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ACTA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Caràcter de la sessió: ordinari
Dia: 19/12/2011
Hora: de les 20 a les 21.20 hores
Lloc: Ajuntament
Assistents
Batle:
1r. Tinent de batle:
2n. Tinenta de batle:
3r. Tinent de batle:
4t. Tinent de batle:
Regidora:
Regidor:
Regidora:
Regidora:
Regidor:
Regidor:

Cristóbal Coll Alcina
Pedro Tudurí Mercadal
Carmen Reynés Calvache
Javier R. Pons Pons
Francisco Olives Salas
Candelaria Moreno Portella
Alfredo Benosa Majos
M. Carolina Marqués Portella
Vanesa Florit Blanco
Remigio Lora Buzón
Miquel Melià Mercadal

Secretària:

María Cristina Gascón Mir

S’han excusat de no assistir-hi:
Regidor:
Llorenç Carretero Tudurí
Regidora:
Elena Pons Pons
Ordre del dia
Primer.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Segon.- Dictamen comissió d'Economia i Hisenda 13.12.11.- Proposta d'aprovació de
la modificació del contracte d'obres de construcció d'un nou centre d'educació infantil
de primària (6+12)
Tercer.- Dictamen comissió d'Economia i Hisenda 13.12.11.- Proposta de modificació
de les anualitats del finançament de les obres de reforma i ampliació del poliesportiu
municipal
Quart.- Dictamen comissió d'Economia i Hisenda 13.12.11.- Proposta d'adjudicació de
les obres de reforma i ampliació del poliesportiu municipal
Cinquè.- Dictamen comissió d'Economia i Hisenda 13.12.11.- Proposta de Batlia amb
relació a l'aprovació d'un expedient de baixes d'obligacions reconegudes i anul·lació
de drets liquidats d'exercicis anteriors
Sisè.- Dictamen comissió d'Economia i Hisenda 13.12.11.- Aprovació inicial del
Pressupost i de la Plantilla 2012
Setè.- Comissions informatives.- Donar compte modificació composició
Vuitè.- Control del Ple a la Junta de Govern Local
Novè.- Precs, suggeriments i mocions
Desenvolupament de la sessió
PRIMER.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
El batle demana si cap membre del Ple té observacions a fer a l’acta de la sessió
ordinària de dia 24.11.11.
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No havent-hi cap rectificació, se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat dels onze
membres assistents.
SEGON.- DICTAMEN COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA 13.12.11.- PROPOSTA
D'APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE D'OBRES DE
CONSTRUCCIÓ D'UN NOU CENTRE D'EDUCACIÓ INFANTIL DE PRIMÀRIA (6+12)
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l’assumpte indicat, que
diu:
“La secretària dóna compte de la proposta de Batlia, de dia 09.12.11, amb relació a l’assumpte
indicat, que diu: --------------------------------------------------------------------------------------------------------“Atès que en data 19.10.2011 (reg entrada núm. 5141) es va presentar proposta de l’Institut
d’Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals (IBISEC), del Govern Balear, per a la fixació de
preus contradictoris per introducció de noves unitats d’obra a l’expedient de les obres de
construcció d’un nou centre d’educació infantil de primària (6+12); --------------------------------------Vist l’informe de supervisió amb proposta d’aprovació, així com l’acta de preus contradictoris
signada per la direcció de les obres i el contractista; --------------------------------------------------------Vists els informes emesos pels serveis tècnics municipals i secretaria intervenció;------------------Atès l’acord del Ple municipal de data 24 de novembre de 2011 que inicià l’expedient de
modificació del contracte, fixà els preus contradictoris i donà audiència al contractista per
termini de tres dies; ---------------------------------------------------------------------------------------------------Atès que ha finalitzat el termini concedit al contractista per presentar al·legacions i que aquest
no ha presentat cap; --------------------------------------------------------------------------------------------------Considerant que la modificació no té transcendència econòmica i que l’equilibri financer del
contracte queda compensat; ---------------------------------------------------------------------------------------I atès a allò previst a la Llei de Contractes del sector públic i l’article 33 del plec de clàusules
particulars que van regir la contractació i adjudicació de les obres, elev a la consideració de la
Comissió Informativa d’Hisenda la següent --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROPOSTA D’ACORD-----------------------------------------------Primera.- Aprovar l’expedient de modificació del contracte d’obres de construcció d’un nou
centre d’educació infantil de primària (6+12) conforme els antecedents que figuren a
l’expedient.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Segon.- Assenyalar que la modificació no té transcendència econòmica i el contractista no té
dret a indemnització.--------------------------------------------------------------------------------------------------Tercer.- Notificar Antonio Gomila, S.A., adjudicatari del contracte, el present acord, citar-li per a
la formalització de la modificació del contracte.” --------------------------------------------------------------Intervé el batle. Informa que a la sessió plenària del mes de novembres es va iniciar
l’expedient de modificació del contracte d’obres de la construcció de l’escola nova, donant
audiència al contractista i, atès que aquest no ha presentat cap al·legació, avui es du
l’aprovació de l’expedient de modificació del contracte.------------------------------------------------------La Comissió d’Economia i Hisenda, amb els vots a favor dels representants del PP i PSM-ELS
VERDS, que suposen vuit vots ponderats; i l’abstenció dels representants del PSOE i EM-EU,
que suposen cinc vots ponderats; acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les
següents propostes d’acord: ----------------------------------------------------------------------------------------Primera.- Aprovar l’expedient de modificació del contracte d’obres de construcció d’un nou
centre d’educació infantil de primària (6+12) conforme als antecedents que figuren a
l’expedient.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Segona.- Assenyalar que la modificació no té transcendència econòmica i el contractista no té
dret a indemnització.--------------------------------------------------------------------------------------------------Tercera.- Notificar a Antonio Gomila, S.A., adjudicatari del contracte, el present acord, i citar-lo
per a la formalització de la modificació del contracte.” --------------------------------------------------------
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I no havent-hi intervencions, el batle sotmet a votació el dictament presentat per la
Comissió d’Economia i Hisenda.
El Ple de l’Ajuntament, per nou vots a favor, corresponents als membres del PP (7),
PSM-ELS VERDS (1) i EM-EU (1); i dues abstencions, corresponents als membres del
PSOE (2); acorda:
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació del contracte d’obres de construcció d’un
nou centre d’educació infantil de primària (6+12) conforme als antecedents que figuren
a l’expedient.
Segon.- Assenyalar que la modificació no té transcendència econòmica i el
contractista no té dret a indemnització.
Tercer.- Notificar a Antonio Gomila, S.A., adjudicatari del contracte, el present acord, i
citar-lo per formalitzar la modificació del contracte.
TERCER.- DICTAMEN COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA 13.12.11.- PROPOSTA
DE MODIFICACIÓ DE LES ANUALITATS DEL FINANÇAMENT DE LES OBRES DE
REFORMA I AMPLIACIÓ DEL POLIESPORTIU MUNICIPAL
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l’assumpte indicat, que
diu:
“La secretària dóna compte de la proposta de Batlia, de dia 09.12.11, amb relació a l’assumpte
indicat, que diu: --------------------------------------------------------------------------------------------------------“Atès que en el Pressupost de l’exercici 2011 s’ha previst la primera anualitat de les obres de
reforma i ampliació del poliesportiu municipal per un import de 500.000 € (aplicació
pressupostària 2011/341.622.01); --------------------------------------------------------------------------------Atès que la despesa anterior s’ha de considerar com a despesa plurianual de les regulades a
l’article 174 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la
llei reguladora de les hisendes locals i secció segona del Capítol III del RD 500/1990, de 20
d’abril;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Atès que segons la normativa anterior el número d’exercicis a que poden aplicar-se les
despeses per inversions no serà superior a quatre i la despesa que s’ha d’imputar a cada un
dels exercicis futurs autoritzats no podrà excedir de la quantitat que resulti d’aplicar al crèdit
corresponent de l’any en què l’operació se comprometi els següents percentatges: exercici
immediat següent, el 70%, segon exercici, 60% i tercer i quart, 50%;-----------------------------------Atès però que aquests límits es poden modificar (ampliar el número d’anualitats així´com elevar
els percentatges) quan de forma expressa així es decideixi i que en qualsevol cas en les Bases
d’execució del Pressupost s’hauran de detallar expressament els projectes d’inversió pels que
s’adquireixen compromisos de despeses plurianuals superant els límits quantitatius establerts;
Atès que l’anualitat de 2011 no serà la prevista al Pressupost de l’exercici 2011, que durant
aquest exercici no es reconeixerà l’import de 200.000 prevists del Govern Balear, i que
l’Ajuntament va vincular l’operació de préstec per import de 358.775,15 € a la inversió
d’aquestes obres, ------------------------------------------------------------------------------------------------------Atès que l’execució prevista de les obres és de 18 mesos, la qual cosa afecta el que resta
d’aquest exercici i dos mes,-----------------------------------------------------------------------------------------Considerant que les anualitats corresponents als exercicis 2012 i 2013 quedaran fixades a les
bases d’execució del pressupost de cada exercici, és per la qual cosa ELEV a la Comissió
Informativa d’Hisenda la següent proposta:---------------------------------------------------------------------Únic: Modificar la primera anualitat de la despesa plurianual de reforma i ampliació del
poliesportiu municipal, que queda fixada en 358.775,15 €.”------------------------------------------------3
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Intervé el batle. Manifesta que aquesta proposta es per donar forma a la manera com
atendrem la inversió de la reforma del poliesportiu. Afegeix que, independentment d’açò,
s’exigirà el compliment del conveni signat en el seu dia, si bé sap que la cosa pinta malament.
La Comissió d’Economia i Hisenda, amb els vots a favor dels representants del PP i PSM-ELS
VERDS, que suposen vuit vots ponderats; i l’abstenció dels representants del PSOE i EM-EU,
que suposen cinc vots ponderats; acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament la
següent proposta d’acord:-------------------------------------------------------------------------------------------Única: Modificar la primera anualitat de la despesa plurianual de reforma i ampliació del
poliesportiu municipal, que queda fixada en 358.775,15 €.” ------------------------------------------------

Intervé la Sra. Marqués Portella. Manifesta que el PSOE votarà en contra del
dictamen presentat, atès que el fet d’aprovar-lo implica està d’acord a no rebre l’ajuda
del conveni signat. Com que el seu grup creu que aquest conveni és vigent i que s’ha
de lluitar fins al final, hi votaran en contra.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Anuncia que EM-EU també hi votarà en contra i que els
motius són els mateixos que ha donat la regidora del Partit Socialista.
Intervé el batle. Manifesta que s’ha remès l’informe de Secretaria que van demanar
sobre l’assumpte. Així mateix, manifesta que en el conveni que es va subscriure en el
seu dia, quatre setmanes abans de les eleccions, hi havia un punt molt concret que
establia que el conveni es podia resoldre per motius de força major. El Govern balear
s’agafa a aquesta clàusula i diu que no va trobar consignació pressupostària per dur
endavant tots aquests convenis amb Illesport a l’àmbit balear. No obstant açò,
assenyala que l’equip de govern no es resigna a seguir demanant que aquest conveni
es pugui complir i es facin càrrec d’aquestes despeses. Continua manifestant que les
obres del poliesportiu estan pendents del procés d’adjudicació, un procés que no
volem demorar més estona, i més tenint en compte que l’empresa que serà
l’adjudicatària està fent les obres de l’escola nova i, per proximitat, és un bon moment
per dur-les a terme, per la qual cosa hem decidit atendre amb fons municipals aquesta
inversió perquè creu que l’obra és molt necessària i no s’ha de perdre més temps.
Conclou dient que en tot moment intentaran lluitar perquè el conveni es mantengui.
Pren la paraula la Sra. Marqués Portella. Manifesta que el PSOE entén que és una
qüestió de voluntat del Govern balear, ja que la consignació d’aquesta partida no era
exclusivament per a l’any 2012, ja que per a aquest any la partida era molt petita, sinó
que era per uns quants més anys.
Entén que el fet d’anul·lar el conveni és
simplement una qüestió de voluntat política. Conclou dient que s’ha de lluitar fins al
final perquè aquest conveni es compleixi, i que així ho farà el grup socialista.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que, a pesar que EM-EU hi votarà en contra,
demana que facin tots els esforços possibles perquè el conveni es mantengui i que
lluitin pels interessos de Sant Lluís.
Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que el grup del PSM-ELS VERDS donarà suport
al present assumpte perquè és partidari de fer aquesta obra. No obstant açò, vol
deixar clar que el seu grup polític sempre ha criticat l’autonomia municipal i sempre ha
defensat primer els interessos de Sant Lluís que no els del Govern balear, o els
interessos econòmics que pugui tenir per qüestió pressupostària tant Consell com
Govern. Conclou dient que una cosa va per una banda i l’obra per l’altra, i que el seu
vot serà favorable en aquest aspecte.
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Finalment, el batle manifesta que, com ha dit abans, demanarà que es posin els
mitjans suficients perquè aquests tipus de convenis es mantenguin, i insisteix que és
una obra important, d’interès, i que ben segur que una vegada estigui feta serà molt
d’agrair perquè és una infraestructura que ha de menester una sèrie de millores molt
necessàries.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
Comissió d’Economia i Hisenda.
El Ple de l’Ajuntament, per vuit vots a favor, corresponents als membres del PP (7) i
PSM-ELS VERDS (1); i tres vots en contra, corresponents als membres del PSOE (2) i
EM-EU (1); acorda:
Únic: Modificar la primera anualitat de la despesa plurianual de reforma i ampliació del
poliesportiu municipal, que queda fixada en 358.775,15 €.
QUART.- DICTAMEN COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA 13.12.11.- PROPOSTA
D'ADJUDICACIÓ DE LES OBRES DE REFORMA I AMPLIACIÓ DEL
POLIESPORTIU MUNICIPAL
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l’assumpte indicat, que
diu:
“La secretària dóna compte de la proposta de Batlia, de dia 07.12.11, amb relació a l’assumpte
indicat, que diu:---------------------------------------------------------------------------------------------------------“Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el 17 de febrer de 2011 va aprovar
l’expedient per a la contractació per procediment obert de les obres de reforma i ampliació del
poliesportiu, així com el plec de clàusules administratives particulars;-----------------------------------Atès que, finalitzat el termini de presentació d’ofertes van ser nou les empreses interessades;--Atès que en data 12 de maig la Mesa de Contractació va procedir a l’obertura de la
documentació general (sobre 1) declarant-se admesos 8 contractistes i exclòs provisionalment
un; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Atès que Magdalena Pons Pons, S.L. va ser exclosa definitivament per la Mesa de
Contractació en data 19 de maig i es procedí a l’obertura del sobre 4 (oferta tècnica relativa als
criteris no avaluables mitjançant fòrmules) dels licitadors admesos;-------------------------------------Atès que la Mesa, reunida el 26 de maig, va assumir l’informe tècnic emès i assignà la
puntuació corresponent a cada licitador, procedint després a l’obertura del sobre núm. 2 “oferta
econòmica” i sobre 3 “documentació relativa a criteris d’adjudicació avaluables mitjançant
fòrmules”;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Atès que, emesos els corresponents informes, la Mesa va efectuar en data 29 de juliol proposta
d’adjudicació del contracte en favor de Antonio Gomila, S.A. en virtut del següent resultat:-------EMPRESA
2
3
4
5
6
7
8
9

TORRENT COLL S.L.
UTE AGORASPORT S.A.
ALCAÑIZ DE LA GUIA S.L.
UTE CONSTR.OLIVES S.L.
COMASA
UTE CONSTR. LLULL
SASTRE S.A
ANTONIO Y DIEGO S.A.
ANTONIO GOMILA S.A.
CONSTR. LLABRES FELIU
S.L.U.
PASTOR S.A.
MELCHOR MASCARO S.A.

OFERTA
OFERTA MILLORES MILLORES TOTAL
ECONÒMICA TÈCNICA TERMINIS PROJECTE
43,63

8,00

2,11

15,95

53,04

44,96

6,00

7,22

15,00

53,30

48,27

14,40

8,00

25,00

74,07

48,13

5,50

1,78

15,42

54,36

50,00

14.00

10,00

21,43

75,43

45,06

13,73

4,11

15,00

60,20

45,03
43,53

8,00
4,50

7,78
5,22

15,00
15,43

55,37
49,87
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Atès que en data 29 de setembre el Ple va acordar requerir al licitador que va presentar l’oferta
més avantatjosa que, dins el termini de cinc dies hàbils, presentés la documentació exigida, i
que aquesta s’ha presentat, tal com consta al certificat emès per Secretaria;-------------------------Examinat el procediment, elev a la Comissió Informativa d’Hisenda la següent ----------------------------------------------------------------------------------PROPOSTA------------------------------------------------Primer.- Adjudicar a l’empresa Antonio Gomila, S.A., el contracte d’obres consistent en la
reforma i ampliació del poliesportiu municipal, per procediment obert, oferta econòmicament
més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació, per un import total de set-cents disset mil
quatre-cents quaranta euros (717.440,00 €), desglossat en: 608.000,00 € d’import net més
109.440,00 €d’IVA al 18%; tot d’acord amb el plec de clàusules administratives, millores al
termini de garantia i oferta de manteniment, i millores al projecte presentades pel contractista.-Segon.- Requerir l’adjudicatari per tal que procedeixi a la signatura del contracte en el termini
de 15 dies hàbils, comptats des del següent a aquell en que rebi la notificació de l’adjudicació.
Tercer.- Publicar aquest acord en el perfil del contractant i en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears i notificar-ho als participants d’aquesta contractació.” --------------------------------------------Intervé el batle. Manifesta que s’ha retardat a dur al Ple l’adjudicació de l’obra de la reforma del
poliesportiu municipal a causa de la situació del conveni signat en el seu dia, el qual està en
l’aire i, atès que abans de final d’any s’ha de fer l’acta de replanteig, aquest és el motiu pel qual
es du a aprovació l’adjudicació de l’obra.------------------------------------------------------------------------La Comissió d’Economia i Hisenda, amb els vots a favor dels representants del PP i PSM-ELS
VERDS, que suposen vuit vots ponderats; i l’abstenció dels representants del PSOE i EM-EU,
que suposen cinc vots ponderats; acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les
següents propostes d’acord:----------------------------------------------------------------------------------------Primera.- Adjudicar a l’empresa Antonio Gomila, S.A. el contracte d’obres consistent en la
reforma i l’ampliació del poliesportiu municipal, per procediment obert, oferta econòmicament
més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació, per un import total de set-cents disset mil
quatre-cents quaranta euros (717.440,00 €), desglossat en: 608.000,00 € d’import net més
109.440,00 € d’IVA al 18%; tot d’acord amb el Plec de clàusules administratives, millores quant
al termini de garantia i l’oferta de manteniment, i millores al projecte presentades pel
contractista.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Segona.- Requerir l’adjudicatari a signar el contracte dins el termini de 15 dies hàbils,
comptats des de l’endemà d’haver rebut la notificació de l’adjudicació.---------------------------------Tercera.- Publicar aquest acord en el Perfil del contractant i en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears i notificar-ho als participants d’aquesta contractació.”----------------------------------------------

Intervé la Sra. Marqués Portella. Manifesta que el PSOE hi votarà a favor perquè creu
absolutament necessari iniciar aquestes obres de reforma del poliesportiu. Afegeix
que li sap greu que s’hagi tardat tant a fer aquesta adjudicació. I més després de llegir
l’informe que Secretaria ens ha passat avui, ja que el fet d’haver tardat tant implicarà
possiblement que, si el conveni no surt endavant, les indemnitzacions per
incompliment del conveni seran mínimes; en canvi, si ja haguessin adjudicat les
obres, almenys haurien tingut una mica més de força davant el Govern balear quant al
conveni en qüestió.
Intervé el batle. Manifesta que el fet d’haver tardat a fer l’adjudicació és perquè teníem
notícies que aquest conveni possiblement perillava i tampoc sabien quines relacions
vinculants hi hauria entre ambdues parts; no ens volíem arriscar a executar una
obra sense saber que la podíem continuar, i el moment de continuar-la és una
vegada redactats els pressuposts i sabent quina quantitat hi podíem destinar dins l’any
2012. Afegeix que sí que s’ha retardat en fer l’adjudicació d’aquesta obra, però ho
hem fet per responsabilitat de fer les coses ben fetes, de fer les coses sabent que
podem arribar a dur-la a terme sense tenir cap tipus de perjudici econòmic. Conclou
dient que es tracta d’una obra molt necessària i que el dia que estigui feta serà molt
d’agrair.
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I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
Comissió d’Economia i Hisenda.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels onze membres assistents, acorda:
Primer.- Adjudicar a l’empresa Antonio Gomila, S.A. el contracte d’obres consistent en
la reforma i l’ampliació del poliesportiu municipal, per procediment obert, oferta
econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació, per un import total de
set-cents disset mil quatre-cents quaranta euros (717.440,00 €), desglossat en:
608.000,00 € d’import net més 109.440,00 € d’IVA al 18%; tot d’acord amb el Plec de
clàusules administratives, millores quant al termini de garantia i l’oferta de
manteniment, i millores al projecte presentades pel contractista.
Segon.- Requerir l’adjudicatari a signar el contracte dins el termini de 15 dies hàbils,
comptats des de l’endemà d’haver rebut la notificació de l’adjudicació.
Tercer.- Publicar aquest acord en el Perfil del contractant i en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears i notificar-ho als participants d’aquesta contractació.
CINQUÈ.- DICTAMEN COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA 13.12.11.- PROPOSTA
DE BATLIA AMB RELACIÓ A L'APROVACIÓ D'UN EXPEDIENT DE BAIXES
D'OBLIGACIONS RECONEGUDES
I ANUL·LACIÓ DE DRETS LIQUIDATS
D'EXERCICIS ANTERIORS
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l’assumpte indicat, que
diu:
“La secretària dóna compte de la proposta de Batlia, de dia 13.12.11, amb relació a l’assumpte
indicat, que diu:---------------------------------------------------------------------------------------------------------“Atès l’informe elaborat per Secretaria-Intervenció d’aquesta data, a l’expedient instruït per a
determinar la imatge fidel de la situació patrimonial, financera i pressupostària d’aquest
ajuntament en relació a determinades obligacions reconegudes procedents d’exercicis anteriors
pendents de pagament, així com de drets liquidats pendents de cobrament.-------------------------------------------------------------------------------PROPÒS:------------------------------------------------------------Primer.- Aprovar l’expedient de baixes d’obligacions reconegudes pendents de pagament per
un import de 188.674,38 euros, així com l’expedient d’anul·lació de drets liquidats pendents de
cobrament d’exercicis anteriors per un import de 296.928,76 euros, el desglossament individual
dels quals es troba a l’expedient. ----------------------------------------------------------------------------------Segon.- Realitzar els assentament comptables necessaris per fer efectives les baixes
d’obligacions i drets indicats.----------------------------------------------------------------------------------------Tercer.- Publicar al BOIB l’acord adoptat”-----------------------------------------------------------------------Intervé el batle. Informa que les baixes d’obligacions reconegudes puja a 188.674,38 euros i
que l’anul·lació de drets reconeguts puja a 296.928,76 euros, amb la qual cosa hi ha un
diferencial de 108.254,38 euros. Demana si hi ha qualque intervenció, si bé entén que el grups
de l’oposició no hagin tingut temps d’analitzar-ho.------------------------------------------------------------Tot seguit, la directora de Serveis Econòmics efectua una detallada explicació de l’expedient
indicat.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Comissió d’Economia i Hisenda, amb el vot a favor del representant del PP, que suposen
set vots ponderats; i l’abstenció dels representants del PSOE, PSM-ELS VERDS i EM-EU, que
suposen sis vots ponderats; acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les
següents propostes d’acord:----------------------------------------------------------------------------------------7
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Primer.- Aprovar l’expedient de baixes d’obligacions reconegudes pendents de pagament per
un import de 188.674,38 euros, així com l’expedient d’anul·lació de drets liquidats pendents de
cobrament d’exercicis anteriors per un import de 296.928,76 euros, el desglossament individual
dels quals es troba a l’expedient. ----------------------------------------------------------------------------------Segon.- Realitzar els assentament comptables necessaris per fer efectives les baixes
d’obligacions i drets indicats.----------------------------------------------------------------------------------------Tercer.- Publicar al BOIB l’acord adoptat.”-----------------------------------------------------------------------

I no havent-hi intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
Comissió d’Economia i Hisenda.
El Ple de l’Ajuntament, per vuit vots a favor, corresponents als membres del PP (7) i
PSM-ELS VERDS (1); i tres abstencions, corresponents als membres del PSOE (2) i
EM-EU (1); acorda:
Primer.- Aprovar l’expedient de baixes d’obligacions reconegudes pendents de
pagament per un import de 188.674,38 euros, així com l’expedient d’anul·lació de drets
liquidats pendents de cobrament d’exercicis anteriors per un import de 296.928,76
euros, el desglossament individual dels quals es troba a l’expedient.
Segon.- Realitzar els assentaments comptables necessaris per fer efectives les baixes
d’obligacions i els drets indicats.
Tercer.- Publicar al BOIB l’acord adoptat.
SISÈ.- DICTAMEN COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA 13.12.11.- APROVACIÓ
INICIAL DEL PRESSUPOST I DE LA PLANTILLA 2012
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l’assumpte indicat, que
diu:
“Intervé el batle. Manifesta que el dia 09.12.11 es va fer una primera comissió, en la qual
es va presentar i lliurar la documentació del Pressupost i de la Plantilla de 2012. Assenyala que
en aquella comissió es va efectuar una explicació respecte a les modificacions, les variacions i
els aspectes més rellevants del pressupost, i que part de la documentació que van sol·licitar els
grups de l’oposició s’ha lliurat en el dia d’avui. Demana si hi ha qualque intervenció.---------------Intervé la Sra. Marqués Portella. Respecte a la valoració de les parcel·les del polígon industrial,
manifesta que ha rebut la taxació que va fer TINSA en el seu moment i es pot veure que la
diferència del preu/m2 respecte a l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals és molt
important, ja que el preu davalla quasi un 70%
-TINSA ho valora en 250 euros/m2 i
l’Ajuntament en 75 euros/m2-. Considera que aquest informe és molt senzill per justificar-ho. --El batle manifesta que açò és el preu de mercat actual, i que la darrera compra efectuada es
va fer per uns 60euros/m2. Afegeix que a Sant Lluís no s’hi ha comprat mai, a 250 euros/m2, i
que aquest preu el considera excessiu.--------------------------------------------------------------------------La Sra. Marqués Portella manifesta que és una reflexió que fa respecte a si val la pena abaixar
tant el preu per vendre patrimoni o val més guardar-lo. Insisteix que amb aquesta baixada tan
important que hi ha de preu, l’informe emès pels Serveis Tècnics és molt simple, sense cap
justificació, tenint en compte que hi ha una taxació feta de fa dos o tres anys per una empresa
que es dedica a açò precisament.---------------------------------------------------------------------------------El batle demana si el que vol és que una empresa especialitzada en faci una altra valoració. La
Sra. Marqués manifesta que, si l’equip de govern té molt d’interès a vendre, doncs, sí, o que
almenys aquest informe justifiqui el preu que estableix. A més, si es pensa que no es pot
vendre per aquest preu, suggereix que no es posi el patrimoni a la venda. ---------------------------8
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Continua la Sra. Marqués Portella. Pel que fa al programa 132, “Seguretat i d’ordre públic”, veu
que la partida de manteniment de material de transport ha passat de 6.000 a 7.000 euros.
Tenint en compte que la policia té dos cotxes ben nous i un altre que té un poc més d’un any, li
estranya que hagi pujat aquesta partida, quan la intenció era que aquestes partides baixassin. El batle informa que aquest import s’ha tret sobre la base de les despeses que hi ha hagut
enguany; que la partida que hi havia ha estat un poc justa; i que si l’any que ve no s’arriba a
gastar aquesta partida, molt millor. La Sra. Marqués considera que amb la compra dels dos
vehicles nous hauria de notar-se la baixada de les despeses. -------------------------------------------Segueix la Sra. Marqués Portella. Manifesta que, igualment, ha pujat la partida de vestuari de
la policia, així com la partida d’altres despeses diverses. Respecte a aquesta, demana
informació de l’apartat relatiu a “Festa Policia Local”, per import de 4.000 euros. El batle
informa que el dia de la patrona de la Policia Local es fa una festa i que enguany toca a
l’Ajuntament de Sant Lluís organitzar-lo. ------------------------------------------------------------------------Continua la Sra. Marqués Portella. Pel que fa al programa 134, “Protecció civil”, manifesta que
també ha pujat la partida de vestuari, subministrament i atencions protocol·làries. Demana: Per
què? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El batle informa que la partida d’atencions protocol·làries és per saber realment què es destina
a protecció civil per aquest concepte; respecte a la partida de vestuari, enguany s’ha fet una
inversió més grossa perquè els voluntaris tenguin un material en condicions; i respecte a la
partida de subministrament, es tracta de diferents qüestions que es tenen previstes i que se li’n
remetrà una relació.---------------------------------------------------------------------------------------------------Segueix la Sra. Marqués Portella. Pel que fa al programa 151, “Urbanisme”, manifesta que la
partida de manteniment d’infraestructura ha passat de 65.000 euros a 40.000 euros. Llavors,
també hi figura una partida de treballs realitzats per altres empreses, per la qual cosa demana
si és que es pensa donar la feina a empreses en lloc de fer-ho la brigada. -------------------------El batle manifesta que la idea no és donar el manteniment a altres empreses; que la quantitat
establerta és més o menys el que s’ha gastat enguany i que s’ha ajustat aquesta partida. -------Continua la Sra. Marqués Portella. Manifesta que en aquest programa també s’ha incrementat
la partida de manteniment del material de transport, passant de 7.500 euros a 12.000 euros.
Recorda que l’any passat s’estava començant el pla de renovació de la flota, cosa que veu que
l’actual equip de govern segueix, per la qual cosa demana informació d’aquesta partida.---------El batle informa que enguany s’ha sobrepassat bastant aquesta partida, ja que hi ha hagut
importants avaries de vehicles i s’ha de tenir en compte que qualque vehicle de segona mà té
els seus anys i que s’haurà de retirar. Afegeix que per molt que se segueixi el pla de
renovació, aquesta partida s’ha de mantenir.-------------------------------------------------------------------Per altra banda, la Sra. Marqués Portella manifesta que es manté la partida de 3.000 euros pel
pla de mobilitat. Demana si pensen fer-ho o faran directament el projecte.---------------------------El batlle informa que dins la partida de projectes complexos s’inclou l’inici d’un pla de mobilitat,
el qual ha de ser previ al pla de millora del nucli urbà, és a dir, en primer lloc s’ha de decidir de
quina manera volem la mobilitat del nucli urbà; fer un concurs perquè surtin diferents propostes;
fer un debat públic ciutadà i, a partir d’aquí, llavors redactar el projecte complex. ------------------El Sr. Melià Mercadal demana quin objectiu té el pla de mobilitat. El batle informa que des de
decidir els sentits dels carrers fins a decidir on hi haurà les bosses d’aparcament... No serà
una decisió unilateral, sinó que s’intentarà que sigui una decisió al més consensuada possible.
El Sr. Lora Buzón manifesta que per fer un bon projecte, la primera cosa que hi ha d’haver és
una idea de la mobilitat que es vol que hi hagi dins el nucli urbà de Sant Lluís. --------------------Segueix la Sra. Marqués Portella. Pel que fa al programa 155, “Carreteres, camins, vies i
urbanitzacions”, manifesta que la partida de treballs realitzats per altres empreses passa d’uns
30.000 euros a 90.000 euros. Voldria saber què es preveu dins aquesta partida. ------------------El batle informa que per a l’any que ve està previst que les subvencions que es concedien a les
associacions per al manteniment de les urbanitzacions només siguin per mig any i que per a
l’altre mig any la idea és fer un concurs i que l’Ajuntament contracti directament les empreses.
Afegeix que açò s’ha parlat amb les associacions i que, si bé n’hi ha que no ho tenen prou clar,
considera que és el més eficaç i eficient. -----------------------------------------------------------------------Continua la Sra. Marqués Portella. S’interessa pel programa 162, “Fems i neteja viària”.
Manifesta que en el pressupost es preveu la despesa del contracte del servei de recollida de
residus amb l’increment de l’IPC, no s’hi preveuen la pujada que pugui tenir la nova contracta.
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Per tant, demana si es pensa contractar dins l’any que ve. El batle manifesta que hi ha la
previsió de mig any per a la nova contracta. Així mateix, la Sra. Marqués manifesta que la
partida del Consorci de residus i TIV davalla bastant respecte a l’any 2011. Per què? El batle
manifesta que la idea és que dins la nova contracta s’inclogui aquest concepte. --------------------Segueix la Sra. Marqués Portella. Demana informació respecte a quan es posarà en marxa la
deixalleria. El batle manifesta que la setmana passada es va posar en marxa i que l’empresa
que ho gestiona és Triatges, si bé assenyala que durant els propers dies es farà públic.----------Continua la Sra. Marqués Portella. Respecte al programa 164, “Cementeri”, demana si la
partida que hi figura de manteniment d’edificis ho seguirà fent la brigada d’obres o si està
previst que ho faci empreses externes. El batle manifesta que enguany per força major s’ha
hagut de donar a una empresa privada, però que la idea és que ho faci la brigada. La Sra.
Marqués manifesta que li agradaria saber el que ha costat enguany pintar i acondicionar el
cementeri. El batle manifesta que es va fer una modificació de crèdit i que d’aquesta se’n va
donar compte a la comissió d’Hisenda del mes d’octubre.--------------------------------------------------Segueix la Sra. Marqués Portella. Manifesta que en el programa 172, protecció i millora del
medi ambient, una de les inversions és la remodelació de la rotonda de sa Pau. Voldria saber
què es pensa fer. El batle informa que una empresa ens va fer a cost zero un esbós, un
disseny virtual sobre l’assumpte, i que abans d’iniciar les obres pot mostrar-los-el. ----------------Per altra banda, la Sra. Marqués Portella manifesta que ha vist que s’ha eliminat l’aportació
municipal respecte al conveni amb el GOB. Demana si hi ha qualque motiu específic. El batle
respon que no. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Segueix, la Sra. Marqués Portella. Manifesta que la partida de l’Agenda Local 21 ha baixat
molt, per la qual cosa demana si és que no es té previst que es subvencioni res. El batle
manifesta que del Govern balear no en teníem gaire notícies i s’ha fet una previsió a la baixa. -Continua la Sra. Marqués Portella. Manifesta que en el programa 221, “Altres prestacions”, hi
ha les mateixes quantitats que hi havia aquests darrers anys. Com en els anys anteriors
s’havia consensuat aquesta partida amb el Comitè de Personal, voldria saber si aquesta partida
està consensuada. El batle respon que s’està negociant el conveni, si bé encara no s’han
arribat a tractar aquestes qüestions. Afegeix que no hi ha cap acord previ, sinó que s’ha posat
la mateixa quantitat que hi havia per enguany.-----------------------------------------------------------------Segueix la Sra. Marqués Portella. Respecte al programa 231, “Acció social”, manifesta que li
agradaria saber els ajuts que s’han donat a data d’avui respecte a bonificacions de serveis i
ajuts individuals, no respecte a les bonificacions del geriàtric, informació que ja ha rebut avui. -El Sr. Melià Mercadal manifesta que aquesta informació la van facilitar a la darrera comissió de
Sanitat i Serveis Socials, i que el seu company de partit la deu tenir. -----------------------------------La Sra. Marqués Portella manifesta que, no obstant açò, en voldria una còpia. ----------------------Continua la Sra. Marqués Portella. Pel que fa al programa 321.0, “Ensenyament pre-escolar i
primària”, manifesta que la partida de combustible ha augmentat moltíssim. El batle manifesta
que és a causa de l’augment del preu del gasoil.--------------------------------------------------------------Per altra banda, la Sra. Marqués Portella manifesta que a l’esmentat programa hi figura una
partida de despeses amb motiu del programa PISE, que ara es fa des de Sant Lluís, i llavors hi
ha l’aportació del CIM respecte al programa d’alumnes d’ESO en risc d’exclusió escolar, quan
ara ja no es fa. Ho fèiem quan el programa PISE es desenvolupava a Maó i l’Ajuntament hi
aportava els doblers. Per tant, considera que s’hauria d’eliminar, si bé vol deixar constància que
l’any passat també hi era i no es va depurar. ------------------------------------------------------------------Continua la Sra. Marqués Portella. Manifesta que li agradaria saber quines inversions hi ha
previstes fer a l’actual escola, ja que la partida ha baixat de 12.000 euros a 6.000 euros. Ho
considera mol poc i més tenint en compte que es tracta d’un edifici antic. Així mateix, manifesta
que li agradaria saber quina inversió estava prevista fer a l’escoleta. El batle manifesta que
l’import de la partida de l’escola s’ha establert en funció del que s’ha gastat aquest any, i que a
l’escoleta una actuació que s’hi volia fer era posar-hi uns tendals en els patis i petites
inversions. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Segueix la Sra. Marqués Portella. Manifesta que una partida que no entén per què puja és la
relativa al conveni amb el CIM per a la neteja i senyalització de jaciments arqueològics. Tot
baixa i, en canvi, aquesta puja. Per què? El batle informa que s’hi han inclòs altres jaciments,
com ara la Cova de sa Figuera, on no s’actuava, així com altres elements. ----------------------------
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Continua la Sra. Marqués Portella. Pel que fa al programa 337, “Joventut”, manifesta que hi
figura una partida de 30.000 euros per fer un concert jove. Atès que es va dir que la mateixa
despesa figuraria en el pressupost d’ingressos, voldria saber d’on vindran aquests ingressos.
El batle informa que de les entrades, patrocinadors, col·laboradors... ----------------------------------Per altra banda, la Sra. Marqués Portella s’interessa per la partida destinada al CCE en
concepte de col·laboració amb les ludoteques, quan fins ara es feia a través de l’APIMA.
Assenyala que aquesta situació li preocupa, ja que quan es va decidir fer-ho a través de
l’APIMA era per una qüestió de l’assegurança dels monitors i no sap si el CCE deu tenir
aquesta possibilitat, ni veu quina relació pugui tenir amb l’escola i aquesta activitat. Per tant,
demana que se l’informi del motiu pel qual s’ha pres aquesta decisió.----------------------------------Segueix la Sra. Marqués Portella. S’interessa pels motius pels quals s’ha augmentat l’aportació
municipal a Creu Roja amb motiu de les festes locals. El batle informa que s’hi han inclòs
altres actuacions, com ara el concert de la Banda des Migjorn Gran. -----------------------------------Finalment, i respecte al programa de comerç, la Sra. Marqués Portella manifesta que per a
l’any 2011 hi havia una partida que era per subvencionar entitats sense ànim de lucre, com ara
l’Associació de Comerciants. Com que aquesta partida s’ha llevat i va ser l’esmentada
associació que va demanar aquesta subvenció, voldria saber què ha passat. El batle manifesta
que s’han mantingut conversacions amb l’esmentada associació, si bé no sap realment a quina
conclusió van arribar. La Sra. Marqués manifesta que, doncs, ho demanarà a la comissió de
Comerç. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que el grup del PSM-ELS VERDS es reservarà la seva
opinió i el seu vot per a la sessió plenària, i anuncia que el més segur és que el seu grup no hi
votarà a favor. Afegeix que en el Ple presentarà les seves idees, així com les subfuncions que
llevaria i les que augmentaria.--------------------------------------------------------------------------------------Intervé el Sr. Melià Mercadal. En primer lloc, demana informació respecte a les concessions
administratives de Punta Prima i en el Polígon Industrial. ------------------------------------------------El batle informa amb la modificació de normes subsidiàries es qualifica una zona d’equipament
esportiu en el Polígon Industrial; que hi ha hagut privats interessant-se per aquests terrenys; i
que hi ha dues opcions: o bé l’Ajuntament fa una infraestructura esportiva o bé es fa un
concurs amb una concessió administrativa. A Punta Prima hi ha una infraestructura antiga,
l’antiga depuradora de l’Hotel Pueblo, que està ubicada devora el parc infantil i hi ha la
possibilitat de fer-hi una concessió per muntar-hi un bar. ---------------------------------------------------Continua el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que voldria saber quines són les partides
d’Urbanisme que queden vinculades a la venda de patrimoni. El batle informa que en el
programa d’inversions hi queden reflectides les obres afectades per aquesta venda.---------------Segueix el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que la partida de redacció de projectes complexos ha
passat de 80.000 a 217.000 euros, i a la memòria de Batlia s’indica que és per a la redacció de
projectes d’urbanitzacions i per iniciar la redacció del projecte de millora del nucli urbà, entre
d’altres petits projectes. Voldria saber quina quantitat es pensa destinar al projecte de millora
del nucli urbà i a altres petits projectes.--------------------------------------------------------------------------El batle informa que la previsió és redactar un projecte d’urbanització, de Cap d’en Font o
Binissafúller, i que el seu cost rondaria entre 80.000 euros i 100.000 euros; llavors, hi ha petits
projectes que van sortint, com ara la redacció del projecte perquè l’Ajuntament tengui la
llicència d’activitats; per fer l’obra del cementeri s’ha de fer un estudi per la qüestió del canal,
etc., de manera que es valoran aquests projectes en uns 80.000 euros. I per al nucli urbà es
destinarien uns 30.000 euros.---------------------------------------------------------------------------------------Continua el Sr. Melià Mercadal. S’interessa pel nivell d’endeutament. El batle informa que és
del 64,90% i que amb la documentació del pressupost hi figura un annex sobre aquesta
qüestió.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Finalment, el Sr. Melià Mercadal manifesta que, com s’ha dit abans, per a l’any que ve no es
signarà el conveni amb el GOB. Per tant, s’interessa per l’educació ambiental a l’escola. El
batle informa que aquest concepte es manté en el programa 321.0, amb una partida de 1.800
euros, i que l’escola s’encarregarà de gestionar-los.---------------------------------------------------------Intervé novament la Sra. Marqués Portella manifestant que li agradaria fer una proposta. Una
vegada analitzat el pressupost, el PSOE creu que hi ha coses que són millorables i algunes
que no les comparteixen, com la filosofia, i proposa que es paralitzi en aquests moments la
tramitació del pressupost a l’objecte d’arribar a consensos en diverses partides.
El batle
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manifesta que, en tot cas, presentin al·legacions, ja que paralitzant-lo no arribarien a final
d’any. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Desprès d’una àmplia anàlisi, la Comissió d’Economia i Hisenda, amb el vot a favor del
representant del PP, que suposen set vots ponderats; i l’abstenció dels representants del
PSOE, PSM-ELS VERDS i EM-EU, que suposen sis vots ponderats; acorda elevar a la
consideració del Ple de l’Ajuntament les següents propostes d’acord:-----------------------------------Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost de 2012, el qual puja a un estat de despeses de
9.815.988,49 euros i uns ingressos igualment de 9.815.988,49 euros, així com les bases
d’execució.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Segon.- Aprovar la plantilla de personal d’aquesta corporació per a l’any 2012, de conformitat
amb l’annex que figura a l’expedient.-----------------------------------------------------------------------------Tercer.- Publicar en el BOIB les esmentades aprovacions per un període de 15 dies hàbils, per
tal que els interessats, si n’és el cas, puguin presentar al·legacions, reclamacions o
suggeriments.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------En el cas de no presentar-se-n’hi durant el període establert a l’efecte, els expedients
s’entendran aprovats definitivament.” -----------------------------------------------------------------------------

Intervé el batle. En primer lloc, demana disculpes per haver presentat el pressupost
una mica més endavant de l’habitual, un projecte de pressupost que és el primer
d’aquest mandat municipal i d’un nou equip de govern, la qual cosa ha suposat que
han hagut d’aprendre com es feien uns pressuposts i han hagut de fer-ho en un
moment que l’economia és la que és i és molt complicat haver de quadrar despeses
amb uns ingressos que de cada vegada són menors. Pel que fa als ingressos,
assenyala que s’han creat noves ordenances, s’han actualitzat taxes, així com es
manté la pressió fiscal en relació amb l’IBI, ja que si bé s’ha rebaixat el tipus impositiu
del 0’61% al 0’555%, cosa que farà lleugerament disminuir el rebut mitjà que pagaran
els santlluïssers, la quantia que s’ingressarà serà molt similar a la prevista en el
pressupost de 2011, a causa de les modificacions d’altes i baixes cadastrals que s’han
produït durant l’any.
Continua el batle. Manifesta que també s’ha de destacar la baixada d’ingressos
respecte a les llicències urbanístiques i impost sobre construccions, que és d’un 36%,
la qual cosa suposa 93.000 euros menys que en el pressupost de 2011. Així mateix,
manifesta que hi ha hagut grans disminucions respecte a transferències d’altres
administracions per qüestions d’inversió, com per exemple del Govern balear, del qual
l’any passat teníem la inversió de l’escola nova i els 200.000 euros per a la reforma del
poliesportiu. Per altra banda, manifesta que es preveu la venda de patrimoni de
parcel·les municipals del polígon industrial, tal com es va comentar a la comissió i com
així ve valorat en el mateix projecte de pressupost. Respecte al préstec, assenyala
que s’ha previst un préstec de 532.515,37 euros, si bé a final d’any tindrem uns
180.000 euros de deute menys.
Segueix el batle. Pel que fa a les despeses, manifesta que la redacció de projectes
complexos és una de les partides que pesa més. S’ha considerat convenient iniciar la
redacció dels projectes d’urbanització que mancaven d’ells, tal com la llei balear ens
va estipular, així com iniciar un projecte d’anàlisi, de redacció d’avantprojecte del nucli
urbà, cosa que era un compromís electoral i que dins enguany volem complir. Així
mateix, manifesta que també es té prevista l’execució de diverses inversions, com ara
la inversió plurianual de la reforma del poliesportiu, les obres d’eliminació de barreres
arquitectòniques a Cala Torret, el projecte d’accessibilitat i l’eliminació de barreres
arquitectòniques a la platja de Punta Prima, així com la compra d’una oficina de
turisme mòbil. Sobre aquesta darrera actuació, assenyala que a la comissió de
Comerç es va plantejar una altra alternativa, la qual es valorarà.
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Continua el batle. Pel que fa als òrgans de govern, manifesta que si bé es cert que
s’amplia la jornada a dos regidors, la davallada amb relació al 2011 ronda un 10%, i
que amb l’eliminació del servei d’assessorament de la UPC i la decisió de llevar la
plaça de Recursos Humans, estalviam uns 63.000 euros l’any.
Respecte a la
plantilla de personal, manifesta que a part de l’eliminació de la figura del director de
Recursos Humans, així com de prescindir dels serveis d’assessorament econòmic i
financer de la Universitat Politècnica de Catalunya, s’ha de destacar que s’ha previst
un reforç de 5 persones per a la brigada durant dos mesos del període d’estiu, s’han
pressupostat 4 places de policies turístics durant 9 mesos, així com s’ha inclòs la
contractació dels 6 professors de l’Escola Municipal d’Ensenyaments Artístics.
Finalment, el batle manifesta que el pressupost de 2012 es rebaixa en un 30,27%
respecte al pressupost de 2011, si bé no és una rebaixa real, i que si ho comparam
amb el pressupost de 2010 es pot veure que és molt similar, que hi ha una petita
rebaixa. Així mateix, manifesta que a poc a poc es va eixugant el deute i que a final
d’any tindrem 180.440,35 euros menys. Conclou dient que, si bé la inversió és un poc
més moderada que altres anys, s’invertiran 1.072.061,42 euros en el poble.
Intervé la Sra. Marqués Portella. Manifesta que en el dia d’avui el batle ha presentat el
primer pressupost que han elaborat com a nou equip de govern i que aquest és el
moment de veure realment quines són les seves intencions ara que governen, i com
afectaran el nostre municipi i totes les persones que hi vivim. Assenyala que, després
d’analitzar-ho, voldria puntualitzar diverses coses. Manifesta que quan el batle va
presentar aquest pressupost a la premsa va manifestar que el rebaixaven en un 30%
respecte al 2011. Ara bé, com acaba de dir el batle, açò no és real perquè l’any
passat hi havia la inversió de la nova escola, la qual cosa desvirtuava bastant el
pressupost normal d’aquest ajuntament.
Comparant el pressupost presentat,
descomptant la partida d’ingrés i de despesa de la nova escola, resulta que no es
rebaixa el pressupost sinó que l’incrementen lleugerament, si bé açò és una afirmació
molt genèrica.
Continua la Sra. Marqués Portella. Manifesta que quan s’analitzen els capítols es pot
veure que s’incrementa la despesa i aquesta s’incrementa principalment en el capítol
1, de personal, on s’incrementa en més de 150.000 euros, i açò que han acomiadat el
responsable de Recursos Humans; però sobretot és en el capítol 2, de despesa
corrent, on l’increment és més fort, pugen uns 370.000 euros, un 13’46%. Així mateix,
manifesta que rebaixen les despeses del capítol 4, transferències corrents, en 275.000
euros, llevant una part important d’aportacions a diferents entitats sense ànim de lucre
que fan feina per la nostra societat d’una manera totalment desinteressada. Però la
retallada més important s’ha fet a una de les aportacions més necessàries, a la més
solidària, que ha estat la retallada a la meitat de l’aportació al Fons Menorquí de
Cooperació per executar diferents projectes de desenvolupament a països amb unes
carències molt importants i que en aquests moments de crisi global es veuen
perjudicats d’una manera moltíssim més intensa. Afegeix que nosaltres aquí ens
queixam, però no ens falta ni un plat de menjar a taula, i reduïm la nostra aportació a
la cooperació internacional passant del 0’8% al 0’4%, és a dir, de 55.000 euros
pressupostats l’any 2011, ho baixam a 26.000 euros l’any 2012. Així mateix, recorda
que el batle va dir a la comissió que açò havia estat perquè s’havien paralitzat els
projectes... però la raó d’aquesta paralització ha estat que les administracions no han
pagat les aportacions compromeses durant l’exercici de 2011. Per tant, demana: Quina
és la raó real que ha fet d’aquests pressuposts els pressuposts més insolidaris de la
història del nostre poble?
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Segueix la Sra. Marqués Portella. Pel que fa al capítol d’inversions, manifesta que es
ver que han baixat 250.000 euros, si no comptam la inversió de l’escola de l’any
passat, però allò que més la sorprèn són les declaracions del batle, el qual
manifestava la seva satisfacció de presentar un pressupost que redueix la inversió a la
mínima expressió... Açò són paraules que sortien per premsa. Per tant, no pot deixar
de demanar-se si el batle és la mateixa persona que fa un any seia devora l’antiga
portaveu del seu mateix partit, quan des de l’oposició es criticava la poca inversió que
feia l’ajuntament amb finançament propi. D’açò només fa un any i disposa de les actes
d’aquelles dues sessions plenàries, però no ho llegirà per no fer-ho massa llarg i pesat.
Afegeix que ara es demana: Com es pot canviar tant? Li agradaria que el batle ho
explicàs perquè ella no ho entén i menys encara si es mira realment els nombres que
s’han presentat i com han d’atendre el finançament d’aquestes inversions.
Continua la Sra. Marqués Portella. Manifesta que d’1.072.061,42 euros en concepte
d’inversions —250.000 euros menys que l’any passat—, només en poden finançar
132.000 amb estalvi net, pràcticament una quarta part respecte a l’any passat. La
resta s’ha de finançar amb un préstec d’uns 532.000 euros, 173.000 més que l’any
passat —i açò que no han fet res més que criticar el deute municipal— i amb la
venda de patrimoni municipal fins a 193.000 euros. Afegeix que aquesta venda és de
parcel·les del polígon industrial a un preu que li sembla dubtós, ja que aquestes
mateixes parcel·les estaven valorades, fa només tres anys, en un 300% més alt. Diu
que sabem que hi ha crisi, que sabem que han baixat els preus, però en tres anys han
baixat fins a una quarta part... Creu que si realment poden justificar açò, cosa que
dubta, caldria que fossin més responsables i no desfer-se d’aquesta manera del
patrimoni municipal.
Segueix la Sra. Marqués Portella. Pel que fa al capítol de personal, manifesta que,
com ha dit abans, puja la despesa, i açò que han cessat el responsable de Recursos
Humans i no hi ha previsió de substituir-lo. A l’entendre del seu grup polític, era una
peça clau de l’estructura municipal. Ara bé, sí que han apujat la dedicació i els sous a
dos dels regidors d’aquest nou equip de govern. Sembla que des que estan al poder
han tingut un atac d’amnèsia i ja no es recorden del que deien quan estaven a
l’oposició, que no fa més de mig any. És curiós, no?. Per altra banda, manifesta que
també han llevat la despesa per l’edició d’una guia turística, guia que van proposar
quan estaven a l’oposició, i es demana: És que ara que governen ja no creuen en la
seva pròpia proposta?
Continua la Sra. Marqués Portella. Sobre els ingressos, manifesta que una de les
mesures que es van aprovar en el passat Ple va ser la rebaixa de l’IBI per davall del
que marcava l’estudi econòmic que s’havia fet l’any passat. El seu grup polític, el
PSOE,
ja va dir que aquesta baixada rompria l’equilibri econòmic d’aquest
Ajuntament, però l’equip de govern va entendre que ho havien de fer. A la vegada
apugen les taxes. Assenyala que una vegada analitzat el pressupost, resulta que
totes aquestes pujades de taxes i la creació de noves taxes i preus públics
representen menys ingressos prevists que l’any passat. No ho entén... A més, les
famílies pagaran més a partir del dia 1 de gener de 2012. Així mateix, manifesta que
també diuen que per recaptar tindran dues concessions noves, una a la zona verda de
Punta Prima i una altra en el polígon industrial, però només tenen previst ingressar
2.000 euros per aquestes dues concessions, cosa que no creu que beneficiï
excessivament aquest Ajuntament.
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Segueix la Sra. Marqués Portella. Respecte a la participació en els tributs de l’Estat,
manifesta que s’ha posat exactament la mateixa quantitat que l’any passat. Sap que se
n’ha de descomptar una part, quasi 54.000 euros, per compensar la liquidació
definitiva del 2009, si bé no sap on és aquest descompte. Recorda que a la comissió
va demanar la quantitat exacta que es tenia previst cobrar aquest any, però no se li ha
passat, però el que sí que hi ha en el pressupost és la mateixa quantitat
comptabilitzada que hi havia l’any passat sense cap tipus de descompte previst. Així
mateix, manifesta que han baixat espectacularment les transferències de capital del
govern balear fins al punt de no voler aportar els diners compromesos en el conveni
signat per a l’execució de les obres de reforma del poliesportiu. Assenyala que aquest
govern de la comunitat autònoma ja ha ben demostrat quines són les seves prioritats a
l’hora de gastar i, per descomptat, no són Menorca ni els menorquins. El govern del
Sr. Bauzá ha abandonat el Consell Insular de Menorca i tots els ajuntaments, i l’actual
equip de govern fa ben poca cosa per defensar els interessos del nostre poble.
Continua la Sra. Marqués Portella. Pel que fa a l’estalvi net que ens presenten amb
aquest pressupost, manifesta que ens situam a uns nivells de l’any 2008, just
abans que aprovassin el Pla econòmic i financer que es va presentar a aquest
ajuntament. Des d’aquell moment l’estalvi net havia anat incrementar-se amb uns
nivells considerables, l’economia municipal estava bastant sanejada i, tenint en
compte els anys de crisi que hem passat, podríem dir que hi havia uns resultats
immillorables, cosa que vostès només en un any, amb el seu primer pressupost, ja han
desmuntat.
Segueix la Sra. Marqués Portella. Respecte al deute i l’amortització, manifesta que el
grup del Partit Popular que ha sortit i ha proclamat tant estar en contra del gran deute
que segons ells deien que hi havia en aquest ajuntament, resulta que en quatre anys
l’antic equip de govern va rebaixar aquest deute en quasi 22 punts i el grup del Partit
Popular en el primer any de govern el rebaixa 1’5 punts. Si açò és el que l’esmentat
grup polític creu, s’haurien de disculpar per totes les declaracions que han fet fins al
dia d’avui. No obstant açò, assenyala que per rebaixar aquest punt i mig ens diuen
que a final d’any hauran amortitzat quasi 180.000 euros més del crèdit de què s’haurà
endeutat l’ajuntament, però el que passa és que aquesta amortització es fa damunt del
5% que es lleva de la part proporcional dels sous dels treballadors. Per tant, açò és
una mica perillós, perquè en aquests moments no sabem què passarà quan es facin
els nous pressuposts de l’Estat, així com tampoc si es mantindrà aquesta mesura per
a l’any 2012.
Finalment, la Sra. Marqués Portella manifesta que el grup del PSOE considera que
aquests pressuposts estan fets amb uns plantejaments totalment equivocats i, per
tant, anuncia que hi votaran en contra.
Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que pel grup del PSM-ELS VERDS els
pressuposts que presenta l’equip de govern demostren que reflecteixen una austeritat
de govern municipal que és presoner de les seves debilitats a l’hora de gestionar els
doblers públics. Debilitats perquè aquest equip de govern ha acceptat les directrius
polítiques del Govern balear i del Consell Insular de Menorca, i açò no fa res més que
hipotecar l’autonomia municipal i el poder de decisió del que és millor per a Sant Lluís.
Sense anar més enfora, la qüestió del poliesportiu. Afegeix que el Sr. Bauzà ha
promès 6 milions d’euros per al Palma Arena i a nosaltres ens lleven 200.000 euros
per fer la reforma del poliesportiu... Manifesta que el Govern balear amb les seves
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inseguretats de transferències cap a aquest ajuntament, cosa que ens pertoca per llei,
i el Consell Insular per la restricció dels seus convenis, fan que l’Ajuntament perdi
poder d’inversió.
Continua el Sr. Lora Buzón. Manifesta que són uns pressuposts basats en la baixada
de l’IBI al polígon i als empresaris, deixant la resta de la població igual que com
estava abans; uns pressuposts basats en una pujada de taxes gravant més la
població; uns pressuposts amb un pla d’inversió just i precari i sense detallar els
217.000 euros de projectes complexos; uns pressuposts amb una reducció
pressupostària amb acció social de més de 40.000 euros; uns pressuposts amb una
pujada del sous de membres de l’equip de govern, cosa que durant la campanya
electoral van pregonar que els davallarien en un 10% i, a hores d’ara, ho tornen a
apujar. Sobre aquest aspecte, recorda que a l’anterior govern, quan ell (el senyor Lora)
era el regidor que portava urbanisme, mobilitat, policia i personal, se’l va criticar molt i
amb excés per part de l’exportaveu del Partit Popular per l’exclusivitat que tenia en
aquell moment. Assenyala que ell açò no ho criticarà perquè sap que du molta feina,
una regidoria, però a vegades és allò que diuen en el camp: una cosa és segar i una
altra cosa és beure... quan te trobes amb la feina.
Finalment, el Sr. Lora Buzón manifesta que també són uns pressuposts en els quals
s’han prescindit del responsable de Recursos Humans, quan aquest Ajuntament té
més de 100 treballadors. No sap com deuen fer a l’hora d’informar i qui deu ser el
tècnic per redactar els informes; un pressupost que l’únic que aconsegueix és fer
quadrar els nombres com si fos una empresa privada, sense tenir en compte que en
matèria econòmica, a vegades, ha de reflectir més la qüestió social que altres
inversions; i un pressupost que retalla el capítol de medi ambient en uns 80.000
euros.
Conclou dient que a aquests pressuposts, així com estan plantejats, el
PSM-ELS VERS no hi pot donar suport, si no és que baratin de polítiques, sobretot
en acció social.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que en el seu moment es va vincular la
baixada de l’impost de béns immobles amb un augment de les taxes i preus públics de
diferents serveis que presta l’Ajuntament. Aquest augment de taxes i preus públics no
es veu reflectit amb la previsió d’ingressos, ja que, per exemple, la previsió per
expedició de documents es manté en 2.000 euros; el preu públic de l’àrea Esportiva es
manté en 82.500 euros; i l’Escola d’Ensenyaments Artístics baixa 7.855 euros.
Aquests són serveis que en el Ple del mes d’octubre es va aprovar una pujada dels
seus preus i ara se’ns diu que baixaran els seus ingressos o que es quedaran igual.
Assenyala que no és creïble aquesta previsió, si no és que tenguin pensat anar reduint
la prestació dels dits serveis, cosa que seria més greu perquè voldria dir que es
redueix la capacitat de l’Ajuntament de prestar serveis.
Continua el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que per EM-EU una de les principals
prioritats són les polítiques socials. En aquests moments en què estam patint una crisi
econòmica important, tant en l’àmbit de Sant Lluís com en l’àmbit mundial, que posa
en serioses dificultats moltes famílies de les classes més baixes, veu amb
preocupació que el pressupost per a l’any 2012 rebaixi la quantitat destinada a acció
social en un 10’4%, passant de 420.098 euros el 2011 a 376.572 euros per a l’any
2012. Assenyala que aquesta baixada de pressupost en acció social ve donada
principalment pel descens de les bonificacions del geriàtric i centre de dia i per la
cooperació en el Tercer Món. En bonificacions del geriàtric i centre de dia es passa de
107.714 euros a 75.000 euros, amb una baixada del 30’4%. Afegeix que amb aquesta
política social del Partit Popular acabarem que els únics que podran beneficiar-se del
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geriàtric i centre de dia seran aquelles persones amb més recursos econòmics que es
puguin pagar la totalitat del cost d’aquest servei. Continua manifestant que igual de
greu és la retallada del 50% en cooperació pel Tercer Món, que passat del 0’8% al
0’4%. Indica que si a Espanya la crisi econòmica suposa un patiment important per a
moltes persones que s’han quedat sense recursos econòmics, en el Tercer Món
aquest patiment és encara molt més greu. Afegeix que tampoc és acceptable
l’argument, pel fet que aquesta retallada està motivada per la paralització de projectes
per part del Fons Menorquí de Cooperació, ja que aquesta paralització ha vingut
donada precisament per la falta d’aportacions econòmiques de les institucions
menorquines.
Segueix el Sr. Melià Mercadal. Pel que fa al capítol d’inversions, manifesta que EM-EU
entén que l’Ajuntament hauria de fer un major esforç en inversions, ja que aquestes
suposen una de les poques eines que tenim per crear llocs de feia i, al mateix temps,
són necessàries per millorar les infraestructures del municipi. Assenyala que aquest
pressupost només destina el 10’38% a inversions, i si comptam únicament les
inversions finançades amb recursos propis, aquestes passen de 791.016 euros el
2011 a 665.364 euros el 2012, un 16% menys. Respecte a les inversions previstes,
manifesta que, si bé totes són millores necessàries, no pot compartir els criteris del
Partit Popular a l’hora d’establir les prioritats. De totes les que hi ha previstes, cap no
està destinada al nucli urbà, amb la qual cosa és retarda un any més la imprescindible
reforma integral del nucli antic. Aquesta reforma integral va ser una de les principals
promeses electorals del partit que va guanyar les eleccions municipals, és a dir, del
Partit Popular, i ara quedam decebuts quan veiem que la tant anunciada realització del
projecte corresponent queda vinculada a la venda de patrimoni, de manera que si no
s’aconsegueix vendre les parcel·les del polígon industrial ni tan sols s’elaborarà el
projecte, la qual cosa ens dóna una idea de la importància que aquest equip de govern
concedeix a la reforma integral del nucli urbà.
Finalment, el Sr. Melià Mercadal manifesta que, respecte als òrgans de govern, durant
les eleccions el Partit Popular va anunciar que tindrien una dedicació exclusiva o cap,
però ara ens trobam que en tenen quatre. Per tant, es dirigeix al batle dient-li que ha
enganyat tot el poble i que ell és víctima de la seva pròpia demagògia. Afegeix que el
més contradictori és que ho vulguin justificar dient que tenen més feina pel fet que
han prescindint de l’assessorament econòmic de la Universitat Politècnica de
Catalunya i del director de Recursos Humans, quan precisament les àrees que queden
igual són l’econòmica i de personal i, en canvi, s’augmenta la dedicació de les altres
dues.
Intervé el batle. Manifesta que ell no dirà “quien lo ha visto y quien lo ve”, podem dir
“quien nos ha visto y quien nos ve”, hem canviat els seients i ara la senyora Marqués
és a l’oposició i nosaltres som al govern. Assenyala que tal vegada ella també s’hauria
de passar la mà al pit i veure si les crítiques que ara fa ella, tal vegada era les que
criticava quan estava al govern. Sobre la rebaixada del 30% del pressupost respecte
al 2011, manifesta que és ver que per premsa va dir que era una davallada puntual,
d’un ingrés extraordinari que hi va haver l’any 2011, però també va dir altres coses
més. Respecte a l’afirmació sobre la pujada de la despesa corrent, manifesta que no
és que gastem més, sinó que es reubiquen les coses. Recorda que l’anterior equip de
govern donava subvencions a les associacions de veïns pel manteniment de les
urbanitzacions, i l’actual equip de govern el que vol és que aquestes subvencions no
siguin un conveni entre l’Ajuntament i un particular, sinó que estigui ben fet, que hi hagi
un concurs públic i que hi hagi empreses que puguin optar al servei de neteja.
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Segueix el batle. Pel que fa al preu de les parcel·les del polígon industrial, manifesta
que s’ha mirat els pressuposts anteriors i no ha estat capaç de trobar cap informe
econòmic sobre l’assumpte. Ara es presenta un informe orientatiu per valorar a quin
preu mínim podem treure aquestes parcel·les i assenyala que una cosa que no li
sembla lògica, i no s’ha vist mai en el polígon de Sant Lluís, és pagar 250 euros/m2. A
més, recorda que vostès -dirigint-se a la Sra. Marqués- en el seu dia van adjudicar
directament parcel·les per 15 euros/m2.
Continua el batle. Sobre la guia turística, manifesta que la senyora Marqués fa quatre
dies governava en aquest Ajuntament i deu saber la feina que s’havia fet. Aquesta
feina es fa des de dins l’Ajuntament i s’està publicant molta matèria a la web, i aquest
equip de govern no vol que la guia turística sigui una cosa física, sinó que sigui
totalment una cosa virtual. Afegeix que allò que es vol aconseguir és que emprant les
noves tecnologies tota la gent pugui conèixer Sant Lluís, i des dels serveis municipals
s’està desenvolupant una feina molt potent sobre l’assumpte. A més, assenyala que
Sant Lluís és un dels municipis més pioners en aquesta qüestió.
Segueix el batle. Pel que fa als ingressos, manifesta que enguany allò que s’ha fet ha
estat no posar uns ingressos inflats, sinó agafar els padrons i quadrar-los amb la
realitat, ja que no és lògic pressupostar més de cent mil euros de taxa per llicència
d’obres i recaptar un 40% menys, que és el que està passant. Afegeix que s’ha
d’intentar anar a la realitat econòmica del moment i aquesta davallada és perquè s’ha
ajustat al màxim a la realitat actual. Sobre les dues noves concessions, manifesta que
són baixes perquè son estimatives, ja que no sabem si es podran treure enguany, i
que s’ha obert la partida per tenir-les en compte. Pel que fa a la participació dels
ingressos de l’Estat, manifesta que els imports prevists són els que hi ha; que l’any
passat ja es va fer un descompte damunt del que havien de rebre i que actualment són
80.000 euros/mes. Afegeix que encara que l’any passat hi hagués pressupostat
960.000 euros, s’han anat ingressant 91.000 euros/mes.
Continua el batle. Sobre el capítol d’Acció social, manifesta que s’ha davallat uns
40.000 euros per la qüestió de les bonificacions del centre de dia i del geriàtric, i s’ha
davallat perquè amb el padró d’usuaris que tenim la quantitat pressupostada serà més
que suficient per cobrir les seves necessitats. Enguany era el primer any que el
geriàtric estava en marxa, s’havia de fer un estudi econòmic sobre l’impacte que
podien tenir aquestes bonificacions i es va fer una valoració a l’alça. Afegeix que amb
40.000 euros menys de ben segur que n’hi haurà prou, però assenyala que si no fos
suficient es faran les modificacions de crèdit necessàries perquè ho sigui. Així mateix,
indica que tenim una ordenança fiscal aprovada que ens fixa els barems i les quanties
que l’Ajuntament ha d’assumir, i no és que l’ajuntament llevi, sinó que s’ajusta a la
realitat. A més, indica que si bé en acció social es davallen 40.000 euros, en
assistència a persones s’augmenta la quantitat de 31.000 euros.
Finalment, el batle manifesta que es disminueix un 10% respecte a l’any passat en
concepte d’òrgans de govern, a més a més de tot el que ha comentat sobre els
assessoraments externs.
Així mateix, assenyala que ben segur que no és el
pressupost que ens hauria agradat presentar, a tots ens hauria agradat tenir més
partides d’ingressos per fer inversions, però el moment econòmic és el que és i hem
estat realistes amb els ingressos pressupostats. Conclou dient que aquest pressupost
assenta una base perquè en futures anualitats puguem partir d’un punt bo.
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Intervé novament la Sra. Marqués Portella. Manifesta que el batle ha comentat que
l’increment de la despesa corrent venia en gran mesura per l’eliminació dels convenis
amb les associacions de propietaris de l’àrea de la costa i, per tant, aquestes
quantitats passaven a despesa corrent. Sobre aquest assumpte, manifesta que l’any
2011 hi havia pressupostats 110.000 euros en convenis de manteniment i per a l’any
2012 n’hi ha 60.000. No obstant açò, manifesta que la diferència en despesa corrent
no és d’aquests 50.000 euros restant, sinó que la diferencia que hi ha del 2011 al 2012
en el capítol de despesa corrent es de 366.000 euros. Per tant, que no digui el batle
que aquesta és la diferència més important i que és a causa d’açò que s’incrementa la
despesa corrent. Afegeix que si no comptàssim amb aquesta diferència encara
s’estaria incrementant la despesa corrent en 315.000 euros.
Segueix la Sra. Marqués Portella. Manifesta que l’anterior equip de govern va fer una
feina molt seriosa per davallar la despesa corrent, precisament perquè en temps de
crisi creu que és una de les despeses on més s’hi pot fer feina. Es tracta de
rendibilitzar recursos i despeses i el nou equip de govern, del Partit Popular, ha
demostrat que no tenen cap intenció de fer-ho. Així mateix, recorda que l’anterior
equip de govern va ser molt criticat en aquest aspecte, però l’actual equip de govern
en un moment ho ha desmuntat tot. Pel que fa a la venda de parcel·les del polígon
industrial, manifesta que és ver que hi ha un informe sobre aquesta qüestió, i ella a la
comissió ja va dir què en pensava, d’aquest informe. Així mateix, manifesta que no és
ver que l’anterior equip de govern havia adjudicat parcel·les a 15 euros/m2, fa molts
més anys, d’açò, i les va adjudicar amb unes condicions que no tenen res a veure amb
el que proposa el Partit Popular en aquests moments. Recorda que a la comissió el
batle va dir que plantejava la venda directa, i en el moment que es van adjudicar
aquelles parcel·les, si bé ella no hi era en aquest ajuntament, sap que hi havia una
sèrie de condicions que evitava l’especulació amb aquest sòl, i el batle açò ho deu
saber perfectament perquè va ser un dels interessats.
Continua la Sra. Marqués Portella. Sobre la guia turística, manifesta que ella sap
perfectament quina feina s’estava fent en aquest Ajuntament i hi dóna totalment el seu
suport; i creu, i així ho va plasmar quan ella era regidora de Turisme, que hem de mirar
cap al futur i cap a les noves tecnologies i que no té cap sentit editar una guia en paper
quan ho podem fer a través de la web. Però resulta que llavors l’actual equip de
govern hi van estar en contra, cosa que no sap si el batle se’n recorda, el Partit
Popular hi va estar totalment en contra i en aquell moment el PP van dir que l’únic que
volien -l’anterior equip de govern- era tirar baix les propostes del PP, per açò s’ha
estranyat tant quan ha vist que no hi havia cap partida per editar una guia turística.
Insisteix que està totalment d’acord amb la feina que es fa perquè ella la va iniciar i
està molt contenta que tengui continuïtat i que creguin en aquesta feina.
Segueix la Sra. Marqués Portella. Manifesta que el batle ha dit que l’anterior equip de
govern inflava els ingressos, cosa que l’ha sorprès. Assenyala que, evidentment, els
ingressos per llicència d’obres estaven per damunt del que s’ha recaptat en aquest
any, era una previsió, però es demana: I la resta d’ingressos, com estaven? No ha
vist les darreres liquidacions d’aquest Ajuntament? Ara veurem com surt la liquidació
de l’any 2012, que serà la primera on realment veurem quina gestió econòmica fa el
Partit Popular en aquest municipi. Llavors el batle fa un comentari dient que li hauria
agradat tenir més ingressos, però resulta que ha estat l’actual equip de govern que ha
abaixat l’IBI per davall del que recomanava un informe econòmic, un informe que
explicava quina era la manera d’anar rebaixant el tipus impositiu de l’IBI per minorar la
pressió fiscal als ciutadans i no rompre l’equilibri econòmic municipal. Per tant, si ara
tenen menys ingressos és perquè l’actual equip de govern (PP) ho han volgut així.
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Segueix la Sra. Marqués Portella. Manifesta que, com ha explicat abans, aquest és el
pressupost més insolidari que s’ha presentat mai en aquest Ajuntament; és un
pressupost pensat per beneficiar un petit grup de persones en contra de la resta de la
societat i, especialment, de les persones amb dificultats i de les societats que, enfora
de nosaltres, viuen en unes condicions molt dures. A més, amb aquests pressupost
es demostra que el Partit Popular no té cap tipus de credibilitat, ja ha demostrat com
de ràpid s’obliden del que prometen, i no només han oblidat el discurs que feien a
l’oposició, sinó que les seves accions s’han dirigit en el sentit totalment contrari. Així
mateix, manifesta que amb la presentació d’aquest pressupost han deixat ben clar que
una cosa és el que pregonen i l’altra el que executen, així com també han deixat ben
clar, com quan estaven a l’oposició, que segueixen enganyant la gent del carrer.
Continua la Sra. Marqués Portella. Manifesta que han quedat ben retratats amb
l’augment de les dedicacions exclusives a dos òrgans del seu govern. Recorda que el
Partit Popular es van cansar de criticar durant els quatre anys a l’oposició les
dedicacions que hi havia, dient que en sobraven dues. A més, durant la campanya
electoral van dir que si ells governaven possiblement no en tindrien cap o, en tot cas,
una, però resulta que a dia d’avui tenen tres dedicacions exclusives i una dedicació
parcial superior a la que hi havia a l‘anterior mandat. Per altra banda, tenen una altra
regidora que el Consell Insular de Menorca ha alliberat de la seva feina i cobra com a
càrrec polític, perquè al final el CIM també és una administració pública i aquests
doblers surten de tots els ciutadans. Si amb açò no n’hi havia prou, aquesta regidora
segueix cobrant les dietes per part d’aquest Ajuntament. En definitiva, cobra un sou
d’una altra administració, més, pràcticament, mig sou d’aquest ajuntament.
Segueix la Sra. Marqués Portella. Manifesta que després encara diuen que malgrat
hagin pujat aquestes dedicacions, segueix havent-hi una rebaixa del 10%... No
s’equivoquin, a la partida queda ben clar: L’any 2011, partida d’òrgans de govern,
146.576 euros; l’any 2012, 144.562 euros. La diferència és d’1’3%. Per tant, haurien
de començar a parlar i dir la veritat. Afegeix que ella no ha criticat les dedicacions, sap
que a un ajuntament com aquest hi ha molta feina i creu que és bo que la gent s’hi
dediqui; allò que ha criticat és la postura i com han enganyat a tots.
Finalment, la Sr. Marqués Portella manifesta que, a més a més de tot açò, el nou equip
de govern ha romput totes les dinàmiques econòmiques que havien fet que aquest
ajuntament tingués una situació envejable tot i la crisi que patim. Conclou dient que el
PSOE no creu en absolut en aquests pressuposts i, per açò, hi votarà en contra.
Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que quan ell ha criticat la pujada dels sous dels
regidors no era res personal, ja que una cosa és fer feina i l’altra és veure-ho d’enfora;
però quan el batle diu que així i tot s’ha rebaixat un 10%, açò no és ver, ja que la
rebaixa ha estat d’un 2’8%, tal com està reflectit a la memòria de Batlia. Pel que fa a
Acció social, manifesta que el PSM-ELS VERDS està en contra de la quantitat
destinada al Fons Menorquí de Cooperació, ja que aquest ajuntament destinava una
partida bastant important per ser solidaris amb aquests fons i veu que aquesta partida
se n’ha anat. Així mateix, manifesta que en Medi Ambient tampoc no hi ha cap mena
de subvenció, ni tan sols al GOB. Considera que han estat uns pressuposts que s’han
fet massa de veres i, tal vegada, sense consultar els sectors socials, ja que una cosa
són els pressuposts i una altra cosa és la gestió pressupostària.
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Finalment, el Sr. Lora Buzón manifesta que una cosa que li agradaria que quedàs
clara és l’autonomia municipal. Assenyala que el CIM aquest any ha reduït en 430.000
euros l’aportació PIC, és a dir, pels ajuntaments, però al mateix temps ha fet una
partida de 2.000.000 d’euros per millores d’infraestructures als ajuntaments. Per tant,
es demana: No valdria més que aquests 430 mil euros que han rebaixat els haguessin
donats als ajuntaments que prou falta els fa per fer inversions, i no que el CIM defineixi
prioritats amb els 2.000 milions d’euros? No és més important que les prioritats les
decideixi l’ajuntament i no el CIM? Manifesta que a l’hora de fer pressuposts s’ha de
fer valer l’autonomia municipal, no es pot fer uns pressuposts a toc polític, sinó que
s’ha de fer a toc del que representa pressupostàriament per al benestar del poble, i
açò és el que nota a faltar. Conclou dient que el vot del PSM-ELS VERDS serà en
contra.
Intervé el Sr. Melià Mecadal. Manifesta que el batle ha comentat pràcticament totes les
coses que han dit els portaveus de l’oposició, però realment ha contestat poques
qüestions. Diu que ha abaixat el pressupost de dedicacions d’òrgans de govern, quan
no era açò que ell li havia plantejat. Està d’acord que la dedicació de temps a la feina
política és necessària (i recorda que en el moment de l’aprovació del cartipàs va dir
que si volien fer feina desinteressadament millor), però allò que no podia acceptar és
que no en fessin, de feina. Si ara s’han adonat que per fer feina han de tenir una
retribució, doncs molt bé, però li dol que en campanya electoral es faci demagògia i es
vulgui donar a entendre que tots els polítics són uns aprofitats i que cobren sense fer
feina. El PP va prometre que no ho faria i, a l’hora de la veritat, el batle és víctima de
la seva pròpia demagògia, ja que en campanya electoral venia aquesta idea que ells
eren honrats i que tots els altres són corruptes, aprofitats... i a l’hora de la veritat, com
toca ser, els qui ara són l’equip de govern són iguals que els altres si volen fer feina
en aquest ajuntament.
Continua el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que tampoc ha contestat el fet que els
projectes que es pensen dur a terme l’any 2012, englobats dins l’apartat de “Projectes
complexos”, estiguin vinculats a la venda de patrimoni. Si estan vinculats a aquesta
venda, no es té massa intenció de dur-los endavant. Pel que fa a les bonificacions del
geriàtric i centre de dia, manifesta que mai no es pot dir que són suficients; i si es té
voluntat que l’accés a aquest servei sigui possible per a tots els ciutadans, com més
ajuda doni l’Ajuntament a aquells que més ho necessiten, açò serà una política social
més justa. El contrari és que només puguin ingressar en aquest servei les persones
que realment tenguin recursos econòmics i ho puguin pagar tot.
Finalment, el Sr. Melià Mercadal considera que no són els pressuposts que en aquests
moments Sant Lluís necessita, que aquests pressuposts no donen sortida als
problemes reals de falta de feina i de generar activitat econòmica. Conclou anunciant
que per tot açò i per tot el que ha exposat anteriorment, el vot d’EM-EU serà en
contra.
Intervé novament el batle. Manifesta que en el capítol de “Despesa corrent” també hi
anava una partida de l’Escola d’Ensenyaments, allà on l’anterior equip de govern
donava una subvenció a una entitat d’una forma estranya, i açò també fa incrementar
la despesa corrent. Per tant, es tracta de qüestions que ens hem anat trobatn i que és
curiós que ara la senyora Maqués ho critiqui. Sobre les dedicacions, manifesta que
veu que sí que els provoca un cert rebuig, però assenyala que si es comparen amb
les de l’any anterior, aquestes són 8.000 euros més barates, la qual cosa suposa un
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10%. Afegeix que, si s’hi fixen, allò que apujat són les quotes de Seguretat Social que
l’anterior equip de govern tenien mal calculades i que no eren suficients. Així mateix,
manifesta que les atencions protocol·làries de Batlia s’han rebaixat un 50%. En
definitiva, la part rebaixada global és el 10% que ha comentat anteriorment.
Finalment, el batle manifesta que no sap si podran executar el 100% de la venda de
patrimoni municipal, però allò que queda clar és que no volien ser ambiciosos i fer les
inversions i llavors haver de suportar una càrrega financera inesperada, per açò es va
vincular una sèrie d’inversions a aquesta venda de patrimoni. Així mateix, manifesta
que s’han ajustat els ingressos perquè n’hi havia que estaven a l’alça, li agradi o no li
agradi a la senyora Marqués. I, sobre l’edició de la guia turística, manifesta que ell
sempre ha defensat les noves tecnologies, les seguirà defensant i creu que la feina
que s’està fent és positiva.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
Comissió d’Economia i Hisenda.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres del PP (7); i
quatre vots en contra, corresponents als membres del PSOE (2), PSM-ELS VERDS (1)
i EM-EU (1); acorda:
Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost de 2012, el qual puja a un estat de
despeses de 9.815.988,49 euros i uns ingressos igualment de 9.815.988,49 euros, així
com les bases d’execució.
Segon.- Aprovar la plantilla de personal d’aquesta corporació per a l’any 2012, de
conformitat amb l’annex que figura a l’expedient.
Tercer.- Publicar en el BOIB les esmentades aprovacions per un període de 15 dies
hàbils, per tal que els interessats, si n’és el cas, puguin presentar al·legacions,
reclamacions o suggeriments.
En el cas de no presentar-se-n’hi durant el període establert a l’efecte, els expedients
s’entendran aprovats definitivament.
SETÈ.- COMISSIONS
COMPOSICIÓ

INFORMATIVES.-

DONAR

COMPTE

MODIFICACIÓ

La secretària informa de l’escrit presentat pel grup PSOE, RE 5986, de dia 14.12.11,
amb relació a l’assumpte indicat, que diu:
“Atès que ja ha pres possessió del càrrec de regidora de l’Ajuntament la Sra. Vanesa
Florit Blanco (en substitució del Sr. Ismael Seguí Sintes), em plau comunicar-vos que
aquella queda adscrita al grup municipal PSOE; també he d’indicar-vos que el grup
PSOE designa la Sra. Vanesa Florit Blanco com a membre titular de la Comissió
Informativa d’Educació, Esports i Joventut, i com a membre suplent de la Comissió
Informativa d’Urbanitzacions, Comerç i Turisme.”
El Ple en resta assabentat.
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VUITÈ.- CONTROL DEL PLE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
No es produeixen intervencions.
NOVÈ.- PRECS, SUGGERIMENTS I MOCIONS
Intervé el Sr. Tudurí Mercadal. En qualitat de portaveu del Partit Popular, llegeix les
contestacions a les preguntes verbals efectuades pels grups de l’oposició a l’apartat de
“Precs, suggeriments i mocions” de la sessió plenària de dia 24.11.11, lliurant-los-en
una còpia a cadascun d’ells:
AL SR. LLORENÇ CARRETERO TUDURÍ
1.- Havent observat un error en la comunicació efectuada en data 24.11.11, registre de sortida
núm. 4956, amb relació al termini de la llicència a la parcel·la 207 de Binibèquer Vell, li
comunic que, atesa la Llei de disciplina urbanística 10/1990 li correspon, segons l’article 8.1,
un termini de 48 mesos, a més d’una prorroga de la meitat del termini anterior, que està
considerada a l’article 8.5. Així mateix, es remetrà escrit a la part interessada. Ateses les
circumstàncies exposades, no és necessari emetre un informe jurídic sobre aquest particular.
El regidor d’Urbanisme
Javier Pons Pons
A LA SRA. CAROLINA MARQUÉS PORTELLA
1.- Amb relació a la pregunta sobre la creació d’una comissió o taula de mobilitat, li comunic
que és responsabilitat d’aquest equip de govern prendre les decisions quant a la prioritat
d’establir els criteris sobre com dur a terme el projecte o estudis previs que es considerin
necessaris en funció de la dotació pressupostària prevista per a l’any 2012. No obstant açò, es
considera convenient per a la propera comissió d’Urbanisme, atès que serà al proper mes de
gener, tractar-ne de manera conjunta amb tots els grups polítics per fer-hi feina.
El regidor d’Urbanisme
Javier Pons Pons
A LA SRA. VANESA FLORIT BLANCO
Xerrar de política educativa és xerrar d'un conglomerat d’aspectes versàtils i complexos.
El nostre objectiu prioritari en política educativa és que el sistema educatiu sigui de qualitat, a fi
de millorar la formació bàsica comuna i els rendiments escolars. Volem desenvolupar en els
alumnes els valors de l'esforç, de l'esperit emprenedor i responsabilitats personals per reduir
l'abandó primerenc.
Creiem en el desenvolupament i la utilització de noves tecnologies en el sistema educatiu per
afavorir la inserció dels estudiants en la societat del coneixement i ampliar les seves capacitats
per a la vida.
També considerem imprescindible tenir unes instal·lacions de qualitat, així com estimular
l’educació sobre drets i responsabilitats ciutadanes.
Aquesta política ha d'afectar cada una de les etapes educatives a fi que el sistema educatiu
estigui a l'altura dels temps en què vivim.
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Som conscients que a nivell municipal no tenim competència reglamentària, la qual cosa no vol
dir que no puguem dur a terme accions per afavorir i ajudar a aconseguir els nostres objectius,
ja que l'escola no és l'únic àmbit on els al·lots aprenen ni els mestres són els únics agents
educatius.
Personalment tinc la sort de ser responsable de la gestió de tres àrees que les puc enllaçar i
ens permeten dur a terme part dels nostres objectius. Des de l'àrea de Joventut, tenim el Punt
Mòbil als instituts, que és un sistema d'informació als estudiants davant els seus dubtes
educatius, professionals, d'oci... informació que es converteix en una plataforma en els
processos de presa de decisions i necessitats que es difonen àmpliament entre els estudiants.
També tenim una educadora que fa feina a peu de carrer, per ajudar a reforçar l'educació, per
prevenir i abatre les conductes de risc entre els fillets i els adolescents.
En esports hem mantingut reunions perquè som coneixedors de la importància dels valors
educatius que a través d'aquestes activitats es poden transmetre als fillets.
En educació es du a terme el programa PISE per ajudar al·lots amb problemes socials i
educatius, i per descomptat estem contínuament en contacte amb l'equip directiu del col·legi
perquè creiem en la comunicació i en la necessitat de fer una feina conjunta, tant amb activitats
que promou aquest Ajuntament, com per exemple amb les activitats esportives,
intergeneracionals, culturals en les quals ells ens presten el seu suport. Així mateix, posem els
nostres mitjans tant per al manteniment de l’edifici com per fer les gestions oportunes per
millorar la qualitat en les instal·lacions, cosa que directament també repercuteix en l'educació.
Referent al futur de les escoletes infantils de 0-3, com a regidora d'Educació crec que s'han de
mantenir i per descomptat han de ser de qualitat, amb l'atenció, cura i educació que els fillets
d'aquestes edats necessiten.
En primer lloc creiem que una atenció i educació de bona qualitat en aquest cicle és
determinant perquè els processos físics, socials, emocionals i cognitius es desenvolupin
apropiadament i contribueixin a ampliar les opcions dels fillets al llarg de la seva vida.
En segon lloc sabem que són necessàries per a les famílies que per causes de feina tenen la
necessitat de deixar el seu fill.
Per aconseguir-ho, allò que pensem fer és dur a terme una bona gestió, tant en els aspectes
econòmics, que sabem que són importants, com fent una bona feina educativa, amb una bona
comunicació amb les educadores i les famílies, ja que creiem en la importància d'enfortir
l'atenció en l'àmbit educatiu amb la finalitat de realitzar un trànsit entre les etapes, l'educació
infantil, i el cicle de primària.
En resum, tots hem de reconèixer el valor d'educar en cada una de les diferents etapes de la
vida, i és importantíssim que hi hagi una bona articulació entre las parts implicades
(administracions, professors, pares...).
Els fillets són el futur de la nostra societat, i de tots nosaltres dependrà part dels seus
assoliments.
La regidora d’Educació, Esports i Joventut
Carmen Reynés Calvache

Sense més assumptes a tractar, el president aixeca la sessió i ordena que se
n’estengui la corresponent acta, que signa amb mi, la secretària, acta, que certific.
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