni tan sols
està a la FEMP, ni tan sols assisteix a les reunions i està fent boicot a la FELIB, que
és la que està batallant en aquests moments per la qüestió de pressuposts i de
finançament en l’àmbit balear. Manifesta que és un poc denigrant que es duguin
mocions aquí quan s’està fent una gran feina per part de la FELIB, i li fa l’efecte que a
vegades duem mocions més que res per sortir als diaris. Així mateix, es demana: Per
què només una part de l’IVA? Perquè no tot l’IVA, com demana la FELIB? Creu que
aquestes mocions, que estan molt bé filosòficament, són oportunistes i no avancen en
res. Conclou recordant, quan hi havia el Sr. Matas, que feia passar als ajuntaments
pel filato... i açò és municipalisme.
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Finalment, la Sra. Marqués Portella manifesta que voldria fer referència a allò que ha
dit la senyora Baillo, que de l’únic que es preocupa el Partit Popular és que hi hagi
uns mínims d’ingressos més dels que tenim... Manifesta que des que estan en
aquest equip de govern fan feina no per tenir uns mínims ingressos més, sinó els
màxims ingressos més per a aquest municipi, i ho hem ben demostrat amb la
liquidació del pressupost de 2008 i seguiran fent feina en açò, a través de les línies
que toquen. Conclou dient que no estan d’acord a instar el govern central que faci un
altre fons d’inversió de 1.100 milions d’euros, perquè ja ens ha dit que en faran un de
5.000 milions d’euros, per la qual cosa no té sentit la proposició, no ho entén.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació la proposta de resolució
presentada pel grup del Partit Popular.
El Ple de l’Ajuntament, per cinc vots a favor, corresponents als membres del PP (4) i
EM-EU (1); i set vots en contra, corresponents als membres del PSOE (5) i PSM-ELS
VERDS (2); acorda desestimar en tots els seus termes la proposta de resolució
presentada pel grup del Partit Popular.
ONZÈ.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DEL PARTIT
POPULAR A L'EMPARA DE L'ARTICLE 87 DE LA LLEI 20/2006.- BONIFICACIONS
FISCALS A COMERÇOS
El secretari dóna compte de l’escrit presentat per Mª Nieves Baillo Vadell, portaveu del
Partit Popular, RE 3091, de dia 12.06.09, mitjançant el qual presenta una proposta de
resolució a l’empara de l’article 87 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i
de règim local de les Illes Balears, que literalment diu:
“1.- Que l’Ajuntament de Sant Lluís concedeixi una compensació econòmica
equivalent al 50% de l’IBI corresponent als comerços afectats per les obres del
Fons Estatal d’Inversió Local, sempre que els dits comerços estiguin situats als
carrers objecte de les obres, mantinguin la plantilla de personal i estiguin en
funcionament tot l’any.
2.- Que l’Ajuntament de Sant Lluís concedeixi una bonificació del 50% de la
taxa d’ocupació de via pública al comerços afectats per les obres del Fons
Estatal d’Inversió Local, sempre que els dits comerços estiguin situats als
carrers objecte de les obres, mantinguin la plantilla de personal i estiguin en
funcionament tot l’any.”
Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que, com queda explicat a l’exposició de motius,
el fet de realitzar obres durant la temporada turística està provocant un perjudici
econòmic als comerços, i és per açò que el Partit Popular presenta aquesta proposta,
per una banda, de compensar econòmicament els comerços que es vegin afectats per
les obres rebaixant un 50% de l’IBI que li correspon pagar anualment i, per altra
banda, que es faci el mateix respecte a la taxa d’ocupació de la via pública. Conclou
dient que espera que el Sr. Lora no consideri que aquesta moció sigui oportunisme i a
la Sra. Marqués vol fer-li una observació sobre el senyor Zapatero: Si després de
totes les incongruències i falta de coherència que ha tingut en qüestió econòmica,
perquè el senyor Zapatero diu que està disposat a donar una quantitat determinada, el
PP no s’ho creu.
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Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que en termes generals està d’acord amb la
proposta del Partit Popular i, sobretot, amb les condicions que es demana per accedir
a aquestes bonificacions, que són el manteniment dels llocs de feina i que el negoci en
qüestió estigui en funcionament tot l’any. Però considera que aquesta proposta no té
en compte la realitat menorquina, de l’estacionalitat, ja que molts de negocis per
sistema no tenen obert tot l’any i, encara menys no té en compte la realitat de Sant
Lluís respecte a les obres dels fons estatal que puguin afectar els comerços, ja que en
el nostre poble no s’han fet inversions importants que puguin afectar els comerços
locals. Així mateix, manifesta que, com a discrepància de fons, no estaria d’acord que
es bonificàs tots els comerços només pel fet d’estar situats a un carrer on es realitzin
obres del Fons Estatal, quan el grau de perjudici pot ser molt diferent a una zona o a
una altra i, en canvi, les bonificacions sí que es quantifiquen de forma fixa en un 50%
tant a l’IBI com a la taxa d’ocupació de via pública. Per altra banda, considera que
crearia un greuge comparatiu amb els comerços afectats per obres que no són obres
del Fons Estatal. Per tot el que ha exposat, anuncia que EM-EU s’abstindrà.
Intervé la Sra. Marqués Portella. Manifesta que l’equip de govern està bastant d’acord
amb allò que ha exposat el portaveu d’EM-EU. Així mateix, manifesta que aquest
Ajuntament ja ha fet reduccions i, fins i tot, ha anul·lat l’impost d’ocupació de via
pública quan qualque comerç ha tingut obres municipals al seu voltant o molt a prop
seu, per la qual cosa açò no seria res nou. Per altra banda, manifesta que és curiós
que es presenti aquesta proposició en aquest municipi, quan no hi ha cap comerç
afectat per les obres del Fons Estatal d’Inversió Local, per la qual cosa ha quedat
sorpresa.
Intervé la Sr. Baillo Vadell. Manifesta que, únicament, voldria matisar que hi ha obres
a l’avinguda de sa Pau que sí que afecten els comerços i açò ho haurien de saber.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que és evident que hi ha comerços que
entrarien dins aquesta classificació de comerços situats en un carrer en què
s’executen obres del Fons Estatal, però també s’ha de tenir en compte el grau
d’afectació, el qual no és el mateix, per exemple, a l’avinguda de sa Pau de Sant Lluís,
que en el carrer José Mª Quadrado de Maó.
Intervé novament la Sra. Marqués Portella. Manifesta que és ver que a l’avinguda hi
ha qualque comerç parcialment afectat per aquestes obres, però per unes obres que el
poden afectar tres o quatres dies, ja que són obres molt puntuals. Així mateix,
manifesta que el fet de pensar a bonificar amb el 50% de l’IBI només per una actuació
tan puntual i per tan pocs dies, li sembla bastant excessiu.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació la proposta de resolució
presentada pel grup del Partit Popular.
El Ple de l’Ajuntament, per quatre vots a favor, corresponents als membres del PP (4);
una abstenció, corresponent al membre d’EM-EU (1); i set vots en contra,
corresponents als membres del PSOE (5) i PSM-ELS VERDS (2); acorda desestimar
en tots els seus termes la proposta de resolució presentada pel grup del Partit Popular.
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DOTZÈ.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DEL PARTIT
POPULAR A L'EMPARA DE L'ARTICLE 87 DE LA LLEI 20/2006.- CARTELLS
INFORMATIUS
El secretari dóna compte de l’escrit presentat per Mª Nieves Baillo Vadell, portaveu del
Partit Popular, RE 3090, de dia 12.06.09, mitjançant el qual presenta una proposta de
resolució a l’empara de l’article 87 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i
de règim local de les Illes Balears, que literalment diu:
“1.- Instar el Consell Insular que faciliti una ajuda per adquirir cartells
informatius.
2.- Que l’Ajuntament, quan disposi dels citats cartells, s’ocupi de col·locar-los
en lloc adequat per a coneixement dels nostres visitants.”
Intervé el Sr. Coll Alcina. Manifesta que suposa que tots els aquí presents
segurament que en qualque moment han hagut d’assessorar qualque persona, propis
i estranys, visitants o gent de Menorca a trobar qualque lloc de la costa de Sant Lluís.
Per açò, s’ha presentat aquesta proposició per senyalitzar millor tot el perímetre de la
costa de Sant Lluís, ja que si bé hi ha llocs correctament senyalitzats, n’hi ha molts
que no hi estan prou. Afegeix que amb l’ajuda del CIM podrien fer un projecte de
senyalització i marcatge dels llocs de més interès i que seria productiu per a tots, tant
per als menorquins com per als que ens visiten.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que és una proposta que pot estar bé, però
EM-EU considera que no és prioritari posar cartells informatius. Respecte al que
acaba de dir el Sr. Coll, que la gent de Sant Lluís moltes vegades ha d’informar els
turistes, manifesta que a ell no li sap cap greu haver d’informar-los, és més, moltes
vegades l’únic contacte que té amb els turistes és quan li demanen qualque
informació i està encantat de tenir aquest contacte, i suposa que als turistes tampoc no
els deu saber greu haver de demanar a la gent per qualque indret del terme municipal.
Intervé el batle. Manifesta que és evident que, en l’àmbit de senyalització, aquest
ajuntament va fer un esforç molt important fa uns quants anys amb un projecte de
senyalització considerable. Així mateix, manifesta que val la pena traslladar aquesta
moció al mes de setembre, quan es planteja el PIC, i que es faci una feina ben feta i
s’entri en aquesta consideració. Afegeix que si aquesta moció s’aprova tal com està
redactada, anirà al calaix i no servirà per a res, ja que si s’insta el CIM que faciliti una
ajuda econòmica per adquirir cartells, aquest organisme et dirà que no i t’adreçarà a
un pla d’obres i serveis. Continua manifestant que li sembla molt bé aquesta qüestió
de posar cartells informatius, però és evident que aprovar aquesta proposta d’instar el
CIM serà rebutjada clarament. Conclou dient que en el PIC de 2010 es podria fer un
projecte de senyalització ben clar i definit.
Intervé el Sr. Coll Alcina.
Manifesta que PP acceptaria canviar la proposta de
resolució i que el Ple aprovàs la redacció d’un projecte de senyalització per presentar
en el PIC de 2010. A més, que aquest projecte es pogués estudiar en una comissió,
per tal que tots els grups del consistori hi puguin participar. Per tant, canviaria la
proposta de resolució i aquesta quedaria amb un únic punt, relatiu a instar
l’Ajuntament de Sant Lluís a redactar un projecte de senyalització per presentar en el
PIC de 2010.
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Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que a la primera intervenció ha remarcat que
EM-EU considera que aquesta qüestió no és prioritària, i si ja ens comprometem a
incloure projectes concrets en el PIC sense tenir un estudi global de les necessitats
del poble, tornarem caure en allò mateix que ha criticat les darreres vegades, que no
tenim en compte les prioritats ni la visió global ni quines són les coses més urgents.
Conclou dient que les inversions s’han de fer tenint en compte l’ordre de prioritats, i
aquest ajuntament no ho fa així.
Intervé el batle. Manifesta que en un ple passat va quedar molt clar que dins la
comissió d’Urbanisme es plantegessin diferents projectes que es puguessin redactar
amb vista al PIC de 2010 per facilitar aquesta participació que EM-EU reclama.
Respecte a la qüestió de senyalització vertical i horitzontal, manifesta que sempre fa
falta i que ara no armarà un debat respecte a si és més o menys prioritari, però
insisteix que sempre hi fa falta.
Afegeix que contínuament s’ha d’anar pintant
senyalització horitzontal i, respecte a la senyalització vertical de carrers, camins, etc.,
açò és quasi permanent. Continua manifestant que en el mes de juliol o setembre,
que és quan es comença a fer feina en els projectes, que s’analitzi aquesta qüestió i
si es considera que la senyalització és prioritària, que es faci un projecte d’aquestes
característiques. Per altra banda, manifesta que seria important demanar als Serveis
Tècnics que es comparàs tot allò que hi ha instal·lat en aquests moments amb la
inversió forta de cartelleria que es va fer en un moment determinat, ja que
probablement en aquests moments n’hi ha més del que en aquell moment es va fer i, a
partir d’aquí, veure si realment fa falta més senyalització.
Finalment, el Sr. Coll Alcina demana que el present punt quedi damunt la taula en
espera de disposar d’aquests informes i poder-los tractar en una comissió.
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 dels dotze membres assistents, acorda deixar el
present punt damunt la taula.
TRETZÈ.- CONTROL DEL PLE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Intervé la Sra. Baillo Vadell, que demana la següent documentació:
Junta de Govern Local de dia 18.05.09
-

Punt 5è.- Còpia de la certificació núm. 2 de l’obra “Construcció d’un
transformador per al geriàtric de Sant Lluís”.

-

Punt 6è.- Còpia de la certificació núm. 5 de l’obra “Ruta cicloturística del camí
Vell de Biniancolla”.

Junta de Govern Local de dia 26.05.09
-

Punt 3r.- Còpia dels següents escrits:
- Conselleria de Turisme, RE 2594.
- Agència Tributària, RE 2562.
- Agència Tributària, RE 2563.
- CIM, RE 2523.
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-

Punt 8è.- Còpia de la certificació núm. 1 de l’obra “Substitució tancament de les
pistes de tenis a la zona esportiva municipal de Sant Lluís”.

-

Punt 18è.- Còpia del conveni subscrit amb Menorca Publicitat.

Per altra banda, la Sra. Baillo Vadell demana una explicació dels motius pels quals
s’ha imposat una sanció per infracció tributària respecte de l’IVA dels exercicis de 2006
i 2007.
Igualment, i acollint-se a l’article 22.2, apartat a), de la Llei 7, de 1985, per reclamar
tots els decrets de Batlia que es facin durant el mes de juliol i que siguin lliurats en el
proper ple.

CATORZÈ.- PRECS, SUGGERIMENTS I MOCIONS
Intervé el Sr. Tudurí Mercadal. Es dirigeix al Sr. Ruiz Mena demanant-li si de la
urbanització de Torret de Baix se n’ha fet la recepció. El Sr. Ruiz respon que no. Tot
seguit, el batle rectifica i assenyala que sí que s’ha fet.
El Sr. Tudurí Mercadal demana, doncs, la neteja i el manteniment d’aquesta
urbanització a qui correspon i si hi ha qualque conveni signat amb l’associació de
propietaris. Afegeix que diu açò perquè hi ha molta vegetació que ha envaït les
voravies i l’aspecte no és el més adequat. Suggereix que l’Ajuntament també es posi
en contacte amb els propietaris de les parcel·les perquè tenguin el seu límit amb les
voravies de forma correcte.
El Sr. Ruiz Mena manifesta que es farà tot el possible perquè es posi en marxa i que,
si bé es fa qualque actuació, resulta que no hi ha prou personal ni temps per
poder-ho fer tot.
Continua el Sr. Tudurí Mercadal. Demana al Sr. Cruz Dalmau si en aquests moments
ja hi ha dos dies per setmana de recollida de poda. El Sr. Cruz Dalmau respon que
sí, des de dia 16.06.09.
El Sr. Tudurí Mercadal manifesta que a Binibèquer Vell
només han passat un dia aquesta setmana. El Sr. Cruz Dalmau manifesta que en
aquests moments no pot raonar la causa i que ho investigarà.
Segueix el Sr. Tudurí Mercadal.
Manifesta que hi ha urbanitzacions, com és
Binissafúller Platja, Cap d’en Font, Cala Torret, en les quals hi ha poques papereres
i, per exemple, en el tram de Binissafúller Platja allà on hi ha la platja, no n’hi ha cap;
per tant, considera que se n’hi podrien instal·lar. Per altra banda, recorda que en el
darrer ple va demanar què passava amb les bosses de fems a les papereres.
El Sr. Cruz Dalmau manifesta que, en teoria, les bosses de fems a les papereres
s’estan posant i que, si el senyor Tudurí Mercadal troba que en qualque moment no
n’hi ha, ho digui i actuarem.
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Continua el Sr. Tudurí Mercadal. Recorda que el senyor Cruz en una comissió de Medi
Ambient va recomanar visitar el camí de Son Xoriguer que, si no va equivocat, es va
recuperar amb fons de l’Agenda Local 21. Afegeix que fa un parell de setmanes va
anar a fer una volta per aquest camí i va veure que està pràcticament intransitable,
per la qual cosa el PP creu que fer actuacions puntuals i que llavors no es mantenguin
és com tirar els doblers, per la qual cosa considera que si no s’ha de mantenir, val més
que no s’actuï, ja que no té cap sentit.
El Sr. Cruz Dalmau manifesta que suposa que el Sr. Tudurí Mercadal es refereix al
camí des Marrocs, no de Son Xoriguer, i que pot ser que estigui intransitable, però ha
estat un any de molta pluja i els esforços que fa aquest Ajuntament per tenir els
camins nets és realment molt important.
Segueix el Sr. Tudurí Mercadal.
Manifesta que a Binissafúller Platja hi ha uns
apartaments anomenats Bienvenido i que d’uns anys ençà el pou moure, com que és
molt petit, desborda enmig del carrer.
Demana si l’Ajuntament pot fer qualque
actuació o prendre qualque mesura perquè no passi més.
El Sr. Cruz Dalmau
manifesta que ho investigarà i que es prendran les mesures que convenguin.
Continua el Sr. Tudurí Mercadal. Manifesta que a l’acta de la Junta de Govern Local
de dia 26.05.09, punt 13è, s’anomena Yolanda Pons, responsable de l’Àrea de Medi
Ambient, com a responsable del contracte i l’execució dels treballs de manteniment
del parc de sa Garrigueta.
Demana al senyor Cruz si no hauria de ser ell, com a
regidor de Medi Ambient, el responsable d’aquest contracte.
El Sr. Cruz Dalmau
manifesta que, segons el seu punt de vista, ha de ser un treballador municipal.
Segueix el Sr. Tudurí Mercadal.
Suggereix al senyor Lora Buzón la possibilitat
d’arranjar el camí que va a Rafalet Vell, Rafalet Nou i Son Vidal perquè està ple de
clots i és un camí que hi va bastanta gent a caminar i es fan excursions a cavall i amb
bicicleta.
Finalment, el Sr. Tudurí Mercadal recorda que en el darrer ple va interessar-se sobre
el cotxe de la policia local, i el senyor Lora va respondre que si m’hagués llegit el
pressupost sabria si en compraven un o no... Manifesta que passen els mesos i
aquest cotxe no arriba, per la qual cosa demana si li poden donar una data de quan es
disposarà d’aquest vehicle.
Intervé el Sr. Lora Buzón. Pel que fa a la qüestió dels camins, manifesta que són
competència del CIM i s’ha donat avís perquè comencessin a actuar. Afegeix que hi
ha camins que són nostres i uns altres que no ho són, però el camí de Rafalet és
Camí de Cavalls i és competència del CIM. Pel que fa al nou cotxe de la Policia,
manifesta que el batle podrà explicar-li millor quina és la situació. Tot seguit, el batle
informa que en aquests moments el vehicle és a Barcelona i que, si no hi ha res de
nou, la setmana que ve el vehicle serà aquí.
Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que té una sèrie de qüestions no contestades
de plens anteriors, en concret, del Ple de dia 12.05.09:
-

Còpia de la contestació municipal a les reclamacions de responsabilitat
patrimonial presentades per Santiago Ensesa.
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-

Còpia de la decisió que adopti l’equip de govern referent a la responsabilitat
patrimonial reclamada pel promotor de la casa annexa a Bodegues Binifadet,
així com del document jurídic que s’emeti respecte a aquesta qüestió.

-

Pel que fa a les quatre bandes reductores a l’entrada del poble, recorda que va
dir que s’estudiaria i que es consultaria amb la Policia Local.

-

Informació respecte a quines garanties va deixar el promotor de la urbanització
de Binibèquer Nou.

-

Respecte a l’escrit presentat pels senyors González, RE 920, que demanaven
que es tramiti la modificació i adaptació a les normes subsidiàries al PTI
referent a Binibèquer Nou, va demanar:
o Per quan la modificació de les normes subsidiàries al PTI?
o Què en pensa, de l’incompliment del conveni?
o Com pensen resoldre la demanda de responsabilitat patrimonial?

Intervé el Sr. Lora Buzón. Respecte a la reclamació de responsabilitat patrimonial del
Sr. Ensesa, manifesta que els serveis jurídics encara no l’han estudiada i que, quan hi
hagi una decisió, se la informarà. Igualment, respecte a la responsabilitat patrimonial
reclamada per Bodegues Binifadet. Pel que fa a les quatre bandes reductores de
velocitat, manifesta que es va analitzar amb la prefectura de la Policia Local i amb
l’equip de govern, i s’ha considerat mantenir-les, ja que d’aquesta manera els cotxes
no entren a gran velocitat, com entraven abans, i permet una sortida de Binifadet més
tranquil·la i, a més, permet que des de l’avinguda doni més temps als cotxes per sortir.
Continua el Sr. Lora Buzón. Respecte a la reclamació presentada pels senyors
González, manifesta que la responsabilitat patrimonial és allò que demana qualsevol
ciutadà quan veu que el seu patrimoni pot tenir aquesta responsabilitat. Així mateix,
manifesta que l’expedient d’adaptació de les normes subsidiàries al PTI no té res a
veure amb el conveni signat en el seu dia, ja que l’expedient d’adaptació va per una
banda i el conveni per una altra.
Afegeix que quan s’hagin d’executar aquestes
unitats d’actuació, se’n parlarà i que, si bé és ver que el conveni està signat, no vol dir
que s’hagi d’executar.
La Sra. Baillo Vadell manifesta que, respecte a aquesta darrera qüestió, en el ple
anterior el Sr. Lora va dir que havia de posar en mans dels Serveis Jurídics aquesta
qüestió per veure si tenim o no responsabilitat patrimonial i, d’açò, el senyor Lora no
n’ha dir res.
Respecte a l’incompliment o no del conveni, considera que açò va
quedar més que clar en el ple anterior i no és motiu de comentari.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que, per altra banda, va demanar que els
enviassin per correu electrònic als portaveus de l’oposició una còpia de totes les
reunions dels consells sectorials i la senyora Marqués va manifestar que no tenia cap
inconvenient que fos així. Demana si ja s’ha enviat.
La Sra. Marqués Portella manifesta que s’han donat instruccions perquè s’enviïn i que,
des de principis d’any fins a dia d’avui, creu que només n’hi ha dos, de consells
sectorials. A més, manifesta que tots els grups polítics tenen un representant en
aquests consells, per la qual cosa de les actes en deuen disposar. No obstant açò, es
remetran als portaveus.
23

Ajuntament de Sant Lluís
www.ajsantlluis.org

Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que del Ple de dia 28.05.09 té pendent una
sèrie de qüestions. Respecte al personal laboral es va dir que es convocaria l’oferta
pública d’ocupació per a l’any 2009 durant el mes de maig per fer les proves en el mes
de setembre o octubre i, com que se li va dir que s’estaven elaborant les bases i que ja
se la informaria, en demana novament informació.
El Sr. Lora Buzón manifesta que s’han fet les proves d’arquitecte, s’han convocat les
places de policia, s’ha contractat personal laboral de la brigada...
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que també va fer una sèrie de preguntes
respecte a la plaça temporal d’educadora social i no ha rebut contestació. La Sra.
Marqués manifesta que avui s’han contestat. La Sra. Baillo manifesta que, únicament,
ha rebut còpia del contracte amb l’empresa Cop de Mà. El secretari reitera que avui
s’ha enviat un escrit contestant aquestes qüestions.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que a l’esmentat Ple també va demanar al
batle per què ha prohibit a la Policia Local que es doni informació des d’aquesta àrea
als mitjans de comunicació, i no ha rebut contestació.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que segons l’acta de la reunió de la mesa
de negociació del personal laboral de dia 31.03.09, sobre el tema del personal de
l’escola infantil, el comitè va demanar al senyor Lora si les negociacions congelades
sobre les condicions de treball del personal es tornarien a reprendre, i ell va contestar
afirmativament, va dir que es faria en breu, han passat tres mesos i vol saber si s’han
reprès les negociacions.
El Sr. Lora Buzón manifesta que és millor que aquesta pregunta sigui contestada per
la regidora d’Educació.
Tot seguit, la Sra. Marqués Portella recorda que ja va
explicar-li que a l’escoleta s’havien congelat les negociacions i que s’estava fent feina
en un projecte d’escoleta nou, i que abans de reiniciar totes aquestes negociacions
volien el consens de totes les professores. Afegeix que també s’està fent feina en
l’estructuració del funcionament de l’escoleta i es fa sobre la base de les negociacions
que es van fer l’estiu passat.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Demana quan penjaran a internet l’expedient de
modificació de les normes subsidiàries d’adaptació al PTI, àmbit zones turístiques. El
Sr. Lora respon que just es publiquin al BOIB.
Per altra banda, la Sra. Baillo Vadell demana a la Sra. Marqués a quina partida
pressupostària es carregaran els 40.000 euros del cost que suposa la gestió per part
de l’Ajuntament dels serveis d’hamaques i para-sols. Igualment, demana un informe
de costos i ingressos prevists d’aquesta nova modalitat de servei.
Continua la Sra. Baillo Vadell.
Per altra banda, manifesta que queda pendent de
contestació l’escrit amb RE 2754.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Demana a la senyora Marqués si a l’escoleta hi ha un
pla d’evacuació. La Sra. Marqués respon que, en principi, n’hi ha d’haver. La Sra.
Baillo Vadell manifesta que una cosa és que n’hi hagi d’haver i, una altra, si n’hi ha. La
Sra. Marqués manifesta que, doncs, ho consultarà. Així mateix, la Sra. Baillo demana
si hi ha una alarma contraincendis. La Sra. Marqués respon que es comprovarà. La
Sra. Baillo creu que no, per la qual cosa demana un informe sobre el que diu la
legislació sobre aquest punt.
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Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que li han dit que a final de curs a l’escoleta
municipal han regalat unes camisetes als fillets. Demana si açò és cert. La Sra.
Marqués respon que sí, però que aquestes camisetes no vénen de l’Ajuntament. La
Sra. Baillo demana, doncs, qui les ha finançat. La Sra. Marqués respon que li
contestarà per escrit d’on han sortit. La Sra. Baillo Vadell manifesta que és estrany
que a l’escoleta, que teòricament és de l’Ajuntament, es faci un regal i no se sàpiga
d’on ve. La Sra. Marquès manifesta que s’informarà si va ser el CIM o el Govern
balear i quina campanya ha estat aquesta que han regalat una camiseta a cada fillet i
a cada mestra.
La Sra. Baillo Vadell manifesta que ha dit açò perquè una mare castellanoparlant l’ha
cridada per demanar-li què en sabia, d’açò; i, naturalment, ella ha dit que res perquè
l’equip de govern pren decisions sense consultar ni explicar les decisions que es
prenen a l’oposició.
Així mateix, manifesta que creu que ha estat una idea poc
afortunada i suggereix que s’evitin tendències nacionalistes, ja que en aquest municipi
hi ha molts castellanoparlants i s’han d’evitar ferir sensibilitats perquè segons li han dit
la camiseta diu: “Juga en català”.
La Sra. Marqués Portella manifesta que açò no ha estat cap decisió d’aquest equip de
govern, ja que aquestes camisetes no han sortit de l’Ajuntament. A més, manifesta
que aquesta escoleta té un projecte lingüístic, i on cada família, quan hi porta els seus
fills, el tenen al seu abast i que, si no hi estan d’acord, poden anar a cercar una altra
escoleta.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que ja han estat convocades les ajudes de la
rehabilitació de barris i, com que només hi ha dos mesos per presentar sol·licituds,
suggereix que presentin qualsevol projecte que tenguin fet i que tengui cabuda dins
aquesta convocatòria, que, per cert, es va aprovar en el ple anterior.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que té registres d’entrada i registres de sortida
pendents de rebre des de fa dos mesos i demana al batle per què. El batle respon
que li contestarà per escrit.
Per altra banda, la Sra. Baillo Vadell manifesta que amb RE 3288 va reclamar els
decrets de Batlia des de fa quatre mesos. Quan ho pensa donar? El batle manifesta
que no ha vist aquest escrit i que se n’informarà.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Demana quan passaran una còpia de l’expedient de
modificació de normes subsidiàries a aquelles entitat que figuren a la proposició
perquè puguin presentar al·legacions. El Sr. Lora respon que durant els propers dies.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Demana per què a un establiment públic, a un lloc on
es desenvolupen serveis i jocs, com és el camp de futbol, no té aprovat un projecte
d’activitats i instal·lacions. El batle respon que li contestarà per escrit. La Sra. Baillo
manifesta que si allà hi ha res de nou, qui en serà el responsable? El batle manifesta
que de qualsevol qüestió en aquest sentit el responsable és el batle. La Sra. Baillo
Vadell demana l’emissió d’un informe respecte si un camp de futbol o qualsevol altre
lloc, que no té aquest projecte autoritzat, pot tenir una activitat normal, i si és legal
que l’Ajuntament promogui jocs sense complir amb la normativa.
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Per altra banda, la Sra. Baillo Vadell suggereix que hi hagi més coordinació entre el
regidor de Serveis Socials i altres regidors, perquè quan se li va demanar a la comissió
per què uns punts de sanitat, referents al geriàtric, passaven per la comissió
d’Economia en lloc de la de Sanitat, ell va contestar que no en sabia res.
Finalment, la Sra. Baillo Vadell recomana que es vagi una mica més alerta a no
ferir la sensibilitat respecte a la llengua -es refereix a les camisetes “Juga en català”-.
Afegeix que, personalment, odia la lluita per les llengües, ja que ella és filla de pare
castellà i de mare menorquina, i des del PP rebutgen una actuació que pot ferir la
sensibilitat de les persones i suggereix que en el futur vigilin aquestes qüestions.
Intervé el Sr. Coll Alcina. Manifesta que en el Ple de dia 12.05.09, respecte al teatre,
va demanar quina alçada és la que figura en el projecte, així com quina és la que
figura a les normes subsidiàries en aquest sentit.
Per altra banda, el Sr. Coll Alcina manifesta que en el Ple de dia 28.05.09 va demanar
una llistat respecte de quines urbanitzacions se n’ha fet la recepció i de quines no.
Continua el Sr. Coll Alcina. Demana una còpia del conveni signat entre l’Ajuntament
de Sant Lluís i la Banda de Música des Migjorn Gran.
Finalment, el Sr. Coll Alcina manifesta que a les dues urbanitzacions de Binissafúller
és dona el cas que hi ha carrers que tenen el mateix nom i açò ocasiona problemes
per als carters, per la qual cosa suggereix que es faci una relació dels possibles noms
que són iguals i que es miri de fer feina en aquest sentit.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que té una sèrie de preguntes per al Sr. Lora.
Segons una informació apareguda al diari Ultima Hora de dia 9 de juny de 2009, el
radar de control de la velocitat a l’avinguda de sa Pau que s’havia anunciat feia 10
mesos, no s’havia posat en funcionament, ni tan sols existia, i vol demanar-li si ja
ha entrat en funcionament aquest radar per controlar la velocitat a l’avinguda de sa
Pau. El Sr. Lora Buzón respon que abans de dia 9 de juny estava en marxa.
El Sr. Melià Mercadal demana, doncs, si la informació que va aparèixer en aquest mitjà
de comunicació no era correcta.
El Sr. Lora manifesta que ell no és ningú per
desmentir les informacions del diari, però insisteix que abans de dia 9 de juny el radar
estava en funcionament.
El Sr. Melià Mercadal manifesta que, en tot cas, podrà confirmar les seves
declaracions, perquè açò sí que depèn de vostè. I demana al Sr. Lora: Quan va ser el
primer dia que es va emprar el radar?
El Sr. Lora respon que li passarà per escrit.
El Sr. Melià Mercadal manifesta que moltes gràcies si vol passar-li-ho per escrit, però
ell fa una pregunta en el Ple i les preguntes que es fan en el Ple s’han de contestar en
el Ple, ja que la possibilitat que li contestin per escrit la tenen els grups de l’oposició
com una possibilitat més. Tot seguit, demana al secretari que informi respecte a
l’article 95 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes
Balears.
A continuació, el secretari dóna compte de l’esmentat article, que diu:
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“Precs i preguntes
1. Els membres de les corporacions poden formular en els plens ordinaris, oralment o per
escrit, precs i preguntes.
2. A l’ordre del dia de les sessions esmentades s’ha de reservar un temps per formular
preguntes. Les preguntes formulades oralment en el transcurs d’una sessió han de ser
contestades en la sessió següent, llevat que la persona interpel·lada doni una resposta
immediata.
3. Si la pregunta es formula per escrit quaranta-vuit hores abans, com a mínim, de l’inici
de la sessió, s’ha de contestar en el transcurs d’aquesta sessió, llevat que la persona a
la qual es destina la pregunta sol·liciti que s’ajorni per a la sessió següent.
4. També poden formular-se preguntes que s’hagin de contestar per escrit. En aquest
cas, han de ser contestades en el termini màxim d’un més i posteriorment se n’haurà
de retre compte al Ple en la primera sessió que es faci.”

El Sr. Melià Mercadal manifesta que entén que l’esperit de la llei balear és que si les
preguntes es fan en el Ple les respostes s’han de fer en el Ple, no té sentit que es faci
una pregunta com a portaveu d’un grup polític i que, llavors, es digui que es contestarà
per escrit. En el seu cas, com que només és un, si li contesten per escrit n’estarà
informat, però la resta de la corporació no sabrà la resposta que se li ha donat.
Manifesta que ell ha fet una pregunta en el Ple i entén que la llei diu que és en el Ple
on s’ha de contestar, per la qual cosa no és correcta que si es formula una pregunta
en el Ple que, llavors, es respongui en privat sense que la resta de la corporació en
tengui coneixement.
El Sr. Lora Buzón manifesta que si ell li contesta per escrit, llavors la resta de
portaveus tindran coneixement de la contestació a través del registre de sortida. A
més, tant el registre d’entrada com el de sortida és públic i pot demar-lo qualsevol
ciutadà del poble. A més, manifesta que el fet de voler contestar-li per escrit no és
perquè no vulgui contestar ara, sinó perquè li ha de donar una sèrie de dades respecte
als dies, quines setmanes i quin és el full de ruta del radar. Totes aquestes dades,
s’estima més contestar-les-hi per escrit.
Tot seguit, el Sr. Melià Mercadal demana al secretari quina interpretació fa de
l’esmentat article.
El secretari manifesta que, en tot cas, pot emetre un informe sobre el particular, ja que
en aquests moments no es pot fer una interpretació d’un article en el qual es parla de
diverses coses, si bé no hi ha massa interpretacions possibles a fer.
El Sr. Melià Mercadal manifesta que a ell també li sembla que no hi ha massa
interpretacions possibles i que, en tots els casos, la resposta es dóna davant el Ple. I,
quan la sol·licitud és que la resposta sigui per escrit, es fa per escrit però ben igual se
n’ha de donar compte davant el Ple perquè és allà on s’ha formulat la pregunta. Per
tant, insisteix que la interpretació que ell fa és que sempre la resposta haurà de ser
davant el Ple.
Continua el Sr. Melià Mercadal. Realitza les següents preguntes dirigides al Sr. Lora
Buzón:
- Quan va ser el primer dia que es va emprar el radar?
- Quan es va asfaltar un espai per poder detenir els vehicles que circulin per
l’avinguda de sa pau superant el límit de velocitat?
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-

Quan es van instal·lar els cartells anunciant l’existència del radar a l’avinguda
de sa Pau?
Quan van obtenir els policies la titulació necessària per fer servir el radar?
Quan es va fer la sol·licitud formal per escrit del radar a l’Ajuntament de Maó?

Per altra banda, el Sr. Melià Mercadal manifesta que, respecte al suggeriment fet pel
PP d’eliminar algunes bandes sonores a l’entrada del poble, vol felicitar l’equip de
govern per haver decidit mantenir-les. Afegeix que sap que són molestes per a
tothom, però l’excés de velocitat el que provoca és perill per a la vida, per la qual cosa
insisteix en la felicitació per haver mantingut aquesta mesura, la qual, si bé no és la
que EM-EU demanava, sí que és conseqüència de la insistència del seu grup polític
en els primers mesos d’aquest mandat, respecte que es posàs remei a aquesta greu
problemàtica, per la qual cosa aplaudeix que mantenguin aquesta mesura.
Finalment, el Sr. Melià Mercadal suggereix a l’equip de govern que no permeti que
s’entri en aquest poble amb la guerra de llengües. Entén que en el municipi de Sant
Lluís, com a la resta de l’illa, no hi ha cap problema amb l’ús de les diferents llengües, i
no haurien de permetre, sota cap concepte, que la politització que es fa d’aquesta
qüestió arribi al nostre poble. Per tant, demana a l’equip de govern que no permeti
aquesta intoxicació i, molt menys, permeti que consideri nacionalista el foment de l’ús
de la nostra llengua pròpia de Menorca. Conclou dient que ell no és nacionalista i
defensa la seva llengua, així com defensa totes les llengües i, naturalment, la llengua
castellana, però també la seva que creu que és la llengua pròpia de les Illes Balears.
Intervé el batle. Manifesta que a la sessió plenària de 12.05.09 la portaveu del Partit
Popular va fer una intervenció sobre l’escrit d’Astrame, relatiu a les bandes reductores
de velocitat. L’inform que amb data 04.06.09, registre de sortida núm. 2177, es va
contestar a l’esmentada associació sobre el particular i, tot seguit, dóna compte de
l’escrit que se li va remetre.
Continua el batle. Per altra banda, i respecte a la pregunta formulada per la portaveu
del PP en el Ple de dia 28.05.09, relativa a: “Per què ha prohibit a la Policia Local que
es doni informació des d’aquesta àrea als mitjans de comunicació”, informa que des
d’aquesta Alcaldia no s’ha prohibit a la Policia Local que es doni informació de la seva
àrea als mitjans de comunicació, sinó que s’han cursat les ordres respecte que es
compleixi el conducte reglamentari, és a dir, Policia, oficial, cap de Policia i batle, com
el seu màxim responsable i a l’objecte que hi hagi només una veu sobre qualsevol
tema que afecti el cos de la Policia Local.
Finalment, i respecte al cost del servei de les hamaques i para-sols de les platges de
Punta Prima i Binibèquer, el batle informa de les següents dades:
-

Horari de 10 a 19 hores
120 hamaques i 60 para-sols a cada platja
4,5 euros per peça.
A Binibèquer es redueixen 20 hamaques i 10 para-sols
A Punta Prima es redueixen 40 hamaques i 20 para-sols
S’ha contractat 3 operaris fins a 15 de setembre de 2009, ampliable fins a final
de mes.
Despeses de personal: previsió de 18.000 euros
Despeses de material: previsió 12.000 euros
Cànon de costes: previsió de 10.000 euros
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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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