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ACTA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Caràcter de la sessió: ordinari
Dia: 17/02/2011 (Per avançament de la sessió de dia 24.02.11)
Hora: de les 20 a les 22.10 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:
Regidora:
Regidor:

Llorenç Carretero Tudurí
Remigio Lora Buzón
M. Carolina Marqués Portella
Juan Miguel 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
Isabel Gornés Fiol
Miquel Melià Mercadal

Secretària accidental:

Nuria Adrián Serra

S’han excusat de no assistir-hi:
Regidor:
Pedro Tudurí Mercadal
Ordre del dia
Primer.- Signatura acta sessió anterior
Segon.- Dictamen de la Comissió d'Economia i Educació de dia 11.02.11.- Aprovació
definitiva Pressupost 2011 i Plantilla 2011
Tercer.- Dictamen de la Comissió d'Economia i Educació de dia 11.02.11.- Inventari
municipal de Béns i Drets.- Expedient núm. 7
Quart.- Dictamen de la Comissió d'Economia i Educació de dia 11.02.11.- Aprovació
projecte d'execució de reforma i ampliació del poliesportiu de Sant Lluís
Cinquè.- Dictamen de la Comissió d'Economia i Educació de dia 11.02.11.- Aprovació
del Plec de clàusules administratives particulars que ha de regir, per procediment
obert, l'adjudicació del contracte d'obres del projecte de reforma i ampliació del
poliesportiu de Sant Lluís
Sisè.- Dictamen de la Comissió d'Economia i Educació de dia 11.02.11.- Aprovació
conveni de delegació per part de l'Ajuntament de Sant Lluís de funcions de recaptació
en període executiu de determinats ingressos de dret públic (impost de béns
immobles) al Consell Insular de Menorca
Setè.- Proposició de la Batlia amb relació a l'adjudicació definitiva, per procediment
obert, de l'adjudicació del projecte executiu per a la construcció d'un nou centre
d'educació infantil i primària (6+12) a Sant Lluís
Vuitè.- Proposició de la Batlia amb relació a l'aprovació del conveni de col·laboració
entre la Conselleria d'Educació i Cultura de la comunitat autònoma de les Illes Balears
i l'Ajuntament de Sant Lluís per dur a terme treballs de conservació, manteniment i
millora dels centres docents de titularitat pública de segon cicle d'educació infantil i
d'educació primària de les Illes Balears
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Novè.- Proposta que presenta el grup del Partit Popular.- Instal·lació de panells
informatius a les urbanitzacions
Desè.- Donar compte resolució de Batlia núm. 2011/43.- Delegació de competències
Onzè.- Control del Ple a la Junta de Govern Local
Dotzè.- Precs, suggeriments i mocions
Desenvolupament de la sessió
PRIMER.- SIGNATURA ACTA SESSIÓ ANTERIOR
La secretària accidental dóna compte de l’acta de la sessió de dia 27.01.11.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels dotze membres assistents, acorda aprovar
l’esmentada acta i la signa.
SEGON.- DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'ECONOMIA I EDUCACIÓ DE DIA
11.02.11.- APROVACIÓ DEFINITIVA PRESSUPOST 2011 I PLANTILLA 2011
La secretària accidental dóna compte del dictamen emès en relació amb l’assumpte
indicat, que diu:
“La secretària informa que s’ha remès als membres de la comissió la següent documentació:--Al·legacions presentades pel Sindicat de Comissions Obreres de l’Ajuntament de Sant
Lluís, RE 228, de dia 20.01.11. -------------------------------------------------------------------------- Informe de Secretaria, de dia 07.02.11, amb relació a les al·legacions presentades. ----- Informe emès per la regidora responsable de l’àrea d’Economia i Hisenda, de dia
07.02.11, amb relació a les al·legacions presentades. --------------------------------------------- Proposició de la Batlia, de dia 07.02.11, amb relació a l’aprovació definitiva del
Pressupost i la Plantilla de 2011. -----------------------------------------------------------------------Intervé la presidenta. Informa que el Comitè de Personal ha presentat una al·legació amb
motiu de la creació dins la plantilla d’una altra plaça de subinspector. Assenyala que aquesta
plaça no es cobrirà amb personal extern, sinó que serà de promoció interna entre els oficials, i
la persona elegida tindrà unes responsabilitats més en temes d’organització interna i de
millora dels procediments administratius que es fan dins la Policia, però seguirà fent la
mateixa feina, amb els seus torns, sense alterar els quadrants i sense haver de substituir-lo.
Afegeix que aquesta qüestió es va tractar amb el comitè, encara que ells tenen una altra idea
de com fer-ho, però nosaltres pensam que aquesta és la forma més econòmica i que pot donar
més bons resultats. ---------------------------------------------------------------------------------------------------El Sr. Melià Mercadal demana què és el que vol el comitè. La presidenta informa que ells no
volen un altre subinspector, sinó que volen que s’ampliï la plantilla de policies, cosa que no
està prevista de fer, ja que amb les ràtios que hi ha estem més que coberts. ------------------------El Sr. Melià Mercadal manifesta que en aquests moments hi ha un inspector i, quan es posi en
marxa açò, n’hi haurà dos; demana si faran les mateixes funcions. La presidenta respon que
no, i que actualment l’inspector que hi ha també és el cap de la Policia, i que la nova plaça que
es crearà serà una figura intermèdia entre els oficials i el cap de la Policia, ja que també farà
les feines d’oficial perquè farà torns de serveis. ---------------------------------------------------------------La Sra. Baillo Vadell s’interessa pel nombre d’oficials que hi ha actualment. El Sr. Lora respon
que són tres, si bé hi ha una oficial que està en segona activitat i que no pot participar en
aquest concurs de promoció interna. Llavors, d’oficials, tenim n’Antonio González i n’Isaias
Sánchez i, com a oficial interí, en Miquel Olivé. --------------------------------------------------------------La Sra. Baillo Vadell manifesta que a l’al·legació presentada s’indica que a la plantilla ja hi
figura una plaça de subinspector i que, amb la creació d’una segona plaça, es duplicaria el
càrrec. La presidenta manifesta que no hi ha cap nivell entre oficial i subinspector i que, per
-
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açò, perquè la nova figura pugui tenir autoritat sobre els oficials se l’ha de pujar a subinspector.
Així mateix, afegeix que l’actual subinspector també és el cap de la Policia Local.------------------La Sra. Bailllo Vadell considera que el fet de tenir molts de caps és cosa que pot dur
problemes. La presidenta manifesta que des del moment que està establert quines són les
responsabilitats de cadascú no té per què haver-hi problemes. ------------------------------------------Per altra banda, la Sra. Baillo Vadell s’interessa per les feines d’organització que farà el nou
subinspector. La presidenta informa que l’objectiu és que la Policia sigui més eficaç, és a dir,
rendibilitzar el servei de la Policia en aquest municipi i, tot açò, es farà implantant nous
sistemes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Sr. Lora Buzón afegeix que amb la nova legislació de trànsit també et poden llevar punts en
el moment que et posen una multa i, si et presenten una al·legació, hi ha d’haver un
subinspector que faci una anàlisi de tot l’expedient. La idea és funcionar per grups i per
equips, i que tota la qüestió de radar, alcoholèmia, robatoris... estigui tot coordinat, i la figura
del cap de la Policia Local que tenim actualment ens en cobreix una part, però no tot. Així
mateix, manifesta que una altra qüestió a tenir en compte és el període en què el cap de la
Policia està de vacances o de baixa, que s’ha de posar un oficial de substitut i, d’aquesta
manera, el nou subinspector serà qui cobrirà la plaça. Afegeix que també es vol apropar la
policia cap a les activitats socioculturals, a través de la participació ciutadana i, per poder
atendre tots aquests aspectes, s’ha considerat oportú que la figura d’un altre subinspector pot
anar molt bé i més quan no s’altera el quadrant dels policies. ---------------------------------------------La Sra. Baillo Vadell manifesta que, per altra banda, el sindicat indica que van demanar cobrir
dues places que a dia d’avui segueixen vacants per excedència i permís especial i que se’ls va
denegar argumentant l’actual necessitat dels ajuntaments d’ajustar al màxim els seus
pressuposts... La presidenta respon que una segueix sense cobrir-se, que és l’acord a què van
arribar quan es van crear les dues places noves, i l’altra sí que està coberta.------------------------Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que a l’al·legació presentada també s’indica que el fet
de pujar un oficial al càrrec de subinspector crearà una vacant d’oficial que haurà de ser
coberta obligatòriament pel fet d’incomplir els mínims exigits per la llei.
La presidenta
manifesta que no és així, que el comitè ha fet la lectura al revés, ja que ells interpreten els
màxims com a mínims. -----------------------------------------------------------------------------------------------Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que a l’al·legació també s’indica que es farà l’ascens
d’un oficial al càrrec de subinspector, sense preveure que es cobreixi la vacant que aquest
generarà en el nombre mínim d’oficials. La presidenta manifesta que açò no és així, ja que el
nou subinspector, a part de la nova responsabilitat que tengui, seguirà fent les seves tasques
d’oficial dins el seu horari.--------------------------------------------------------------------------------------------Per altra banda, la Sra. Baillo Vadell s’interessa per la qüestió de la policia turística. La
presidenta manifesta que aquest Ajuntament havia demanat quatre policies turístics, però no
teníem la seguretat que ens els enviassin i, per açò, només se n’han pressupostat dos. Si
finalment n’envien tres o quatre, llavors es farà una modificació de pressupost per majors
ingressos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Finalment, la Sra. Baillo Vadell s’interessa pel cost econòmic que suposarà aquesta nova
plaça de subinspector. La presidenta informa que allò que és clar és que aquest moviment no
implicarà cap diferència en l’estructura actual de la plantilla i, econòmicament, suposarà uns
quatre mil euros l’any.-------------------------------------------------------------------------------------------------Intervé el Sr. Melià Mercadal. S’interessa per saber com es farà la promoció interna. La
presidenta informa que es farà un concurs de mèrits. ------------------------------------------------------Per altra banda, el Sr. Melià Mercadal demana: Si un oficial ascendeix a subinspector, llavors,
pot negar-se a fer feina d’oficial?
La presidenta respon que quan surtin les bases de la
promoció interna quedaran estipulades totes les condicions, així com en el contracte que,
posteriorment, es signi. ----------------------------------------------------------------------------------------------Després 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.- Desestimar en tots els seus termes l’al·legació presentada per Fernando Sanz
Martínez i Fernando Serrano Gomila, en nom i representació del sindicat Comissions Obreres,
de data 20 de gener de 2011 i registre d’entrada núm. 228.------------------------------------------------3
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Segona.- Aprovar definitivament el Pressupost municipal per a l’any 2011, així com la Plantilla
municipal per a l’any 2011.------------------------------------------------------------------------------------------Tercera.- Publicar l’anunci d’aprovació definitiva en el BOIB.” ---------------------------------------------

Intervé la Sra. Marqués Portella. Manifesta que dia 20.01.11 el Comitè de Personal va
presentar una al·legació al pressupost, en què demanava l’eliminació de la partida
prevista per cobrir una plaça de subinspector i que s’incloguessin les dues places de
policia turística que havien estat eliminades respecte al pressupost i plantilla de l’any
passat. Manifesta que es van remetre als grups tots els informes que justificaven la
legalitat i la necessitat de les decisions que va prendre l’equip de govern a l’hora
d’elaborar els pressuposts per a aquest any. Igualment, assenyala que es van explicar
a la comissió informativa que la partida econòmica que es preveu en el pressupost és
de 4.092 euros, que és el cost econòmic de la creació de la nova plaça de
subinspector, ja que aquesta es cobrirà per promoció interna entre els membres
actuals de la plantilla, per la qual cosa no suposarà cap increment d’efectius. A més,
està previst que el nou subinspector cobreixi el quadrant de torns ordinari, a més de
les tasques de responsabilitat en quant a organització i millora del servei que durà a
terme com a subinspector. Pel que fa a la qüestió de la policia turística, manifesta
que l’any passat n’hi havia quatre de pressupostats i que per a aquest any se n’han
pressupostat dos.
Afegeix que la diferència és que aquestes places vénen
subvencionades per la conselleria i, tot i que nosaltres tornarem a demanar-ne quatre,
no tenim la seguretat que ens les concedeixin, per la qual cosa s’ha fet una previsió
prudent i en el pressupost n’hem posat dues, tant a l’àmbit de despeses com
d’ingressos. Si finalment en vénen 3 o 4, només haurem de tramitar una modificació de
crèdit per majors ingressos, mentre que si la previsió fos al revés, no tindríem cap
manera d’ajustar el pressupost a la realitat.
Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que ha llegit detingudament l’acta del mes de
desembre, i ha quedat decebuda de les intervencions de la senyora Marqués. Afegeix
que el Partit Popular no anava i no va en contra de la regidora d’Hisenda, no van fer
res més que presentar una sèrie d’argumentacions sobre la memòria que presentava
el batle, així com mostrar la nostra disconformitat amb el seu contingut, un contingut
d’autobombo perquè deien: “Pressuposts marcats per l’eficàcia dels recursos i l’austeritat en
la despesa, exceptuant la despesa social i la inversió, que són els programes on l’equip de
govern centrarà el major esforç...”. També deien que les inversions s’incrementaven en

un 286% i que es mantenia l’esforç econòmic que suposa la redacció de projectes,
atenent a les necessitats derivades del pla d’inversions. Manifesta que, doncs, d’un
pressupost de 14 milions d’euros, hi ha 5.600.000 euros per a inversions, de les quals
l’Ajuntament n’aporta només un 14%, perquè la resta, és a dir, un 86%, seran
subvencions d’altres administracion. Per tant, es demana: On és aquest esforç
econòmic quan les inversions les posen els altres?
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que ara passarà a remarcar algunes de les
expressions fetes per la senyora Marqués a la sessió plenària del mes de
desembre, quan es va tractar l’aprovació inicial del pressupost. Pel que fa a despeses
jurídiques, manifesta que la senyora Marqués va dir-li que era una de les meves
especialitats... Assenyala que en vuit anys que ha estat en aquest consistori, pot
assegurar-li que ha estat l’ajuntament que més contenciosos ha tingut, i que la gent
ha arribat a conèixer al batle com “en Carretero, el dels contenciosos”. Manifesta que
açò ha dut unes despeses jurídiques d’assessorament i si a la regidora d’Economia
açò no li interessa, a nosaltres sí, ens interessa tot allò que signifiqui una despesa per
a l’Ajuntament.
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Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que, per altra banda, la senyora Marqués va
dir, respecte a l’assessorament jurídic, que li han hagut de fer la feina –referint-se a
ella-.
Per tant, li diu: És que encara no sap que nosaltres no tenim accés als
programes? Clar que li han de facilitar tota la documentació i la informació que
demani, i es demana: És que vostè, senyora Marqués, no l’assessoren els tècnics?
Assenyala que sota el punt de vista del Partit Popular seria millor que s’ho pensàs
dues vegades abans de dir segons quines coses.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Respecte a rebaixar el tipus impositiu de l’IBI, manifesta
que no és que vulguem fer-nos nostra la idea, és que fa més de quatre anys que a
cada pressupost el Partit Popular ha anat demanant el mateix, que rebaixin el tipus
impositiu; i si la senyora Marqués no s’ho creu, li demana que llegeixi les actes i veurà
que des de l’any 2007 estam repetint la mateixa frase. Per tant, creu que sí que es
basa amb la nostra idea. Per altra banda, manifesta que la senyora Marqués també
va dir que la documentació s’ha de saber interpretar... Ella, millor que ningú, sap o ha
de saber que els pressuposts no són una qüestió d’interpretació.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que en un altra paràgraf de l’acta la senyora
Marqués diu que tant el portaveu d’EM-EU, com del PP, entenen poca cosa dels
pressuposts i de com funciona l’Ajuntament... Assenyala que quan l’equip de govern
presenta uns pressuposts, nosaltres els analitzam i presentam objeccions a aquelles
partides que ens ofereixen dubtes o sobre partides amb les quals no hi estam d’acord,
cada una d’elles s’intenta argumentar. Afegeix que en cap moment ha anat en contra
de la senyora Marqués. En canvi ella, sempre que pot, tira a ferir.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Pel que fa a com funciona l’ajuntament, manifesta que la
cosa lògica és que la senyora Marqués, que cobra i fa les seves hores, en sàpiga més
que nosaltres; nosaltres sabem el que es pot saber des de l’oposició. Manifesta que,
però, és perillós menysprear els coneixements de l’adversari polític, que és allò que la
senyora Marqués fa constantment. Respecte a les expressions humiliants, li diu a la
senyora Marqués que deixi que sigui el batle les que les tregui, copiï les coses bones
d’ell, que segur que en té, no les dolentes. Així mateix, manifesta que allò que ha de
quedar clar és que quan ella va dir que eren uns pressuposts de credibilitat nul·la, es
referia als pressuposts i no ha vostè, senyora Marqués.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Recorda que va dir que la despesa corrent havia
augmentat un 31% i la senyora Marqués va contestar-li que era perquè la gestió del
geriàtric anava inclosa dins el capítol de despesa corrent. Per tant, quan l’any que ve
es facin els nombres, s’haurà d’incloure o no la gestió del geriàtric? El PP suposa que
sí, per la qual cosa entén que aquest augment s’havia d’esmentar i s’ha de tenir en
compte de cara al futur. Per altra banda, recorda que en uns pressuposts ella va fer
menció dels famosos 300.000 euros del Pla Mirall, i la senyora Marqués va posar-la
de volta i mitja. L’altre dia va ser el batle qui ho va recordar i vostè no li va dir res,
actuació molt poc objectiva. Sobre aquesta qüestió, espera que la seva bona gestió
econòmica es vegi reflectida en la liquidació del 2010.
Finalment, la Sra. Baillo Vadell manifesta que, respecte a la participació ciutadana en
la confecció dels pressuposts, la senyora Marqués s’ha limitat a presentar-li a la
comissió una llista de les reunions, i allò que ella va demanar era un informe de com
van participar els ciutadans en els pressuposts. Està clar que açò no s’ha fet. Conclou
dient que la participació ha estat més tost pobra i, posant un exemple, a l’Agenda
Local 21, de 34 persones convocades, hi ha hagut una mitjana d’assistència d’unes 10
persones, per la qual cosa considera que és un nombre molt poc exitós.
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Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que el vot d’EM-EU serà en coherència amb
el vot que va emetre en el Ple de l’aprovació inicial del pressupost. Afegeix que no
repetirà els arguments que va donar en aquell moment i que el vot serà amb
independència de la resposta que s’ha donat a l’al·legació presentada, serà
estrictament per ser coherent amb el vot que va donar a l’aprovació inicial.
Intervé novament la Sra. Marqués Portella. Manifesta que li sap greu que a la
portaveu del PP no li agradin les intervencions que ella va tenir en el Ple del mes de
desembre, però vol deixar clar que quan la senyora Baillo diu que l’únic que fan és
analitzar i oferir observacions a aquest pressupost, açò no és ver. L’únic que la
senyora Baillo fa és tirar per terra tota la feina que ha fet aquest equip de govern i açò
no ho pot permetre; per açò, ella li contesta com li contesta, perquè no pot permetre
que després de vuit anys que està a l’oposició encara confongui nombres, com és el
cas que a una partida de despeses jurídiques no hi pot haver despeses de cultura,
quan estàvem xerrant d’una partida de despeses diverses que figura a diferents
programes. Per tant, en aquesta partida, a l’àmbit de liquidació, evidentment hi pot
haver despeses de cultura i festes, açò és allò que ella li va explicar.
Continua la Sra. Marqués Portella. Manifesta que la senyora Baillo té tot el dret de
tenir tota la informació, i la té, ja que la hi donam tota, i quan ella li va dir que li fèiem
la feina no es referia a treure tota la documentació, sinó que, a més, hem d’interpretar
aquesta documentació, no una vegada sinó diverses vegades, per la qual cosa no es
pot queixar en aquest sentit. Afegeix que cada vegada que demana una cosa se li
contesta, se li donen les dades d’una manera, se li tornen a donar d’una altra
manera, de totes les formes possibles perquè ho entengui, però així i tot quan arriba
el dia del Ple ho torna a capgirar tot; d’açò és que ella (Sra. Marqués) es queixa.
Segueix la Sra. Marqués Portella. Manifesta que el pressupost no és un document
per interpretar, o sí, el pressupost té uns nombres i són els que són, ja que dos més
dos són quatre i açò no es pot interpretar; la cosa que sí que es pot interpretar és la
part política del pressupost i cadascú ho interpreta de la seva manera. Manifesta que
per l’equip de govern aquest pressupost és un pressupost totalment social; en canvi,
pel representant d’EM-EU no ho és, per la qual cosa açò és una interpretació. Afegeix
que per nosaltres aquest pressupost té tota la credibilitat del món i així ho demostren
les liquidacions que hem anat aprovant darrerament i així ho demostrarà la liquidació
del 2010. En canvi, pel Partit Popular la credibilitat d’aquest pressupost és nul·la, per
la qual cosa sempre hi ha una part que es pot interpretar.
Continua la Sra. Marqués Portella. Manifesta que a l’aprovació inicial del pressupost la
senyora Baillo va dir diverses coses, n’hi havia de certes, de no tan certes, de molts de
tipus, però va resumir la seva intervenció, respecte a la gestió municipal d’aquest
equip de govern durant els darrers quatre anys, en dos aspectes. Per una banda,
que la despesa corrent havia augmentat en un 31%. És ver, afortunadament des de
l’any 2008 la despesa corrent ha augmentat en un 31%; és més, des del 2008 hi ha
hagut un increment d’un 37% que es dedica al contracte de la gestió del geriàtric, per
tant, la resta de despesa corrent ha baixat un 6%. Afegeix que per aquest equip de
govern aquest increment és positiu perquè significa que en el dia d’avui podem
presentar un pressupost amb aquesta increment del 37% de despesa corrent dedicada
al geriàtric i que aquest ajuntament pot assumir-ho i que gràcies a açò tenim obert el
geriàtric i estam donant un servei que l’any 2008 no donàvem. Per ella, açò és una
bona notícia i, evidentment, açò deixa patent quina és la gestió d’aquest equip de
govern en aquests quatre anys.
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Segueix la Sra. Marqués Portella. Manifesta que, per altra banda, la senyora
Baillo diu, amb els seus nombres, que les inversions s’han reduït un 49% respecte al
2008...
Manifesta que la comparació de les inversions de 2008 amb les de 2011 es
poden fer de tres maneres. Comparant el finançament propi, és a dir, doblers que
dedica l’Ajuntament a les inversions per l’estalvi net que té, resulta que l’any 2008 hi
dedicava 111.000 euros i l’any 2011, 432.000, és a dir un 390% més, la qual cosa és
una bona notÍcia. Així mateix, manifesta que una part d’aquestes inversions anaven a
l’endeutament, i resulta que l’endeutament de 2008 era d’1.502.000 euros; en el
pressupost de 2011 hi ha prevists 358.000 euros d’endeutament, és a dir, un 76%
menys d’endeutament, la qual cosa no està gens malament. I, respecte al
finançament d’inversions per part d’altres administracions, resulta que l’any 2008 hi
havia 670.000 euros i l’any 2011 n’hi ha 4.846.000, uns 723% més. Per tant, tots
aquests nombres són molt bons. Manifesta que hem pujat el finançament propi gràcies
a la puja de l’estalvi net en un 400%, molt bona notícia; hem abaixat l’endeutament
necessari per fer inversió amb un 76%, molt bona notícia; i hem passat d’un
finançament d’altres administracions de 670.000 a 4.846.000 euros, molt bona notícia,
perquè allò que interessa és que s’inverteixi en aquest municipi, i si és gràcies a altres
administracions, molt millor. En definitiva, les inversions pugen respecte a l’any 2008
un 247%.
Continua la Sra. Marqués Portella. Manifesta que avui dóna aquests nombres que no
va donar l’altre dia, perquè l’altre dia en cap moment va parlar d’aquest increment del
247%, ja que sempre havia tret la inversió de l’escola, però l’escola és una inversió
que també es farà en aquest municipi i no hi ha per què treure-la del pressupost. Per
tant, si la senyora Baillo considera que la mala gestió d’aquest equip de govern durant
els darrers quatre anys es resumeix en aquestes dues dades, estam molt contents
perquè totes dues són molt bones dades.
Finalment, la Sra. Marqués Portella manifesta que dia 20 de desembre el PP i EM-EU
van votar en contra d’aquest pressupost al·legant que la seva credibilitat era nul·la;
després van tenir quinze dies per fer al·legacions, reclamacions o suggeriments; i
resulta que no en tenen cap per fer, res a aportar ni res a millorar a aquest pressupost.
Conclou dient que aquests són els fets i aquesta és la realitat, i els fets demostren qui
té o no té credibilitat, perquè les paraules, com va dir una dia la senyora Baillo, se les
endú el vent.
Intervé novament la Sra. Baillo Vadell. En primer lloc, felicita la senyora Marqués,
cosa que diu que no pot fer respecte a la intervenció que va fer durant l’aprovació
inicial del pressupost, ja que, almenys, avui no ha tirat a ferir, simplement ha defensant
el contingut del pressupost, que és allò que li correspon, i no menysprear l’adversari
polític, que és allò que està fent en moltíssimes ocasions, la qual cosa resulta
francament flac. Respecte a allò que ha dit que no permet que nosaltres diguem el
que diem, manifesta que estam en una democràcia, aquests no serien els
pressuposts que presentaria el Partit Popular, nosaltres tenim el dret de criticar-los, i
açò ho ha d’entendre la senyora Marqués. Afegeix que d’errors en té qualsevol i
espera que la senyora Marqués no en tengui cap, però resulta desagradable el fet
que la senyora Marqués digui: vostè no s’assabenta de res, vostè no sap res de res...

7

Ajuntament de Sant Lluís
www.ajsantlluis.org

Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que la senyora Marqués no ha contestat
sobre la qüestió del 31% de la gestió del geriàtric, respecte a si l’any que ve s’haurà de
tenir en compte o no. Pel que fa a les al·legacions, manifesta que durant vuit anys a
l’oposició tres o quatre vegades en van presentar, però no van servir per res, per
la qual cosa li recomana que es miri les actes i s’adonarà d’allò que diu.
Assenyala que van arribar a la conclusió que no valia la pena presentar al·legacions
perquè no en feien cas.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que la senyora Marqués fa feina aquí, està
pagada per tots els lluïsers i la seva obligació, que no és la seva (Sra. Baillo), com a
regidora d’Economia , és conèixer tot el que pot afectar els pressuposts. Doncs bé,
en el mes de maig, amb RE 2392, va fer una petició respecte a un decret que havia
sortit referent al servei de clavegueram; va demanar quina interpretació en feien els
serveis jurídics municipals i em van contestar que ho demanarien a la FELIB. Afegeix
que la FELIB va emetre un informe en el mes de juliol i, atenent que afecta als
possibles ingressos que pugin generar en concepte de taxes per llicència d’obres, així
com a les despeses que es poden originar per fer projectes d’urbanització, entén que
la senyora Marqués hauria de tenir en compte aquesta qüestió. Manifesta que a
Binissafúller Platja, Cap d’en Font, Binissafúller Roters, Binibèquer Nou, així com a
diferents caserius, no tenen clavegueram, si bé a Binissafúller Roters i a Binibèquer
Nou hi ha el projecte fet, però la cosa lògica era que açò es plasmàs en els
pressuposts, cosa que no s’ha fet, ja que l’equip de govern no ho ha inclòs en els
pressuposts, per la qual cosa hi ha una falta de planificació i de criteri pressupostari de
les inversions que estan obligats a fer per llei. Açò vol dir que l’equip de govern no
considera l’obligació que han de fer els projectes, la qual cosa ens durà a la
impossibilitat de donar llicències l’any 2012 i açò pot col·lapsar els ingressos de
l’Ajuntament.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Pel que fa al clavegueram, manifesta que no contestin
que hi ha una falta de capacitat de les estacions per rebre més cabal, no es preocupin,
d’aquí que facin els projectes i les obres la depuradora de Binidalí ja estarà enllestida
i podrà absorbir l’augment del cabal, o així ho espera. Afegeix que és un problema
que es va arrossegant des de fa anys, hi ha zones urbanes sense clavegueram i, si no
es fa, no podran aconseguir llicències d’obres, per tant, doblers que deixaran
d’ingressar. Així mateix, manifesta que la inversió del 14% suposa una quantitat de
790.000 euros, pràcticament la mateixa que la de l’any anterior i, contràriament a allò
que va dir el batle, es fa enfora del pla econòmic, en el qual hi havia una previsió
d’1.100.000 euros en inversions.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que, fent una anàlisi, en quatre anys la
despesa ha augmentat en un 31% i, en canvi, les inversions han baixat un 49%. Sobre
despeses jurídiques i assessorament, manifesta que naturalment inclouen
contenciosos perduts perquè suposen una despesa judicial, i no me diguin per què la
requisa d’aigua de Binissafúller va ser per culpa de l’ajuntament, per culpa del govern
socialista i, per favor, no ens ho canviï, l’actuació del batle no va ser d’allò més
afortunada. Per tant, en quatre anys l’Ajuntament ha pagat per aquest concepte quasi
310.000 euros, entre despeses jurídiques i assessorament; i en vuit anys, un total de
535.000 euros. Es demana: Troba que no s’han d’esmentar, aquestes quantitats?
Són molts de doblers, quantitats prou importants per tenir-ho en compte i fer un
pressupost més ajustat a la realitat, açò són despeses que aquest govern socialista
ha originat al capdavant de l’ajuntament per aquest concepte.
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Finalment, la Sra. Baillo Vadell manifesta que, a títol de comentari, des de l’any 1993
hi ha una llei que donava als ajuntaments quinze anys per posar solució a les barreres
arquitectòniques; aquest punt tampoc apareix en els pressuposts.
Així mateix,
recorda a la senyora Marqués que ella cobra per fer feina, per defensar uns continguts
i uns objectius i, en aquest cas, els pressuposts, per tant, els defensi i defensi també
que cada nombre es correspongui amb el concepte que li pertoqui, simplement per
evitar confusions i malentesos. Conclou dient que els Pressuposts de 2011 no tenen
previsió de futur, hi ha falta de planificació i no ens mereixen credibilitat, així com
tampoc no ens en mereix aquest equip de govern que els ha elaborat; per tant,
anuncia que el vot del Partit Popular serà en contra.
Intervé novament el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que EM-EU no ha volgut entrar a
repetir els arguments que va donar en el Ple de l’aprovació inicial dels pressuposts per
no ser repetitiu, cansat... i recorda que el seu vot va ser en contra. Però, manifesta
que no pot acceptar que se li digui que el fet de no haver presentat al·legacions
demostra que no tenim alternatives, ni idees, ni millores... Manifesta que les
alternatives, les idees i les millores que EM-EU faria les va exposar en el seu moment
i el fet de no haver presentat al·legacions no vol dir en absolut que no les tinguem. Si
no n’han presentat és, en primer lloc, perquè no s’accepten, és perdre el temps. Fins i
tot a vegades n’han presentat i se’ns ha dit que açò ja estava en els pressuposts, que
una determinada partida que figurava era allò que nosaltres demanàvem i la realitat ha
demostrat que no era així; en definitiva, no val la pena presentar-ne. I, en segon lloc,
en successius informes de Secretaria se’ns està recordant que el període
d’al·legacions és perquè puguin al·legar els ciutadans que es senten perjudicats o que
creuen que es vulnera la legalitat respecte als seus interessos, no pel propi
Ajuntament; l’oposició forma part de l’Ajuntament i si ha de participar amb l’elaboració
dels pressuposts ha de ser quan es fa l’aprovació inicial, no desprès quan és el
període de presentació d’al·legacions pels ciutadans que es puguin sentir afectats.
Per tant, manifesta que no pot acceptar que es digui que el fet de no presentar
al·legacions demostra que no tenim idees, ni alternatives, no és així i així ho va
demostrar en el ple passat.
Intervé novament la Sra. Marqués Portella. Manifesta que, evidentment, per a l’any
que ve s’haurà de tenir en compte aquest 37% del cost de la gestió del geriàtric en el
capítol de despesa corrent; l’any que ve i els propers nou anys, que és el contracte de
gestió que hi ha en aquests moments.
Respecte al comentari fet sobre que la
regidora d’Hisenda ha de tenir clar el futur de l’ajuntament, i que no s’ha previst en el
pressupost la possibilitat de fer els projectes d’urbanització, manifesta que sobre açò
se’n parla molt, i diu que en aquests moments a l’Ajuntament hi ha dos projectes
d’urbanització que es podrien executar. Així mateix, manifesta que durant aquesta
legislatura s’ha actuat en diferents caserius, ja que s’han fet obres de clavegueram a
Binifadet, ses Barraques i una primera fase a Torret. Per tant, no estam de mans
plegades. Afegeix que tenen contemplat i ben clar que dins la propera legislatura
s’han de fer els altres dos projectes d’urbanització que falten, així com lluitarem
perquè el termini que marca la llei es pugui allargar, no només per nosaltres, sinó que
són tots els ajuntaments que estan iguals. Insisteix, però, que a dia d’avui podríem
començar les obres a dues urbanitzacions i si no es comencen és perquè són els
veïns que en aquests moments no volen, però s’haurà d’arribar a un acord i s’hauran
de començar. Per tant, sí que ho tenen en compte i previst i, evidentment, sí que
tenen visió de futur. Pel que fa als ingressos per les llicències d’obres, manifesta que
per a l’any que ve aquests estan pressupostats més baixos respecte al que s’ha
recaptat enguany, per tant, la previsió és prou moderada.
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Continua la Sra. Marqués Portella. Pel que fa a les inversions, manifesta que en el
pressupost de 2011 hi figuren 5.637.000 euros; d’aquests, 3.400.000 d’euros són per
a la nova escola i, si en descomptam aquests, queden 1.250.000 euros
aproximadament. Dins aquests, hi ha 791.000 euros de finançament propi i la resta
és finançament d’altres administracions. Afegeix que en el Pla econòmic i financer hi
figurava que hi hauria inversions per 1.100.000 euros per a l’any 2011. Per tant,
manifesta que, llevant l’escola, hi queden 1.250.000 euros. Açò és el que tenim per
enguany, açò són els nombres; per açò és que, a vegades s’altera més del compte
perquè esta cansada de dir-li que els nombres són els nombres.
Afegeix que del
Consell Insular tenim prevists per a aquest any uns 240.000 euros, si bé tenim una
subvenció que ens davallarà uns 4.000 euros, i assenyala que fins ara de les
previsions que hem fet en totes les liquidacions ens han pujat les previsions que
teníem. Per tant, quan un diu nombres, assegura i afirma, com fa la senyora Baillo,
cal ser una mica més responsables i açò és l’únic que li demana, que sigui una mica
més responsable i que no jugui amb els nombres.
Segueix la Sra. Marqués Portella. Respecte a despeses jurídiques, manifesta que hi
ha hagut una sèrie de contenciosos en aquest Ajuntament, com en molts d’altres, i no
vol entrar en els que hi governa el partit de la senyora Baillo perquè és de mal gust,
però tots els ajuntaments tenen contenciosos, com no pot ser d’altra manera, perquè
es fan actes que afecten moltes persones i empreses i cadascú té el seu punt de
vista sobre les coses. Però es clar, no tots es perden, també se’n guanyen. Així
mateix, manifesta que hi ha hagut tota una sèrie de despeses jurídiques durant els
darrers anys que han derivat a fer un contracte en el qual entren les despeses
d’assessorament i les despeses jurídiques, per tal de baixar aquestes despeses.
Continua la Sra. Marqués Portella. Pel que fa a la supressió de les barreres
arquitectòniques, manifesta que tots els edificis municipals estan adequats i l’únic que
hi falta és l’exterior del nucli urbà, si bé una part ja està adequada, ja que aquest any
es va fer una actuació dins el Pla E per adequar la zona de Son Perruquet i l’avinguda
de sa Pau, per la qual cosa únicament queda el casc antic. Afegeix que a Punta
Prima també s’hi va fer una actuació. Per tant, quan s’exposen els nombres i
s’exposen les informacions hauríem de ser una mica més responsables, perquè la
senyora Baillo representa bona part d’aquest municipi, ja que és un dels partits
majoritaris en aquest poble i té una responsabilitat. Creu que la seva ètica no li ha de
que permetre poder dir segons quines coses si no les té comprovades, que és allò que
fa.
Segueix la Sra. Marqués Portella. Pel que fa a la presentació d’al·legacions que diu
que no en presenten perquè no se’ls fa cas, manifesta que és ver que EM-EU en el ple
va dir que trobava que s’havien d’incrementar algunes partides, però en cap moment
va dir com les havíem d’incrementar, ni quines s’havien de rebaixar per poder
incrementar-ne d’altres, perquè fer un pressupost significa equilibrar uns nombres i, si
hem d’apujar unes partides, se n’han d’abaixar unes altres o s’hi de tenir una previsió
de majors ingressos. Açò no ho va fer, el portaveu d’EM-EU.
Continua la Sra. Marqués Portella. Manifesta que l’any passat, per primera vegada,
van fer dues comissions abans d’aprovar el pressupost. A la primera comissió es va
lliurar tota la documentació i va proposar que a la segona comissió, si volien,
duguessin propostes perquè encara eren a temps d’incloure-les en el pressuposts;
però no n’hi va haver cap, ni per part del PP ni per part d’EM-EU, i l’any passat va
entendre que no presentassin al·legacions, perquè van tenir l’oportunitat de fer-ho
abans.
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Finalment, la Sra. Marqués Portella manifesta que aquest equip de govern ha fet
bastant feina en aquest tema, i creu que un hauria de pensar en el que fa. Diu que
l’equip de govern creu que aquest pressupost està bé i que si haguessin fet qualque
al·legació, aquesta s’hauria estudiat, si bé és possible que no la trobassin adequada,
o sí, no ho sap, però almenys en quedaria constància, ja que després de fer
l’exposició que van fer dient que aquest pressupost no tenia cap mena de credibilitat,
com a mínim haurien d’haver deixat constància del que haurien fet l’oposició, almenys
de cara a l’opinió pública.
Intervé el batle. Manifesta que el fet d’afirmar que són uns pressuposts que no tenen
credibilitat, pot ser que sigui per l’oposició; evidentment, que per a ells no tenen cap
credibilitat perquè no serien capaços de fer un pressupost. Així mateix, manifesta que
el pressupost és l’eina principal d’un Ajuntament, i que l’oposició sigui capaç de dir
que no val la pena fer al·legacions i que no val la pena perdre-hi el temps...
Els
hauria de caure la cara de vergonya, de dir açò, en el ple de l’Ajuntament, sobretot
pels ciutadans que els han votat. Si la gent sentís açò, açò fa pena sentir-ho.
Afegeix que el Partit Popular, quan governava en aquest Ajuntament, no en feia de
pressupostos; estaven acostumats a no fer-ne, ja que passaven tot l’any sense
pressupost i arribava el mes de desembre i duien el pressupost i la liquidació i, així i
tot, no els quadrava. Açò era el Partit Popular quan governava en aquest ajuntament,
de l’any 1991 a l’any 1995. Per tant, els qui no tenen credibilitat són vostès. Afegeix
que és clar que els costa reconèixer la feina que es fa des de l’àrea econòmica, allò
que representa presentar un pressupost seriós en la situació actual, estant en les
condicions econòmiques en què estam. Sembla que els sap greu, quan més tost
haurien d’estat contents.
Finalment, el batle manifesta que es digui que aquest pressupost no té futur perquè
no pensam en el clavegueram... De què està parlant? Què diu de la depuradora de
Binidalí, que van voler inaugurar-la a bombo i plantillo i que quan l’hagin de posar en
marxa hauran de tornar a baratar la maquinària perquè no funcionarà? Diu que una
oposició bastant pobra, amb participació pobra i pocs arguments de rebatre aquest
pressupost, açò és l’oposició que tenim aquí, a Sant Lluís. Afegeix que amb
l’aprovació definitiva, si te mires les intervencions que hi va haver a la comissió... Sort
que hi va haver una al·legació del Comitè d’Empresa perquè, si no, els pressuposts
haurien quedat aprovats automàticament. Conclou dient que encara es vengui aquí i
es digui el que es diu, que no val la pena... doncs, què fan aquí? Senzillament penós,
i li sap greu que tinguem aquesta oposició en aquest Ajuntament.
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 set vots a favor, corresponents als membres del PSOE (5) i
PSM-ELS VERDS (2); i cinc vots en contra, corresponents als membres del PP (4) i
EM-EU (1); acorda:
Primer.- Desestimar en tots els seus termes l’al·legació presentada per Fernando
Sanz Martínez i Fernando Serrano Gomila, en nom i representació del sindicat
Comissions Obreres, de data 20 de gener de 2011 i registre d’entrada núm. 228.
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Segon.- Aprovar definitivament el Pressupost municipal per a l’any 2011, així com la
Plantilla municipal per a l’any 2011.
Tercer.- Publicar l’anunci d’aprovació definitiva en el BOIB.
TERCER.- DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'ECONOMIA I EDUCACIÓ DE DIA
11.02.11.- INVENTARI MUNICIPAL DE BÉNS I DRETS.- EXPEDIENT NÚM. 7
La secretària accidental dóna compte del dictamen emès en relació amb l’assumpte
indicat, que diu:
“Es dóna compte de la proposta presentada per la presidenta de la Comissió d’Economia, de
dia 07.02.11, amb relació a l’assumpte indicat. ----------------------------------------------------------------Intervé la presidenta. Manifesta que s’està actualitzant l’inventari municipal i que en el dia
d’avui es presenten per a aprovació unes quantes fitxes més. -------------------------------------------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 l’expedient núm. 7 de l’Inventari general de béns i drets corresponent a
aquesta corporació, que comprèn:---------------------------------------------------------------------------------- Codi immoble 288 al codi immoble 318, d’acord amb les fitxes individualitzades que
s’adjunten. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Segona.- Publicar l’esmentat acord en el BOIB amb la finalitat que durant el període de 15 dies
hàbils els interessats puguin examinar l’expedient i presentar, si és el cas, les reclamacions que
estimin oportunes.------------------------------------------------------------------------------------------------------Tercera.- En el cas que no se n’hi presentin, s’entendrà aprovat definitivament l’expedient
indicat.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I no havent-hi intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
Comissió d’Economia i Educació.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres del PSOE (5) i
PSM-ELS VERDS (2); i cinc abstencions, corresponents als membres del PP (4) i
EM-EU (1); acorda:
Primer.- Aprovar l’expedient núm. 7 de l’Inventari general de béns i drets corresponent
a aquesta corporació, que comprèn:
-

Codi immoble 288 al codi immoble 318, d’acord amb les fitxes individualitzades
que s’adjunten.

Segon.- Publicar l’esmentat acord en el BOIB amb la finalitat que durant el període de
15 dies hàbils els interessats puguin examinar l’expedient i presentar, si és el cas, les
reclamacions que estimin oportunes
Tercer.- En el cas que no se n’hi presentin, s’entendrà aprovat definitivament
l’expedient indicat.
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QUART.- DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'ECONOMIA I EDUCACIÓ DE DIA
11.02.11.- APROVACIÓ PROJECTE D'EXECUCIÓ DE REFORMA I AMPLIACIÓ
DEL POLIESPORTIU DE SANT LLUÍS
La secretària accidental dóna compte del dictamen emès en relació amb l’assumpte
indicat, que diu:
“Es dóna compte de la proposta de la regidora d’Economia i Educació, de dia 08.02.11, amb
relació a l’aprovació del projecte indicat. -----------------------------------------------------------------------Tot seguit, s’analitzen els diferents plànols del projecte d’execució de reforma i ampliació del
poliesportiu de Sant Lluís, i se n’efectua una detallada explicació. S’informa que, si bé el
projecte preveu unes grades mòbils, aquestes no s’inclouen en el pressupost del projecte, ja
que la idea és incorporar-les, si és el cas, dins qualque pla d’equipaments esportius. -------------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: ----------------------------------------------------------------------------------------- Aprovar el projecte d’execució de reforma i ampliació del poliesportiu de Sant Lluís,
redactat pels arquitectes Gomila i Enrich SCP, amb núm. de visat 12/00586/10, de dia
05.08.10, del Col·legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears” ---------------------------------

Intervé la Sra. Marqués Portella. Manifesta que a la darrera comissió es va presentar i
explicar aquest projecte als grups de l’oposició, així com es va aprovar per poder
iniciar, posteriorment, el procés d’adjudicació.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Anuncia que EM-EU donarà suport a l’aprovació
d’aquest projecte i espera que aquesta vegada sigui de debò i que es comenci la
reforma i ampliació del poliesportiu. Així mateix, lamenta que s’hagi tardat tant
després de figurar tant d’anys en el pressupost, ja que any rere any es deia que es
faria i any rere any s’ha incomplit. Afegeix que no es refereix només a l’any passat,
que estava vinculada la seva execució a la venda de patrimoni, cosa que no es va
produir, sinó que es refereix a tots els anys que ell ha estat en aquest ajuntament i, a
més, té constància que els quatre anys anteriors també hi figurava partida
pressupostària. Conclou dient que se n’alegra que finalment s’aprovi aquest projecte i
que s’iniciï el procés d’adjudicació, però és trist que s’hagi d’esperar a tres mesos de
les eleccions per fer una cosa necessària de fa molts d’anys. Recorda que fa quatre
anys en aquestes dades, abans de les eleccions, es va presentar un macroprojecte
d’ampliació, amb piscina, spa, etc. EM-EU va denunciar que açò era electoralisme
pur i es va demostrar que així era, ja que una volta passades les eleccions no se’n va
xerrar més. Espera que aquesta vegada sigui de debò, amb bona voluntat i que no
sigui amb intenció d’enganar l’electorat, com fa quatre anys.
Intervé novament la Sra. Marqués Portella. Manifesta que és ver que havia figurat
molts d’anys en el pressupost la qüestió del poliesportiu, però sempre amb una partida
anecdòtica i l’any passat va ser el primer any que va estar, realment, dotat
pressupostàriament, ja que els darrers anys era bastant improbable que es dotàs
econòmicament perquè el projecte no estava fet. Així mateix, manifesta que allò que
es va presentar fa quatre anys era un avantprojecte que havia presentat una empresa,
no era un projecte de l’Ajuntament, i no es va dur a terme. Afegeix que no fa falta fer
més demagògia amb aquest tema, ja que avui s’aprova el projecte i, a més, el plec de
clàusules pe treure l’adjudicació i, evidentment, és una realitat. Conclou dient que és
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una llàstima que es tregui a licitació tres mesos abans de les eleccions perquè allò
que a ella li hauria agradat és que s’hagués tret l’any passat, com estava previst, però
no va poder ser i el que s’ha fet enguany és treure l’adjudicació de les obres de
reforma del poliesportiu una vegada aprovat definitivament el pressupost.
Intervé la Sra. Baillo Vadell matisant que a l’anterior mandat sí que va sortir
pressupostat el projecte del poliesportiu amb 150.000 euros.
Finalment, el batle manifesta que en el dia d’avui podem estat contents, encara que
sigui a tres mesos de les eleccions, de poder dur l’aprovació d’aquest projecte, si bé
vol deixar constància quan van fer l’aprovació inicial del pressupost de 2011, al mes de
desembre de 2010, ja hi havia la previsió d’aquesta despesa.
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:
-

Aprovar el projecte d’execució de reforma i ampliació del poliesportiu de Sant
Lluís, redactat pels arquitectes Gomila i Enrich SCP, amb núm. de visat
12/00586/10, de dia 05.08.10, del Col·legi Oficial d’Arquitectes de les Illes
Balears.

CINQUÈ.- DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'ECONOMIA I EDUCACIÓ DE DIA
11.02.11.- APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES
PARTICULARS QUE HA DE REGIR, PER PROCEDIMENT OBERT,
L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D'OBRES DEL PROJECTE DE REFORMA I
AMPLIACIÓ DEL POLIESPORTIU DE SANT LLUÍS
La secretària accidental dóna compte del dictamen emès en relació amb l’assumpte
indicat, que diu:
“Es dóna compte de la proposta de la regidora d’Economia i Educació, de dia 08.02.11, amb
relació a l’assumpte indicat. ----------------------------------------------------------------------------------------Intervé la presidenta. Informa que s’ha remès als membres de la comissió una còpia de
l’esborrany del plec de clàusules administratives. Tot seguit, s’analitzen les formules de
valoració de les proposicions (millora en el preu, oferta tècnica, millores en el període de
garantia i oferta de manteniment de l’obra executada, millores en el projecte). ----------------------Intervé la Sra. Baillo Vadell interessant-se pel cost d’aquest projecte, així com de la durada de
l’obra. La presidenta informa que el projecte puja a 955.329,62 euros; que en el pressupost de
2011 hi ha 500.00 euros pressupostats; que la resta es pressupostarà dins l’exercici de 2012; i
que la durada de l’obra és de 18 mesos, si bé es pot fer en més poc temps, però com que la
intenció és no aturar l’activitat esportiva, l’obra serà una mica més lenta. -----------------------------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 Plec de clàusules administratives particulars que ha de regir, per
procediment obert, l’adjudicació del contracte d’obres del projecte de reforma i ampliació del
poliesportiu de Sant Lluís i sotmetre’l a exposició pública durant el període de deu dies,
simultàniament amb l’anunci per a la presentació de proposicions.--------------------------------------Segon.- Aprovar la despesa derivada del contracte.---------------------------------------------------------14
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Tercera.- Aprovar l’expedient de contractació i disposar de l’obertura del procediment
d’adjudicació.”------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Intervé la Sra. Marqués Portella. Manifesta que en el dia d’avui duem a aprovació el
plec de clàusules que ha de regir el procediment d’adjudicació de les obres de reforma
del poliesportiu; que aquesta obra surt per un import de 955.000 euros; que serà una
obra de més d’un any -en el pressupost de 2011 hi figuren 500.000 euros i la resta
estarà vinculada al pressupost de 2012-; i que el temps d’execució de l’obra serà de
18 mesos, no tant per la complexitat del projecte, sinó perquè està previst no paralitzar
l’activitat esportiva durant l’execució de les obres.
Intervé la Sra. Baillo Vadell. Demana si es té previst penjar el projecte a Internet i, si
no està previst, en demana una còpia en suport digital. La Sra. Marqués Portella
manifesta que en aquests moments el projecte només el tenim amb paper, però en el
moment que el plec de clàusules es pengi a la pàgina web municipal, en el Perfil del
Contractant, també s’hi penjarà el projecte.
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 set vots a favor, corresponents als membres del PSOE (5) i
PSM-ELS VERDS (2); i cinc abstencions, corresponents als membres del PP (4) i
EM-EU (1); acorda:
Primer.- Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars que ha de regir, per
procediment obert, l’adjudicació del contracte d’obres del projecte de reforma i
ampliació del poliesportiu de Sant Lluís i sotmetre’l a exposició pública durant el
període de deu dies, simultàniament amb l’anunci per a la presentació de proposicions.
Segon.- Aprovar la despesa derivada del contracte.
Tercer.- Aprovar l’expedient de contractació i disposar
d’adjudicació.

l’obertura del procediment

SISÈ.- DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'ECONOMIA I EDUCACIÓ DE DIA 11.02.11.APROVACIÓ CONVENI DE DELEGACIÓ PER PART DE L'AJUNTAMENT DE SANT
LLUÍS DE FUNCIONS DE RECAPTACIÓ EN PERÍODE EXECUTIU DE
DETERMINATS INGRESSOS DE DRET PÚBLIC (IMPOST DE BÉNS IMMOBLES)
AL CONSELL INSULAR DE MENORCA
Intervé la Sra. Marqués. Manifesta que aquest assumpte es va dur a la comissió com
a punt d’urgència perquè no havien tingut la documentació en temps i forma i, tornat a
analitzar en profunditat el conveni, hi ha un parell de matisacions a fer, per la qual
cosa demana que el present punt quedi damunt la taula.
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.
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SETÈ.- PROPOSICIÓ DE LA BATLIA AMB RELACIÓ A L'ADJUDICACIÓ
DEFINITIVA, PER PROCEDIMENT OBERT, DE L'ADJUDICACIÓ DEL PROJECTE
EXECUTIU PER A LA CONSTRUCCIÓ D'UN NOU CENTRE D'EDUCACIÓ
INFANTIL I PRIMÀRIA (6+12) A SANT LLUÍS
La secretària accidental dóna compte de la proposició de Batlia, de dia 14.02.11, amb
relació a l’assumpte indicat, que diu:
“El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària tinguda el dia 27.01.11 va adjudicar provisionalment
la contractació, per procediment obert, del projecte executiu per a la construcció d’un nou
centre d’educació infantil i primària (6+12) a Sant Lluís, a l’empresa Antonio Gomila, SA. --------Amb data 31.01.11 es va notificar l’esmentat acord plenari a l’empresa adjudicatària, per tal que
durant el període de 10 dies hàbils, atenent que es tracta d’un procediment de tramitació
urgent (art. 96.2.b. de la LCSP), presenti la documentació assenyalada en els articles 19 i 20
del Plec de condicions. -----------------------------------------------------------------------------------------------Igualment, es va notificar l’esmentat acord plenari a la resta de licitadors que van participar en
el procediment indicat. -----------------------------------------------------------------------------------------------Amb data 10.02.11 l’adjudicatari provisional, Antonio Gomila, SA, presenta davant aquest
Ajuntament la documentació assenyalada en el Plec de condicions, conforme a la diligència
efectuada per la secretària accidental, que figura a l’expedient. ----------------------------------------Ateses a les circumstàncies exposades; i atenent, 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 rebut prèviament l’informe de la respectiva comissió, en el qual cas,
però, no podrà adoptar-se cap acord sobre aquests assumptes sense que el Ple ratifiqui
d’incloure’ls a l’ordre del dia, ---------------------------------------------------------------------------------------Elev a la consideració del Ple de l’Ajuntament les següents-------------------------------------------------------------------------------------------PROPOSTES D’ACORD-------------------------------------------------Primera.- El Ple ratifica la inclusió del present assumpte a l’ordre del dia de la present sessió. -Segona.- Adjudicar definitivament la contractació, per procediment obert, del projecte executiu
per a la construcció d’un nou centre d’educació infantil i primària (6+12) a Sant Lluís, a
l’empresa Antonio Gomila, SA, de conformitat amb l’oferta presentada per import de 3.329.960
euros (IVA inclòs), més les millores al projecte per import de 86.500 euros (IVA inclòs) i una
ampliació en el període de garantia de 12 meses, la qual cosa fa un total de 36 mesos. ----------Tercera.- Comunicar a l’empresa Antonio Gomila, SA que, de conformitat amb allò que
estableix el Plec de condicions, se signarà el corresponent contracte en un període màxim de
deu dies hàbils, a comptar des de la data de notificació de l’adjudicació definitiva. -----------------Quarta.- Notificar l’acord adoptat a la totalitat de licitadors i publicar-lo en el Perfil del
Contractant de l’Ajuntament.” ---------------------------------------------------------------------------------------

Intervé la Sra. Marqués Portella. Manifesta que en el dia d’avui es du a aprovació
l’adjudicació definitiva de l’escola i anuncia que està previst iniciar les obres dins la
primera quinzena del mes de març.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació la proposició de Batlia
presentada.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels dotze membres assistents, acorda:
Primer.- El Ple ratifica la inclusió del present assumpte a l’ordre del dia de la present
sessió.
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Segon.- Adjudicar definitivament la contractació, per procediment obert, del projecte
executiu per a la construcció d’un nou centre d’educació infantil i primària (6+12) a
Sant Lluís, a l’empresa Antonio Gomila, SA, de conformitat amb l’oferta presentada per
import de 3.329.960 euros (IVA inclòs), més les millores al projecte per import de
86.500 euros (IVA inclòs) i una ampliació en el període de garantia de 12 mesos, la
qual cosa fa un total de 36 mesos.
Tercer.- Comunicar a l’empresa Antonio Gomila, SA que, de conformitat amb allò que
estableix el Plec de condicions, se signarà el corresponent contracte en un període
màxim de deu dies hàbils, a comptar des de la data de notificació de l’adjudicació
definitiva.
Quart.- Notificar l’acord adoptat a la totalitat de licitadors i publicar-lo en el Perfil del
Contractant de l’Ajuntament.
VUITÈ.- PROPOSICIÓ DE LA BATLIA AMB RELACIÓ A L'APROVACIÓ DEL
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I
CULTURA DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS I
L'AJUNTAMENT DE SANT LLUÍS PER DUR A TERME TREBALLS DE
CONSERVACIÓ, MANTENIMENT I MILLORA DELS CENTRES DOCENTS DE
TITULARITAT PÚBLICA DE SEGON CICLE D'EDUCACIÓ INFANTIL I D'EDUCACIÓ
PRIMÀRIA DE LES ILLES BALEARS
La secretària accidental dóna compte de la proposició de Batlia, de dia 15.02.11, amb
relació a l’assumpte indicat, que diu:
“En data 04.02.11 es va signar el Protocol de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i
la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears en relació al Conveni de col·laboració entre la
Conselleria d’Educació i Cultura de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i els
ajuntaments per dur a terme treballs de conservació, manteniment i millora dels centres de
segon cicle d’educació infantil i d’educació primària de les Illes Balears. ------------------------------L’objecte de l’esmentat conveni és definir les competències municipals en matèria educativa,
especialment pel que fa a l’equipament, el manteniment i la millora dels centres educatius. -----En el BOIB núm. 22, de dia 12.02.11 es va publicar l’acord del Consell de Govern de 28 de
gener de 2011 pel qual es dóna per assabentat del model de conveni de col·laboració de
referència. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Així mateix, en data 14.02.11 es va rebre en aquest Ajuntament l’esborrany de conveni en
relació a l’assumpte indicat.-----------------------------------------------------------------------------------------Ateses a les circumstàncies exposades; i atenent, 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 rebut prèviament l’informe de la respectiva comissió, en el qual cas,
però, no podrà adoptar-se cap acord sobre aquests assumptes sense que el Ple ratifiqui
d’incloure’ls a l’ordre del dia, ---------------------------------------------------------------------------------------Elev a la consideració del Ple de l’Ajuntament les següents ------------------------------------------------------------------------------------------PROPOSTES D’ACORD-------------------------------------------------Primera.- El Ple ratifica la inclusió del present assumpte a l’ordre del dia de la present sessió. -Segona.- Aprovar el conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Educació i Cultura de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears i l’Ajuntament de Sant Lluís per dur a terme treballs de
conservació, manteniment i millora dels centres de segon cicle d’educació infantil i d’educació
primària de les Illes Balears. ----------------------------------------------------------------------------------------Tercera.- Facultar el batle per signar l’esmentat conveni.” -------------------------------------------------17
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Intervé el batle. Manifesta que en el dia d’avui es du a aprovació el conveni de
col·laboració relatiu a l’assumpte de referència. Assenyala que és d’agrair la
predisposició demostrada des del primer moment pel conseller d’Educació i Cultura,
Bartomeu Llinàs, per poder-se asseure amb la FELIB i arribar a un acord per esbrinar
quines eren les competències de cadascú. Així mateix, manifesta que ell -el batle-,
en el marc de la FELIB, també ha participat en aquestes reunions que es van tenir,
on es va arribar a aquest conveni per esbrinar quines eren les feines que li pertocaven
a l’Ajuntament de conservació i manteniment i quines eren les feines de la Conselleria
quan xerraven de reformes, millores, adaptacions i substitució d’elements.
Continua el batle. Manifesta que aquest conveni clarifica moltíssim aquesta qüestió de
competències, que darrerament des dels ajuntaments i, sobretot, des de la FELIB
s’insistia respecte a la gran quantitat de feina que fem i que no ens pertoca, i amb
aquest document els ajuntaments tindran una guia per saber allò que pertoca a
cadascú. Així mateix, manifesta que a Balears només hi havia un ajuntament que
tenia aquest conveni signat i, en el dia d’avui, tots els ajuntaments de les Illes
Balears poden signar aquest conveni, si bé no és obligatori. Afegeix que dins la
comissió es va fer una molt bona feina fins a arribar a l’elaboració d’aquest document.
Finalment, el batle manifesta que amb aquesta anàlisi també van poder saber que la
Conselleria destina uns doblers directament cap als menjadors -es veu que els
menjadors són una gestió privada que se sol fer-, i va anar bé aquest aclariment, ja
que algunes vegades l’ajuntament havia entrat a fer unes reparacions en el menjador,
quan no li pertocaven, ja que teòricament era la mateixa empresa privada o la
Conselleria qui havia d’haver fet aquestes millores. Conclou dient que, una vegada
publicat en el BOIB el model de conveni, per açò es du a aprovació.
Intervé la Sra. Baillo Vadell.
Anuncia que el Partit Popular votarà a favor de
l’aprovació d’aquest conveni, atès que és una bona idea que la comunitat autònoma
pagui una part del manteniment de les escoles, ja que els ajuntament durant massa
anys han estat pagant cosa que els ha vingut a vegades molt feixuc. Està a favor
que, com més poques despeses tengui l’ajuntament, molt millor.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que EM-EU també votarà favorablement
aquesta proposició de Batlia, ja que és una millora el fet de clarificar quines són les
competències i responsabilitats de cada administració, i tot allò que assumeixi la
comunitat autònoma, millor per als ajuntaments i, en aquest cas, per a l’Ajuntament
de Sant Lluís. No obstant açò, voldria saber els motius pels quals aquest conveni no
va passar per la comissió corresponent, per tal de fer-ne una adequada anàlisi.
Afegeix que per aquest fet s’hauria d’abstenir, però com que entén que és una
proposta bona, el seu vot serà afirmatiu.
Intervé el batle. Manifesta que una vegada aquest conveni és aprovat pel Consell
de Govern, llavors havia de publicar-se en el BOIB, i a l’esmentat diari oficial s’hi
va publicar la setmana passada, quan ja s’havia fet la comissió. Per no haver de
fer una comissió extraordinària, es va considerar oportú presentar-lo directament al
Ple, ja que, a més, per al mes que ve està previst que el conseller véngui a Sant Lluís
i aprofiti l’ocasió per signar aquest conveni.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació la proposició de Batlia
presentada.
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El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels dotze membres assistents, acorda:
Primer.- El Ple ratifica la inclusió del present assumpte a l’ordre del dia de la present
sessió.
Segon.- Aprovar el conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Educació i Cultura
de la comunitat autònoma de les Illes Balears i l’Ajuntament de Sant Lluís per dur a
terme treballs de conservació, manteniment i millora dels centres de segon cicle
d’educació infantil i d’educació primària de les Illes Balears.
Tercer.- Facultar el batle per signar l’esmentat conveni.
NOVÈ.- PROPOSTA QUE PRESENTA EL GRUP DEL PARTIT POPULAR.INSTAL·LACIÓ DE PANELLS INFORMATIUS A LES URBANITZACIONS
La secretària accidental dóna compte de la proposta presentada pel grup del Partit
Popular, que diu:
“Que las urbanizaciones y núcleos de nuestro municipio provocan, en ocasiones, confusión y
desconcierto a los visitantes que buscan, a menudo infructuosamente, determinada calle,
vivienda o edificio.------------------------------------------------------------------------------------------------------Que podría ser una iniciativa acertada instalar a la entrada de cada uno de los citados centros
urbanos, un panel con un plano, nombres de las calles y cuantos datos puedan favorecer la
identificación de los lugares buscados. --------------------------------------------------------------------------Que se cuente con la iniciativa privada para la ejecución de estas mejoras, comunicándose a
las empresas la instalación de los citados paneles y ofreciéndoles la posibilidad de anunciar en
ellos sus negocios, quizá mediante una contribución que incluso pudiera minimizar el coste de
los paneles y su mantenimiento. ----------------------------------------------------------------------------------Por todo ello, la que suscribe, presenta la siguiente ---------------------------------------------------------PROPUESTA DE ACUERDO---------------------------------------------------------------------------------------1º Que así como mejor convenga, se instale en cada urbanización o núcleo urbano, uno o más
paneles informativos que ofrezcan a la vista del visitante un detalle sobre los nombres de las
calles, numeración, puntos de aparcamiento y zonas de interés general.------------------------------2º Que se invite a la iniciativa privada a participar en estas instalaciones con publicidad de sus
negocios o cuantas informaciones se crean oportunas.” -----------------------------------------------------

Tot seguit, la secretària accidental dóna compte de l’esmena presentada per l’equip de
govern, que diu:
“Atesa a la proposta presentada pel Partit Popular amb relació a l’assumpte indicat, la qual va
quedar damunt la taula a les sessions plenàries de dia 20.12.10 i 27.01.11; atès a l’article 97.5
del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals; l’equip de
govern de l’Ajuntament de Sant Lluís presenta les següents esmenes a les propostes d’acord
presentades pel Partit Popular, proposant el següent redactat: -------------------------------------------Primer.- Que es redacti un projecte per a la instal·lació d’un o més panells informatius per a
cada urbanització o nucli urbà, que ofereixin un detall sobre els noms dels carrers, punts
d’aparcament, zones d’interès general, etc. -------------------------------------------------------------------Segon.- Que s’estudiï la possibilitat de participació de l’empresa privada a aquestes
instal·lacions amb publicitat dels seus negocis o quantes informacions es creïn oportunes.” ------

Intervé el batle. Manifesta que, tal com es va expressar a la darrera sessió plenària,
s’ha presentat una esmena a les propostes del Partit Popular, per la qual cosa demana
si hi ha qualque intervenció.
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Intervé la Sra. Baillo Vadell. Demana si podria disposar d’una còpia dels diferents
pressuposts d’aquests panells que, segons la senyora Marqués, va dir que tenia
damunt la taula. La Sra. Marqués Portella manifesta que tindran els pressuposts així
com tota la informació d’aquest projecte, que redactaran els serveis tècnics. Afegeix
que la idea és fer primer una proposta abans d’elaborar el projecte per encaminar la
idea i decidir entre tots el que realment volem posar.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació l’esmena presentada per
l’equip de govern a la proposta del grup del Partit Popular amb relació a l’assumpte
indicat.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels dotze membres assistents, acorda:
Primer.- Que es redacti un projecte per a la instal·lació d’un o més panells informatius
per a cada urbanització o nucli urbà, que ofereixin un detall sobre els noms dels
carrers, punts d’aparcament, zones d’interès general, etc
Segon.- Que s’estudiï la possibilitat de participació de l’empresa privada a aquestes
instal·lacions amb publicitat dels seus negocis o quantes informacions es creïn
oportunes.

DESÈ.- DONAR COMPTE RESOLUCIÓ DE BATLIA NÚM. 2011/43.- DELEGACIÓ
COMPETÈNCIES
La secretària accidental dóna compte de la resolució de la Batlia núm. 2011/43, de dia
08.02.11, que diu:
“Atendiendo a las vacaciones del Sr. Alcalde, previstas desde el día 11 de febrero de 2011 por
la mañana hasta el día 13 de febrero de 2011 por la tarde, ambos inclusive; y atendiendo a la
normativa vigente sobre ausencias del Sr. Alcalde en el término municipal, y en virtud de las
atribuciones que me confiere la vigente Ley de Régimen Local, vengo en --------------------------------------------------------------------------------------RESOLVER----------------------------------------------------PRIMERO.- Delegar en el 1er Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento, D. Remigio Lora
Buzón, la totalidad de las funciones que como Alcalde me corresponden, surtiendo efecto la
referida delegación desde el día 11 de febrero de 2011 por la mañana hasta
mi
reincorporación como Alcalde prevista para el día 13 de febrero de 2011 por la tarde. ------------SEGUNDO.- Que la presente Resolución se de conocimiento al Pleno del Ayuntamiento en la
primera sesión que se celebre. ------------------------------------------------------------------------------------TERCERO.- Publicar en el BOIB la presente Resolución.” --------------------------------------------------

El Ple de l’Ajuntament en resta assabentat.

ONZÈ.- CONTROL DEL PLE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Intervé la Sra. Baillo Vadell. Demana una còpia de les següents resolucions de la
Batlia: 2011/26, 2011/27, 2011/46 i 2011/50.

20

Ajuntament de Sant Lluís
www.ajsantlluis.org

DOTZÈ.- PRECS, SUGGERIMENTS I MOCIONS
Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que avui, desprès d’un any d’esperar, ha rebut
l’informe sobre els avals en concepte de participació de la parcel·la en l’execució
d’obres d’infraestructura que es dipositen en el moment de sol·licitar una llicència
d’obra major. Així mateix, manifesta que sobre la qüestió del sistema de cooperació
de Son Remei se li ha contestat que encara no s’ha pres cap resolució municipal. Però
assenyala que hi queda una qüestió pendent, respecte a diferents escrits presentats
pel Sr. Mezquida i el Sr. Vaquero. El Sr. Lora manifesta que en el seu torn de paraula
li contestarà.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que dia 09.02.11 s’ha rebut la sentència núm.
225 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3, la qual no ha passat per la sessió
plenària d’avui, per la qual cosa demana: No és d’obligat compliment haver de
donar-ne compte a la primera sessió plenària que hi hagi? El batle manifesta que es
comprovarà.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que des de l’any 2001 hi ha un projecte
d’urbanització de Binissafúller Roters fet per Joan Moll, per la qual cosa voldria saber
si serà vàlid aquest projecte desprès de tant d’anys. El batle respon que sí que es
vàlid i que l’únic que s’haurà de fer és actualitzar preus.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Demana quan es convocarà la mesa de contractació per
la qüestió del projecte d’urbanització de Binibèquer Nou. El batle respon que encara
no ho sap, atès que les circumstàncies no han vingut molt favorables i, en aquest
sentit, necessitam també un secretari.
Per altra banda, la Sra. Baillo Vadell voldria saber quina gestió ha fet per suplir la plaça
vacant del secretari; si s’ha enviat el certificat de defunció a la Conselleria d’Interior del
Govern balear; si té qualque idea de com es cobrirà. El Partit Popular entén que
mentre no es cobreixi definitivament la plaça s’ha de donar a un funcionar amb
interinitat. Voldria saber com està la situació.
El balte informa que s’ha dirigit un
escrit al Col·legi de Secretaris i aquests dies ha entrat un escrit de l’esmentat col·legi
en el qual ens donen el nom d’una persona. A partir d’aquí, ens posarem en contacte
amb la Conselleria d’Interior per veure quina és la següent passa a fer.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que des del mes de gener es va deixar de
subministrar menús als usuaris del Servei a Domicili per part del Consell Insular de
Menorca. Demana: Com està la situació en aquests moments? La Sra. Marqués
Portella manifesta que en el seu moment es va explicar que quan entràs en
funcionament el geriàtric de Sant Lluís deixarien d’anar a cercar els menús del
geriàtric de Maó perquè els trauríem del geriàtric de Sant Lluís, i des del dia 18 de
gener es reparteixen des del geriàtric de Sant Lluís.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que per un registre de sortida ha vist que estan
estudiant la situació de la taxa de fems, així com les repercussions d’aplicació
d’aquesta taxa a tot el municipi de Sant Lluís. Voldria saber de què es tracta, aquest
estudi.
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La Sra. Marqués Portella manifesta que fa temps que es va començar a fer un estudi
sobre l’ordenança fiscal de la taxa de fems perquè és molt antiga i els conceptes que
hi figuren es van fer en aquell moment en unes circumstàncies que no són les actuals.
Afegeix que, a la vegada que s’ha de fer la nova contracta de fems, segurament hi
haurà unes variacions en les taxes, perquè s’hauran d’adequar a la nova contracta, i
per açò s’està fent feina en aquest estudi. Així mateix, manifesta que possiblement
una de les coses és saber si realment la diferència que hi ha entre habitatges de la
costa i habitatges del nucli urbà ha de ser la que és, o no; o si els habitatges situats a
la zona rústica han de tenir la diferència que hi ha en aquests moments, o no. Una
altra qüestió és que en aquests moments la quota de fems del polígon industrial va
per metres quadrats i no per tipus d’activitat i, tal vegada, s’haurà de fer referència al
tipus d’activitat, perquè no totes les activitats generen la mateixa quantitat de fems.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que a la darrera sessió plenària va demanar
al Sr. Cruz quin era el cost del pla que es va aprovar, així com quin era el cost total, i
com atendria l’Ajuntament les accions que s’aprovaven, tenint en compte que
l’Ajuntament no té doblers.
El Sr. Cruz Dalmau informa que el cost de l’estudi ha estat de 16.200 euros i que el
cost total de les actuacions són estimacions, ja que estem parlant de projectes que no
estan valorats en cap moment i no es pot donar un preu final de les actuacions que
s’hagin de fer. Respecte a la possibilitat de poder pagar aquestes accions, manifesta
que el mateix pacte de batles proposa una sèrie d’estructures de suport, que són
administracions que han de donar suport tècnicament i econòmicament als pobles que
s’han adherit al pacte de batles i que no tenen capacitat tècnica i/o econòmica
d’atendre aquestes actuacions.
Així mateix, manifesta que
una d’aquestes
estructures de suport és el Govern balear i, per açò, va ser el Govern balear qui va
finançar aquest estudi i ha d’ajudar l’ajuntament a dur endavant les actuacions.
Afegeix que no només el Govern balear, sinó diversos fons europeus, que són
estructures de suport d’aquest pacte.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que l’any 2009 el Partit Popular va presentar
una moció respecte a la possibilitat d’editar una guia turística. El Ple va aprovar, per
unanimitat, que es miraria la possibilitat de fer aquesta guia turística i es va acordar
allò que hauria d’incloure aquesta guia, així com sol·licitar col·laboració tècnica i
econòmica del Consell Insular. Així mateix, manifesta que en el mes de juny de 2010
va tenir una conversació amb una tècnica d’aquest ajuntament, la qual va comentar-li
que s’estaven cercant subvencions perquè poguessin finançar el cost d’aquesta guia.
Assenyala que, però, la sorpresa del Partit Popular va ser l’altre dia a la comissió, on
la senyora Marqués va presentar un projecte pilot d’informació i promoció turística.
Havent llegit aquest projecte, el Partit Popular considera que la moció es manté perquè
està aprovada i aquest projecte és un complement, la qual cosa li sembla perfecte.
Per tant, demana: Si una moció està aprovada i després l’equip de govern presenta
una cosa diferent , con queda la moció si està aprovada per unanimitat?
La Sra. Marqués Portella manifesta que allò que es va aprovar el dia 12.05.09 és
estudiar la possibilitat de l’edició d’una guia turística. Recorda que açò va ser una
rectificació que es va fer durant el debat de la moció, ja que ella va demanar que en
lloc d’acordar “editar”, que s’acordàs “estudiar la possibilitat d’editar”, ja que el que no
volíem era fer una guia que quedàs obsoleta d’aquí un any perquè faltin components
o perquè la informació ja no hi és. De fet, manifesta que el representant del seu partit
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(PP), el senyor Alcina, va manifestar que estava totalment d’acord amb la intervenció i
que acceptava la matisació indicada i va afegir que la guia ha de ser una cosa
dinàmica i que es vagi actualitzant any darrere any. Així mateix, recorda que el senyor
Melià també va dir que hi estava d’acord i que, efectivament, una guia ha de ser
dinàmica.
Continua la Sra. Marqués Portella. Manifesta que a partir d’aquest moment es va fer
feina sobre aquest projecte, van tenir contactes amb el CIM i ens van dir que en
aquests moments no hi havia subvencions per a aquest tipus d’edicions. Afegeix que,
mirant possibilitats i tenint clar açò de poder donar màxima informació i que l’edició
en paper significa que al cap d’un any o dos la guia queda obsoleta, es va optar per
presentar a la darrera comissió un projecte de guia turística a la xarxa, és a dir, on
line. Manifesta que amb açò aconseguim dues coses, no només feim la tasca de
donar informació, com és una guia turística, sinó que, a més, aconseguim fer la tasca
de promoció.
Finalment, la Sra. Marqués Portella manifesta que aquest projecte es va explicar una
mica a la comissió i que esta disposada a fer una altra reunió per explicar en
profunditat de què es tracta aquest projecte i mostrar per ordinador coses que ja
s’han fet. Afegeix que aquest equip de govern té clar que el futur és aquest, allà on
l’actualització serà permanent, i que qualsevol informació que es vulgui es podrà
imprimir i tenir en paper, per la qual cosa entén que hem d’anar cap aquí. A més, el
cost d’aquest projecte és molt més baix i amb una informació constant, renovada i al
dia.
La Sra. Baillo Vadell manifesta si, llavors, no hi haurà guia turística. La Sra. Marqués
Portella demana si quan la Sra. Bailla xerra d’una guia turística, es refereix a un
plànol editat. La Sra. Baillo manifesta que així ho va explicar a la tècnica. La Sra.
Marqués manifesta que nosaltres proposam aquest altre sistema i, en tot cas, es podrà
decidir en un altre moment. Afegeix que es va aprovar estudiar l’edició d’aquesta guia
turística i, en principi,
l’equip de govern veu molt més convenient fer aquest
projecte. La Sra. Baillo manifesta que, doncs, no a la guia turística en paper. La Sra.
Marqués manifesta que, per la nostra part, és així.
Per altra banda, la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que fa uns tres anys el senyor Lora va
organitzar una reunió amb tots els partits polítics i els tècnics de l’Ajuntament per
reordenar el centre del poble. Es va decidir que presentarien diferents projectes i no
n’han sabut res més, per la qual cosa voldria saber com està aquesta qüestió.
El Sr. Lora Buzón informa que s’han mantingut conversacions amb el Col·legi
d’Arquitectes i Enginyers de Menorca perquè ens presentin unes bases de concurs, les
quals haurà d’aprovar la Comissió d’Urbanisme. Afegeix que, una vegada es disposi
d’aquestes bases, llavors s’haurà de decidir com volem que sigui aquest projecte.
La Sra. Baillo Vadell manifesta que creu que el senyor Lora no l’ha entesa. Recorda
que van tenir una reunió amb l’arquitecte que va venir de Palma i el tècnic municipal, i
en aquella reunió ja van dir el que volien que es fes, i es va decidir que presentarien
diferents projectes. Per tant, voldria saber com estan aquests projectes.
El Sr. Lora Buzón manifesta que per parlar del projecte de mobilitat i d’eliminació de
barreres arquitectòniques de tot el poble de Sant Lluís, aquest equip de govern ha
apostat, des de sempre, que sigui el màxim de gent que pugui aportar alguna cosa a
aquest projecte, tant l’Agenda Local 21 i fins qualque partit polític. Per açò, primer de
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tot s’han de marcar els criteris i desprès s’ha de saber de quina manera es fa el
concurs, ja que allò que es vol és que aquest projecte reflecteixi les millors opinions
del poble i que, si és possible, la redacció sigui a càrrec de gent menorquina.
La Sra. Baillo Vadell insisteix que va quedar ben clar que es presentarien uns
projectes i, simplement, ella ha demanat en quina situació es trobava, aquest
expedient, i el senyor Lora està contestant d’una forma que no té massa sentit, per la
qual cosa entén que no s’ha fet res.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Demana quan acabaran les obres del carril bici de Son
Perruquet. El Sr. Lora Buzón respon que possiblement dins la setmana venidora.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Demana si s’ha fet mirar la possibilitat de posar un
senyal de trànsit a l’entrada de Binifadet, tal com ha demanat en dues sessions
plenàries. El Sr. Lora Buzón respon que s’han donat les ordres perquè s’ho mirassin i
que, si faltava aquest senyal, que l’hi col·locassin.
La Sra. Baillo Vadell manifesta
que, doncs, en el cas que no s’hagi posat, que s’informi en el proper Ple dels motius
pels quals no s’ha posat.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que estam acabant aquest mandat municipal
i el Partit Popular s’ha interessat en diferents ocasions per la titularitat del Cós.
Recorda que el senyor Lora va dir que amb el Pla director sectorial de carreteres
quedarien delimitades amb caràcter definitiu les competències de cadascú, per la qual
cosa demana una explicació de com està aquesta qüestió. El Sr. Lora Buzón respon
que el Pla director de carreteres encara no està aprovat. La Sra. Baillo manifesta que,
doncs, si el Cós és del Consell, el Partit Popular entén que el Cós és carretera. És açò
correcte? El Sr. Lora manifesta que el Cós és de titularitat del Consell perquè la
carretera antiga passava dins el poble, però de tothom és sabut que és una
competència compartida. La Sra. Baillo manifesta que, per llei, és una carretera, per la
qual cosa demana si una carretera es pot fer zona de vianants. El Sr. Lora Buzón
manifesta que, si fos una carretera, tampoc no hi podria haver les cases que hi ha en
el Cós, perquè la llei ens obligaria a avançar quinze metres per cada banda. Afegeix
que, amb convenis o qualsevol cosa, es pot fer zona de vianants qualsevol cosa.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Pel que fa a la qüestió de fer zona de vianants el Cós,
manifesta que el Partit Popular sap quina és la postura del portaveu d’EM-EU, per la
qual cosa voldria saber quina és la postura del PSOE i quina és la postura del PSMELS VERDS.
Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que el PSM-ELS VERDS es manté en allò que va
dir a la campanya electoral de fa quatre anys, en concret, que progressivament
pacificarien el Cós, i el temps ens dirà allò que hem de fer. Així mateix, manifesta que
no descarta que en aquest projecte de mobilitat, en què tothom participarà, hi diguin
la seva, i que si fa falta en aquest Ajuntament fer una votació popular sobre la qüestió
del Cós o de tot el terme, ho farem. Afegeix que açò és el que s’ha fet, ja que van
treure places d’aparcament des Cós per pacificar-lo. Aquesta és la nostra postura.
La Sra. Baillo Vadell demana al senyor Lora què vol dir exactament quan parla de
“pacificació”.
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El Sr. Lora Buzón manifesta que, de passar-hi 150 vehicles a passar-hi 50, ja és
pacificar, així com hi ha diferència que en un carrer hi hagi 200 vehicles aparcats que
no que n’hi hagi 100. Així mateix, manifesta que el fet de tancar un carrer a certes
hores perquè els al·lots vagin a l’escola, açò també és pacificar. Afegeix que a
vegades la gent entén per pacificar que es tracta de tancar un carrer durant 365 dies a
l’any, però no és açò el que pensa el seu partit.
Tot seguit, i per aclariment, el batle informa que a la zona de ses Barraques també
s’ha pacificat, en el sentit que tots els vehicles de gran tonatge no poden passar per
dins aquest nucli, sinó que han de passar per dins el polígon industrial; per açò es va
fer l’obertura del polígon cap as Castell.
Intervé la Sra. Marqués Portella. Manifesta que el PSOE, de fet, des d’abans de les
passades eleccions sempre ha tingut clar que tot el nucli antic de Sant Lluís s’havia de
modificar,
primer de tot per complir amb la llei de supressió de barreres
arquitectòniques, la qual cosa implicarà que bona part dels aparcaments hauran de
desaparèixer, sobretot de les travessies. Per açò, a l’expedient d’aprovació inicial de
les normes subsidiàries ja es preveuen bosses d’aparcament al voltant del poble. A
partir d’aquí, manifesta que també tenen clar que el centre del poble ha de ser un lloc
més amable per a la gent que camina i passeja i, evidentment, s’ha de pacificar.
Afegeix que pacificar en cap moment significa tancar totalment la circulació, pacificar
és un procés que es fa a poc a poc, lentament, amb el consens de la gent de tot el
poble, dels que viuen a la zona afectada, així com dels que no hi viuen, i la idea és
poder arribar a un consens per anar pacificant. Per exemple, una de les coses a
pacificar pot ser restringir el trànsit en unes hores concretes, uns dies, o restringir el
trànsit a uns vehicles determinats, etc. Hi ha moltes formes de pacificar i creu que allò
que tots tenim clar és que hem d’aconseguir un poble on es pugui anar caminant, on
es pugui agafar un al·lot per la mà, on es pugui passejar, on pugui anar una mare amb
un cotxet sense que tengui problemes i sense que cada dos per tres es trobi amb un
cotxe mal aparcat damunt la vorera...
La Sra. Baillo Vadell manifesta que ella ha demanat fer zona de vianants i, tant el
portaveu del PSM-ELS VERDS com la portaveu del PSOE, parlen de pacificar. Per
tant, demana si a la llarga es pretén fer zona de vianants el Cós, sí o no.
El batle manifesta que la pregunta ha quedat totalment contestada i, a més, s’ha
matisat que el fet de pacificar no vol dir tancar. La Sra. Baillo manifesta que, doncs,
fer zona de vianants, no. El batle manifesta que zona de vianants, no, pacificar.
Afegeix que tothom sap que les voreres del nucli antic no compleixen, i es pot veure
com les mares amb els seus cotxes han de davallar de la vorera o com certs camions
de gran tonatge agafen part de la vorera i rompen l’enrajolat; per tant, qualque cosa
s’ha de fer. Però açò no vol dir que s’hagi de tancar el poble, que no s’equivoqui la
gent o que qualcú no faci equivocar la gent perquè aquí el que hi ha és molta
demagògica política de certes persones; que no es confongui la gent, en cap moment
s’ha parlat de tancar, allò que s’ha dit és que tenim un problema estructural del nucli
antic i que de qualque manera s’haurà de resoldre.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que entén que mentre l’adaptació de les
normes subsidiàries al PTI no estigui aprovada, allò que val són les normes
subsidiàries d’adaptació a les DOT. Demana: És així? El Sr. Lora Buzón respon que
depèn del grau restrictiu que tengui. És a dir, si una norma provisional és més
restrictiva s’aplica aquella; i si l’altra encara ho és més, s’aplica l’altra.
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Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que a una Junta de Govern de dia 07.12.10, a
l’apartat núm. 5 i referent al Pla d’equipaments comercials, es diu que no està adaptat
i, en canvi, hi ha un certificat de Secretaria de dia 26.01.11, que diu que sí que està
adaptat a la normativa comercial. Per tant, demana una explicació de per què a una
Junta de Govern es diu una cosa i, llavors, hi ha un certificat de Secretaria que en diu
una altra.
El batle manifesta que açò va ser una qüestió que van haver de verificar amb la
Conselleria de Comerç perquè l’Ajuntament tenia dubtes; per açò, inicialment l’informe
deia que no, quan vertaderament a la Conselleria consta que l’Ajuntament de Sant
Lluís està adaptat a la normativa comercial de l’any 1996, que és allò que en aquests
moments preval.
La Sra. Baillo Vadell demana, doncs, una còpia de la contestació de la Conselleria en
aquests sentit. El batle respon que la contestació és de paraula.
Finalment, la Sra. Baillo Vadell demana una còpia de l’escrit presentat per Luis Perez
Peña, del Grup Superco Maxor, de data 01.10.10; així com una còpia dels certificats
de Secretaria de dia 19.11.10, 22.12.10 i 26.01.11.
Intervé el Sr. Coll Alcina. Manifesta que voldria fer un suggeriment al Ple perquè es
pugui fer arribar a la Conselleria de Mobilitat. Assenyala que la freqüència de la línia
de transport públic de Maó a Sant Lluís durant l’hivern és de 12 trajectes diaris. En
canvi, de Maó as Castell n’hi ha 26, de freqüències. Afegeix que és més del doble i
Sant Lluís té una carència bastant greu en aquest sentit, per la qual cosa considera
que seria convenient dirigir un escrit a la Conselleria de Mobilitat, per tal que, en la
mesura possible, pugui incrementar la freqüència.
El Sr. Lora Buzón respon que es farà aquest suggeriment,
però vol deixar
constància que durant aquests darrers quatre anys aquest ajuntament no fa res més
que queixar-se davant la Conselleria perquè augmenti tots els trajectes.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Respecte a la pregunta que ha fet la senyora Baillo
sobre què pensava fer cada partit polític respecte a fer zona de vianants el Cós,
manifesta que és ver que ella ja sabia la postura d’EM-EU, però si els altres dos
partits representats a l’Ajuntament han contestat, ell també té dret a manifestar-se en
el Ple. Manifesta que EM-EU sí que esta a favor de fer zona de vianants el Cós...
Tot seguit, el batle manifesta que l’equip de govern ha contestat davant preguntes que
ha fet l’oposició, en aquest cas, el Partit Popular. Afegeix que som a Precs i
suggeriments, per la qual cosa li demana al Sr. Melià que faci el seu prec o el seu
suggeriment, però no vulgui contestar una pregunta que no se li ha fet, encara que se
sentit al·ludit.
El Sr. Melià Mercadal manifesta que la resposta no l’ha donada l’equip de govern, ja
que la senyora Baillo ha fet una pregunta als diferents partits representats en aquest
ajuntament i han contestat els representants dels partits, no l’equip de govern.
El batle demana al Sr. Melià que s’atengui al punt de l’ordre del dia i que, doncs, faci
la seva pregunta o el seu suggeriment.
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El Sr. Melià Mercadal manifesta que el seu suggeriment seria que els partits que
formen l’equip de govern segueixin bé aquest criteri, és a dir, el criteri que en l’apartat
de Precs i suggeriments no s’ha d’entrar a donar visions de cada partit. Suposa que
açò és un privilegi a què no deuen estar disposats a renunciar.
Continua el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que des de dia 18 de gener està tancat el
carrer Pere Tudurí, des del Cós fins al carrer de Son Perruquet, durant l’horari
d’entrada i sortida de l’escola. No obstant açò, dia 31 de gener i dia 1 de febrer, dies
que plovia, una vegada a l’hora d’entrada a l’escola i l’altra a l’hora de sortir, no es va
tancar el carrer. Assenyala que ha rebut moltes queixes per aquest fet i considera que
és una passa enrere en una actuació que s’hauria de consolidar i ampliar. A més, en
dies de pluja considera que és quan fa més falta poder anar a l’escola amb tranquil·litat
i, sobretot, allò que és més greu és que l’Ajuntament ha tornat permetre el pas de
cotxes sense avisar, posant en perill la seguretat dels nostres fills, que s’havien
acostumat que el trajecte fins a l’escola era més segur. Davant aquest fet, demana qui
és el responsable municipal de deixar passar els vehicles durant aquests dos dies.
El batle manifesta que l’ordre la va donar ell com a batle davant les queixes que va
tenir durant tot el matí amb motiu del col·lapse que es va crear dins el carrer Son
Perruquet perquè estava plovent a les totes. Així mateix, matisa que va ser només un
dia, el matí, on resulta que els al·lots anaven a l’escola amb safates i va ser un caos.
Per açò, com que al migdia estava plovent, va donar les ordres a la policia perquè
obrissin.
El Sr. Melià Mercadal considera que aquest fet posa en perill la seguretat dels fillets
que van a l’escola, ja que s’havia avisat les famílies que seria d’una determinada
manera i, de cop i volta, sense avisar, els pares i les mares creuen que els seus fills
van segurs perquè el carrer està tancat i es troben que no és així. Suggereix que
mantengui el tancament del carrer durant l’horari i sortida dels al·lots de l’escola.
El batle manifesta que en cap moment es va posar en perill cap al·lot, la seguretat hi
va seguir sent com havia estat sempre, però ara s’ha pres una mesura. No obstant
açò, aquell dia, puntualment, es va obrir per l’aiguada que queia.
El Sr. Melià
Mercadal manifesta que van ser dos dies, un matí i un migdia. El batle respon que no,
que només va ser un migdia. Afegeix que pot entendre la indignació del senyor Melà,
però ell ha d’entendre també la gent del carrer i, sobretot, els al·lots, que aquell dia ho
van passar molt malament per arribar a l’escola amb tot el que estaven duent en les
mans.
Finalment, el Sr. Melià Mercadal manifesta que ha notat que el batle, en els diferents
debats i en la seva qualitat de moderador i president del Ple, es reserva la seva
darrera intervenció, cosa que és normal, però en lloc de fer una intervenció de
conclusions, l’aprofita per llençar desqualificacions. Avui, fins i tot, fregant l’insult,
quan ha parlat que ens hauria de caure la cara de vergonya, quan diu que feim pena,
quan diu que li sap greu que tinguem l’oposició que tenim... Considera que açò frega
l’insult i és trist que el batle faci aquestes afirmacions, quan ell sap que els diferents
portaveus ja no tenen la possibilitat de respondre. Així mateix, recorda que fa mesos
va demanar l’emissió d’un informe respecte si per al·lusions l’oposició té la possibilitat
de contestar. Conclou dient que el suggeriment que fa és que el batle porti el debat
com li correspon, però no caient en aquesta baixesa d’esperar el torn de conclusions
que li correspon com a batle per desqualificar, humiliar i, quasi quasi, insultar amb
afirmacions com les que acaba de recordar. Agrairà que en el futur ho tengui en
compte.
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Intervé el Sr. Lora Buzón. Respecte a una pregunta que va fer la senyora Baillo,
manifesta que l’expedient del senyor Vaquero, relatiu a la sol·licitud de declaració
d’interès general per fer un centre zoològic, en el moment actual se li ha caducat, ja
que després de requerir-li diferent documentació no l’ha presentada tota i, per açò, ha
caducat l’expedient i no se’n tramitarà l’interès general.
Pel que fa al senyor
Mesquida, manifesta que s’ha remès l’expedient al Consorci del Sòl Rústic del Consell
Insular de Menorca.
Per altra banda, i respecte a una pregunta que va fer el Sr. Coll Alcina, el senyor Lora
dóna compte de l’escrit que es va remetre al Comitè d’Empresa respecte a un escrit de
la brigada d’obres:
“El pasado 10/01/2011, mediante registro de entrada n°59, se presenta escrito firmado por un
grupo de trabajadores de brigada de este Ajuntament, solicitando la colocación del equipo de
osmosis en la fuente de la brigada, así como las taquillas reglamentarias.
Al efecto de que proceda a dar traslado al colectivo referenciado, paso a darle traslado de la
siguiente información:
1) El agua en el municipio de Sant Lluis, según los informes técnicos del Govern Balear, de los
que dispone esta Corporación, es apta a todos los efectos para el consumo. Por lo tanto la
instalación del equipo de osmosis no es necesario. Recordarle que en fechas recientes hemos
procedido a la instalación de una fuente de agua, tal como o venían solicitando los operarios.
2) Se esta procediendo a la instalación de las correspondientes taquillas reglamentadas. De
hecho hay cuatro taquillas instaladas y constan solicitadas a la Mercantil Comercial Jaipe otras
12 unidades. Le adjuntamos para mayor aclaración el pedido realizado el 14/01/2011.”

Intervé el batle. Pel que fa a la darrera intervenció del Sr. Melà, manifesta que li
agrairia que es llegís la llei. Així mateix, manifesta que el fet d’anar al punt del
pressupost, per les expressions que ell ha emprat i arribar al punt de poder interpretar
el que ell ha dit, d’insult, creu que l’insult són vostès. Quan parlant del punt dotze,
precs, suggeriments i mocions, és simplement fer un prec o un suggeriment, però
resulta que amb aquest punt ens passam quasi tot el ple; açò és la tolerància del qui
dirigeix el debat, cosa que no hauria de permetre. Manifesta que el portaveu d’EM-EU
ja volia entrar en allò que la portaveu del PP havia dit, quan aquest punt no és per a
açò; i si el punt de la senyora Baillo no li ha agradat al senyor Melià, presenti una
moció i es debatrà, però no vulgui emprar Precs i suggeriments per armar aquí un
debat. Aquest punt no és de debat; en aquest punt s’ha de fer una pregunta i s’ha de
donar una resposta. Però resulta que aquí estam fent una retòrica de dalt de tot. Així
mateix, manifesta que es reafirma en tot allò que ha dit a l’aprovació definitiva del
pressupost, la principal eina de l’Ajuntament, i que el senyor Melià digui que no val la
pena... El batle demana al Sr. Melià que reflexioni un poc a veure si no és ver allò que
el batle acaba de dir.
El president aixeca la sessió i ordena que se n’estengui la corresponent acta, que
firmen els membres del Ple de l'Ajuntament amb mi, la secretària accidental, acta que
certific.
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