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ACTA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Caràcter de la sessió: ordinari
Dia: 21/12/2009
Hora: de les 20 a les 22.45 hores
Lloc: Ajuntament
Assistents
Batle:
1r. Tinent de batle:
2n.Tinenta de batle:
3r. Tinent de batle:
4t. Tinent de batle:
Regidora:
Regidor:
Regidora:
Regidor:
Regidor:
Regidor:
Regidora:
Regidor:

Llorenç Carretero Tudurí
Remigio Lora Buzón
M. Carolina Marqués Portella
Juan Miquel Cubas Pons
Sergi Cruz I Dalmau
María Belen Pons De Marco
Ramón Ruiz Mena
Maria Nieves Baillo Vadell
Cristobal Coll Alcina
Pedro A. Morro Ferra
Pedro Tudurí Mercadal
Isabel Gornés Fiol
Miquel Melià Mercadal

Secretari:

Isidro López de Hoyos Herrero

Ordre del dia
Primer.- Signatura acta sessió anterior
Segon.- Dictamen Comissió de Cultura i Festes 14.12.09.- Proposta de modificació
Estatuts Junta de Caixers i Protocols Festes Patronals de Sant Lluís
Tercer.- Dictamen Comissió d'Economia i Educació 15.12.09.- Aprovació inicial
Pressupost 2010 i Plantilla 2010
Quart.- Ratificació Resolució d'Alcaldia núm. 2009/955.- Aprovació conveni per a la
prestació del servei integral de neteja de platges, el accessos i l'entorn 2010-2018
Cinquè.- Proposició d'Alcaldia amb relació a la modificació d'ordenances municipals a
l'objecte del compliment de la directiva de serveis
Sisè.- Proposta de resolució que presenta el grup del Partit Popular a l'empara de
l'article 87 de la Llei 20/2006.- Ordenança específica reculades
Setè.- Donar compte Resolució d'Alcaldia núm. 2009/950.- Delegació competències
Vuitè.- Control del Ple a la Junta de Govern Local
Novè.- Precs, suggeriments i mocions
Desè.- Designació representant municipal en el Consell de Participació de les Dones
de Menorca
Desenvolupament de la sessió
PRIMER.- SIGNATURA ACTA SESSIÓ ANTERIOR
El secretari dóna compte de l’acta de la sessió de dia 26.11.09.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda aprovar l’esmentada acta i la signa.
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SEGON.- DICTAMEN COMISSIÓ DE CULTURA I FESTES 14.12.09.- PROPOSTA
DE MODIFICACIÓ ESTATUTS JUNTA DE CAIXERS I PROTOCOLS FESTES
PATRONALS DE SANT LLUÍS
El secretari dóna compte del dictamen emès en relació amb l’assumpte indicat, que
diu:
“Intervé el president. Informa que s’ha remès als membres de la comissió els Estatuts de la
Junta de Caixers i els Protocols de les festes patronals amb les modificacions emeses a les
distintes reunions de caixers (juntes i assemblees) que s’han tingut. -----------------------------------Segueix el president. Pel que fa als caixers, diu que és un òrgan que està col·legiat i en cas de
modificacions d’estatuts, s’ha de tractar primer a la Junta de Caixers i després a l’Assemblea
de Caixers, posteriorment s’ha d’elevar a la consideració del Ple i, seguidament, anirà a
exposició pública. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Continua i diu que amb el pas del temps sempre hi ha alguna cosa que s’ha de modificar o per
diverses raons que manifesten els mateixos caixers cal debatre aquestes qüestions a les
reunions i, per majoria, s’acorda la modificació. ---------------------------------------------------------------Explica que a la documentació presentada el text subratllat amb groc és el que pertany a la
modificació. I que, per exemple, hi ha el tema del caixer pagès, que com que a cada bienni el
càrrec la de representar una persona diferent, i com que a Sant Lluís no hi ha cap més pagès,
s’ha trobat oportú admetre la repetició del càrrec per la mateixa persona, mentre no hi hagi un
altre pagès al municipi. ----------------------------------------------------------------------------------------------El senyor Coll intervé i diu que seria el mateix cas que el caixer batle; és a dir, el president de la
Junta de Caixers. ------------------------------------------------------------------------------------------------------El president troba que és una matisació correcta. -----------------------------------------------------------Segueix el president. Diu que ara s’han fet constar les convidades que corresponen al batle,
que en aquest cas són tres. ----------------------------------------------------------------------------------------El president explica que com que cada vegada hi ha més població, i més ciutadans aficionats al
cavall, el dia que s’augmenti el nombre de caixers santlluïsers hauran de baixar les convidades
de caixers d’altres pobles. -------------------------------------------------------------------------------------------El senyor Melià intervé i demana si aquestes modificacions han d’anar al Ple de la setmana
que ve. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El president ho ratifica. -----------------------------------------------------------------------------------------------El senyor Coll intervé i diu que el tema del caixer fadrí és un poc complicat d’entendre, no sap
si per la redacció o per com s’ha modificat el tema de la seva elecció. ---------------------------------El president explica que sobre la qüestió hi ha hagut molta polèmica, pel fet que hi havia nous
empadronats fadrins més vells que els que fa més anys que qualquen i, segons els estatuts
antics, tenien el dret de sortir ells com a caixer fadrí i que per açò es va acordar modificar la
redacció i valorar el caixer fadrí de més edat però amb més anys sortint a la qualcada. ----------El senyor Coll diu que un altre punt que troba que no és correcte, o que després no s’aplica, és
el que per formar part de la Junta s’ha de tenir cavall propi; ja que ni el president ni la capellana
no en tenen. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------El president diu que hi està d’acord i que s’haurà de matisar i modificar aquest punt a fi de
permetre que el president, la capellanna i el caixer municipal no tenguin cavall propi. -------------Segueix i diu que està molt bé que els membres puguin també dir-hi la seva a fi de millorar i
precisar més bé aquests estatuts. --------------------------------------------------------------------------------El senyor Melià intervé i diu que troba que les propostes i els canvis han de ser a càrrec de la
gent que ho viu, com són els mateixos caixers. Però que troba que en el cas del protocol
respecte a la recollida de canyes verdes, l’estatut està un poc antiquat, ja que és totalment
masclista en fer referència al fet que primer de tot hagin de fer l’entrega les regidores i
senyores de regidors... ----------------------------------------------------------------------------------------------Segueix i diu que troba que l’entrega és un acte que realment representa el reconeixement de
l’Ajuntament als caixers per la seva participació en la qualcada i el jaleo i que, per tant, que
hagin de fer l’entrega els companys dels membres del consistori com a gent convidada, no sap
fins a quin punt és correcte, i més encara, fins a quin punt el caixer es pot sentir en
consideració.------------------------------------------------------------------------------------------------------------2
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Es du a terme una anàlisi sobre el protocol de recollida de canyes, en què es determina que tan
sols figurarà als estatuts que en faran l’entrega els regidors i regidores de l’Ajuntament. ---------El president pren la paraula i diu que, com que és una proposta, s’haurà de votar; però com
que al final amb les intervencions de tots els membres d’aquesta reunió s’han proposat més
modificacions i/o matisacions, troba bé que l’oposició s’abstengui i, quan s’hagin redactat totes
aquestes modificacions, puguin novament analitzar-les per la seva votació al Ple, però que no
obstant açò, els membres poden fer els comentaris que creguin oportuns. ---------------------------El president sotmet a votació la proposta de modificació dels Estatuts dels caixers de Sant
Lluís. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Comissió de Cultura i Festes, amb els vots a favor dels representants del PSOE i PSM-ELS
VERDS, que suposen set vots ponderats; i l’abstenció dels representants del PP i EM-EU, que
suposen sis vots ponderats; acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les
següents propostes d’acord: ----------------------------------------------------------------------------------------Primera.- Aprovar la modificació dels Estatuts de la Junta de Caixers i els Protocols de les
festes patronals, de conformitat amb els text que figura a l’expedient. ----------------------------------Segona.- Publicar en el BOIB l’anunci de l’esmentada aprovació, per tal que durant el període
de 30 dies, a comptar de la publicació de l’anunci al BOIB, els interessats puguin presentar
al·legacions, reclamacions o suggeriments. --------------------------------------------------------------------En el cas que no s’hi presentin al·legacions, els esmentats Estatuts s’entendran aprovats
definitivament.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Intervé el Sr. Coll Alcina. Manifesta que el Partit Popular ha repassat el document i ha
vist que s’han inclòs els suggeriments que van fer, tant el PP com EM-EU. No obstant
açò, anuncia que el PP s’abstindrà pel fet que no ha participat directament en les
deliberacions que fa la Junta de Caixers i, doncs, no sap si hi ha hagut altres
suggeriments que s’hagin deixat de banda, si bé és cert que li sembla bé l’estructura
de les modificacions. Conclou dient que, una vegada s’hagi aprovat definitivament
aquest expedient, estaria bé que es penjàs a la pàgina web municipal, com un
document més de consulta.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que a la comissió de cultura va manifestar que
la qüestió dels estatuts de la Junta de Caixers és la matiexa junta qui ha de proposar i
decidir, per la qual cosa no té res a dir. Respecte a la part de protocol, manifesta que
va fer una sèrie de suggeriments en el sentit d’actualitzar coses que venien de molt
enrere i que denotaven un sentit masclista, coses que s’han recollit, per la qual cosa
hi votarà a favor.
Intervé el batle. Manifesta que voldria deixar clar que és l’Assemblea de Caixers qui
vota i qui resol les diferents qüestions que van apareixent; la Junta de Caixers és qui
acorda tota una sèrie de punts, però llavors és l’Assemblea la sobirana qui resol. Pel
que fa a l’aportació d’EM-EU, manifesta que és sobre una qüestió de protocol, allà on
els caixers no hi entren.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
Comissió de Cultura i Festes.
El Ple de l’Ajuntament, per vuit vots a favor, corresponents als membres del PSOE (5),
PSM-ELS VERDS (2) i EM-EU (1); i cinc abstencions, corresponents als membres
del PP (5); acorda:
Primer.- Aprovar la modificació dels Estatuts de la Junta de Caixers i els Protocols de
les festes patronals, de conformitat amb els text que figura a l’expedient.
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Segon.- Publicar en el BOIB l’anunci de l’esmentada aprovació, per tal que durant el
període de 30 dies, a comptar de la publicació de l’anunci al BOIB, els interessats
puguin presentar al·legacions, reclamacions o suggeriments.
En el cas que no s’hi presentin al·legacions, els esmentats Estatuts s’entendran
aprovats definitivament.
TERCER.- DICTAMEN COMISSIÓ D'ECONOMIA I EDUCACIÓ
APROVACIÓ INICIAL PRESSUPOST 2010 I PLANTILLA 2010

15.12.09.-

El secretari dóna compte del dictamen emès en relació amb l’assumpte indicat, que
diu:
“El secretari informa que s’ha remès als membres de la comissió l’avantprojecte de
pressupost de 2010
elaborat per la Batlia, el qual puja a un estat de despeses de
9.955.127,09 euros
i
uns ingressos igualment de
9.955.127,09 euros,
així
com
l’expedient de la plantilla de personal d’aquesta corporació per a l’any 2010. Finalment,
informa que, de conformitat amb el que estableix l’article 149 de la Llei reguladora de les
hisendes locals, s’ha remès l’avançament de la liquidació de l’exercici de 2009.---------------------Intervé la presidenta. Manifesta que el dia 09.12.09 es va fer una primera anàlisi de
l’avantprojecte de pressupost de 2010, així com l’expedient de plantilla i, atès que a dia d’avui
no s’ha presentat cap proposta, es manté l’expedient que es va presentar a l’esmentada
comissió. Demana si hi ha qualque intervenció. --------------------------------------------------------------Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que fer una única comissió per analitzar l’expedient de
pressupost era poc i està contenta que se n’hagin fet dues, i creu que és una cosa positiva
que cada any es faci d’aquesta manera. Així mateix, manifesta que a la comissió anterior va
fer una sèrie de preguntes, la majoria de les quals s’han contestat, però n’hi ha d’altres que
no. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tot seguit, el secretari informa que, de la comissió de dia 09.12.09, en queda pendent un
informe complementari sobre la qüestió del servei d’hamaques, el qual s’elaborarà abans de la
sessió plenària, així com un informe sobre la qüestió dels convenis de la Creu Roja, que no
afecta la quantia del pressupost. ---------------------------------------------------------------------------------Continua la Sra. Baillo Vadell.
Manifesta que a la comissió de dia 09.12.09 va demanar
informació dels motius pels quals la despesa corrent augmenta en uns 468.000 euros; i la
presidenta va contestar-li que era perquè es tenien en compte les despeses de geriàtric i centre
de dia. Llavors, en el programa 233, hi figura per a la gestió del geriàtric i centre de dia la
quantitat de 581.000 euros, quan la gestió no la durà l’Ajuntament, i la presidenta va informar
que era una previsió del cost que s’ha fet començant la gestió a principis d’abril. Per tant,
demana si tenen res a veure una quantitat amb l’altra. ------------------------------------------------------La presidenta manifesta que en el programa 233 –assistència a persones dependents- hi figura
com a despesa per a la gestió del geriàtric i centre de dia la quantitat de 581.000 euros
(previsió començament gestió a principis d’abril), i açò serà el que pagarà l’Ajuntament a
l’empresa que ho gestioni. Així mateix, manifesta que en el Pressupost de 2009 hi havia
aquesta partida de despesa per 108.000 euros, ja que només es preveia obrir el centre de dia.
Afegeix que, com que no s’ha posat en marxa, s’anul·larà aquesta partida, així com la
d’ingressos. Conclou dient que, llavors, en el pressupost de 2011 hi figurarà la despesa total
del geriàtric i centre de dia. -----------------------------------------------------------------------------------------Per altra banda, la Sra. Baillo Vadell demana si se sap quin serà el dèficit del geriàtric. La
presidenta respon que, exactament, no ho sap. Afegeix que hi ha unes despeses de gestió de
581.000 euros i uns ingressos prevists de 478.000; per tant, la diferència existent seria el
dèficit. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que, a la documentació que ha rebut, hi troba a faltar
l’informe d’Intervenció. El secretari informa que s’està elaborant i que se l’hi remetrà. ------------4
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Per altra banda, la Sra. Baillo Vadell manifesta que li agradaria disposar d’informació sobre la
quantitat ingressada en concepte d’explotació d’hamaques de l‘any 2008. La presidenta
informa que a la liquidació del pressupost de 2008, partida 559.00, hi figuren aquestes dades. Així mateix, la Sra. Baillo Vadell demana quins són els ingressos prevists per a l’any 2010 per
aquest concepte. La presidenta respon que 65.000 euros per a tots els serveis (hamaques,
para-sols i velomars). -------------------------------------------------------------------------------------------------Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que en el pressupost d’ingressos hi figura una venta
de patrimoni per import de 200.000 euros. Demana que és el que es pensa vendre. La
presidenta respon que es tracta de parcel·les del polígon industrial. ------------------------------------Continua la Sra. Baillo Vadell. Demana una llista de les despeses protocol·làries dels òrgans
de govern de 2009. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Per altra banda, la Sra. Baillo Vadell manifesta que voldria saber quina és la quantitat
ingressada, a dia d’avui, en concepte d’IBI.
La presidenta informa que, a falta de
comptabilitzar un o dos mesos, d’IBI urbana, 3.023.664,64 euros i, d’IBI rústic, 196.430,08
euros. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Continua la Sra. Baillo Vadell. Igualment, voldria saber els ingressos de l’any 2009 en
concepte de taxes de llicència d’obres i impost sobre construccions. La presidenta informa que
en concepte de taxes, 119.413,07 euros i, en concepte d’impost de construccions, 170.369,83
euros. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Segueix la Sra. Baillo Vadell. Demana si ha qualque apartat on figura el total de despeses de
publicitat. La presidenta respon que no, sinó que hi ha diferents partides. ----------------------------Finalment, la Sra. Baillo Vadell manifesta que a la comissió de dia 09.12.09 va demanar
informació sobre les places vacants d’auxiliar administratiu i es va informar que es cobririen
mitjançant concurs oposició. Demana quan es té previst cobrir-se. La presidenta informa que,
una vegada s’haurà aprovat definitivament el pressupost i la plantilla de 2010, seran les
primeres que es trauran. ---------------------------------------------------------------------------------------------Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que a la memòria d’Alcaldia s’indica que hi ha una
partida de 200.000 euros en venda de patrimoni vinculada directament a la inversió de la
reforma del pavelló d’esports, si bé l’alienació de patrimoni no serà per aquesta quantitat
perquè en el pressupost de despesa hi ha una partida per adquisició de patrimoni per import
de 158,809,31 euros.
Demana una explicació. La presidenta informa que l’objectiu és
vendre patrimoni per 200.000 euros, però com que n’adquirim uns 158.000 euros de la finca
expropiada, per tant, la diferència entre venda i adquisició són uns 40.000 euros i la venda de
patrimoni s’ha vinculat a les obres d’inversió del pavelló. ---------------------------------------------------Per altra banda, el Sr. Melià Mercadal manifesta que en el programa 432 –turisme- hi ha una
partida en concepte de cànon de costes, la qual ha augmentat considerablement respecte a
l’any 2009. Voldria saber a què fan referència aquests cànons. La presidenta informa que és
el cànon que es paga a la demarcació de Costes per l’ocupació a les platges mitjançant la
col·locació d’hamaques i para-sols, així com el cànon en concepte d’amarraments de les
barques. Afegeix que la diferència existent respecte a l’any 2009 es motiva per les
autoritzacions que, arran de la tramitació dels oportuns expedients, van ser concedides. ---------Després d’una àmplia anàlisi, la Comissió d’Economia i Educació, amb els vots a favor dels
representants dels PSOE i PSM-ELS VERDS, que suposen sis vots ponderats; i l’abstenció
dels representants del PP i EM-EU, que suposen sis vots ponderats; acorda elevar a la
consideració del Ple de l’Ajuntament les següents propostes d’acord: ----------------------------------Primera.- Aprovar inicialment el Pressupost de 2010, el qual puja a un estat de despeses de
9.955.127,09 euros i uns ingressos igualment de 9.955.127,09 euros. ---------------------------Segona.Aprovar la plantilla de personal d’aquesta corporació per a l’any 2010, de
conformitat amb l’annex que figura a l’expedient.--------------------------------------------------------------Tercera.- Publicar en el BOIB i al Diari Menorca 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 durant el període establert a l’efecte, els expedients s’entendran
aprovats definitivament.” ----------------------------------------------------------------------------------------------
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Intervé la Sra. Marqués Portella. Manifesta que avui venim a debatre el pressupost
que aquest equip de govern ha presentat per al proper any 2010, un pressupost que
puja a la quantitat de 9.955.127,09€, un pressupost que ha augmentat amb referència
al que vam presentar l’any passat, exactament en 913.746€, que equival a un 10,10%
més alt. Manifesta que el resum per capítols, quant a ingressos, és el següent:
- Capítol I.- Imposts directes: 4.477.952,59 euros
- Capítol II.- Imposts indirectes: 225.000 euros.
- Capítol III.- Taxes i altres ingressos: 1.703.675,10 euros.
- Capítol IV.- Transferències corrents: 2.188.805,25 euros.
- Capítol V.- Ingressos patrimonials: 271.364,02 eruos.
- Capítol VI.- Alienació d’inversions reals: 200.000 euros.
- Capítol VII.- Transferències de capital: 521.499,51 euros.
- Capítol IX.- Préstecs: 366.830,62 euros
I, quant a despeses:
- Capítol I.- Despeses de personal: 4.060.747,66 euros.
- Capítol II.- Béns corrents i serveis: 2.541.723,38 euros.
- Capítol III.- Despeses financeres: 211.535,21 euros.
- Capítol IV.- Transferències corrents: 1.056.603,51 euros.
- Capítol VI.- Inversions reals: 1.446.424,66 euros.
- Capítol VII.- Transferències de capital: 64.568,13 euros.
- Capítol IX.- Passius financers: 573.524,54 euros.
Continua la Sra. Marqués Portella. Manifesta que, donada la conjuntura actual, es pot
afirmar que aquest és un pressupost marcat per l’eficàcia en els recursos i l’eficiència i
l’austeritat en la despesa, exceptuant la despesa social, gran aposta que ha fet aquest
equip de govern en tota aquesta legislatura. Així mateix, manifesta que el pressupost
que s’ha elaborat és real i ajustat a l’actual situació econòmica que vivim i, gràcies al
Pla econòmic i financer aprovat per aquest Ajuntament el passat 2008, al qual ens
hem anat ajustant, es pot comprovar que ja en aquest pressupost que es presenta avui
s’assoleix l’estabilitat pressupostària, aconseguint, tot i així, augmentar el superàvit
respecte al que s’havia previst en el Pla, passant dels 153.869€ previstos, als
206.693€ resultants.
Segueix la Sra. Marqués Portella. Manifesta que açò és el resultat d’estar al davant
d’un pressupost auster, com no pot ser de cap altra manera, amb la congelació total
de la despesa corrent, però sense deixar d’atendre en cap moment les necessitats de
la població, seguint oferint tots el serveis que des d’aquest Ajuntament estam donant,
siguin o no competència municipal, perquè entenem que són serveis que la població
necessita i, com a administració més propera al ciutadà, tenim la voluntat d’intentar
donar resposta en la mesura del possible.
Assenyala que també s’han rebaixat
partides menys prioritàries en aquests moments, com la de les festes populars en un
12,72% i les despeses protocol·làries en un 18,87%, per poder ampliar-ne altres de
més necessàries.
Continua la Sra. Marqués Portella. Manifesta que entenem aquest pressupost com un
pressupost social i solidari, dos adjectius que qualifiquen les prioritats d’aquest equip
de govern en tota la present legislatura, i que es plasmen en aquest document. Social,
per tot l’esforç que es realitza en l’àrea social, en els ajuts individuals a les famílies, on
l’aportació municipal creix un 80%, a més de les quantitats que aportarà el CIM i el
Govern balear. Social, també perquè aquest serà l’any en què obrirem les portes del
nou geriàtric i centre de dia, tan esperat pels nostres ciutadans, i estan a punt ja les
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bases per aprovar-les i poder treure a concurs la seva gestió. Però també solidari,
perquè tot i la situació de crisi a nivell local i estatal, seguim formant part d’una societat
que es pot considerar rica respecte d’altres, una visió molt clara que té aquest equip
de govern; igual al compromís de potenciar la redistribució de la riquesa dins el
municipi i fora d’ell, com ja ha demostrat, apostant per la igualtat d’oportunitats,
independentment de les diferències dels recursos econòmics i intentant que aquestes
siguin cada vegada més petites, és per açò que seguim amb una aportació del 0,8%
del pressupost municipal -per damunt del 0,7 % reivindicat i al qual moltes
administracions que no hi han arribat- per a la cooperació al desenvolupament
internacional, aportació que puja l’any 2010 a 50.000 €.
Segueix la Sra. Marqués Portella. Pel que fa a les inversions, manifesta que es fa una
aposta valenta augmentant-les un 28,48% respecte a l’any passat, amb la qual cosa
s’arriba a un import d’1.446.424€ -el 14,53% del total del pressupost-. Manifesta que
som conscients de la valentia que suposa amb la situació econòmica actual pujar el
capítol d’inversions, però també sabem que precisament aquest moment que vivim és
el que ens fa prendre decisions valentes, perquè és ara el moment de crear llocs de
feina, i és activant les inversions la millor manera de fer-ho des de l’Administració local.
S’ha apostat per iniciar una important inversió, que és la reforma del poliesportiu, una
inversió molt necessària i esperada atès el gran nombre d’usuaris d’aquest edifici, és
la inversió més important per a l’any que ve, que puja aproximadament a 1 milió
d’euros i que s’executarà en dos anys, entre el 2010 i 2011. Açò ens ha dut a decidir
finançar una part d’aquesta important inversió a través de la venda de patrimoni, per
un import de 200.000 €.
Continua la Sra. Marqués Portella. Manifesta que, així i tot, en el capítol d’inversions
tenim una altra important partida per a l’adquisició de patrimoni valorada en 158.800 €,
i altres inversions importants a tenir en compte són: l’ampliació del cementeri; la
construcció del carril bici a Son Parruquet; la construcció dels nous lavabos al camp de
futbol; la impermeabilització d’una part de la coberta de l’escola; la substitució d’un
tram de clavegueram i xarxa d’aigua potable a la costa; així com la perforació d’un
sondeig per a aprofitament d’aigües subterrànies. Així mateix, manifesta que tot açò
serà sense comptar els 580.000 € d’inversió que vindran a través de segon Plan E; els
4.200.000 € que ens seran transferits de la comunitat autònoma per a la construcció
del nou col·legi; i els 2.400.000 que s’invertiran a través del Cime per a la construcció
del nou teatre, una instal·lació molt desitjada en el nostre poble, i no ens podem
oblidar tampoc de l’inici de la construcció dels 16 habitatges protegits que es faran en
el nostre municipi.
Finalment, la Sra. Marqués Portella manifesta que
podem presentar aquest
pressupost gràcies a la consciència i la responsabilitat per part de tots els regidors de
l’equip de govern de rendibilitzar tots i cadascun dels recursos i de les despeses que
gestionen, gràcies a la seva gestió estam aconseguint un estalvi net positiu que es va
incrementant anualment per damunt de les previsions i una reducció del deute
municipal, passant del percentatge del 80% de l’any 2009 al 71% per al proper 2010.
Conclou dient que aquests comencen a ser els fruits de la feina iniciada, ja fa dos
anys, i en aquest camí seguirem amb constància, força i il·lusió.
Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que desprès de la liquidació del Compte
General de 2006, aquest equip de govern es va anar adonant que l’economia de
l’Ajuntament no era d’allò més sanejada i van decidir aprovar un Pla econòmic i
financer, el qual s’esmenta a la memòria d’Alcaldia d’aquest any, una memòria de
quatre pàgines, de les quals dues fan referència al pla econòmic aprovat fa un poc
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més d’un any. Així mateix, creu que respecte al pla hi pot haver dades a favor segons
el pressupost de 2010 que ens presenten, però també dades en contra, i el que
correspon a un equip de govern és veure els resultats de l’any anterior i, amb aquesta
base, confeccionar el proper pressupost, vigilant i revisant els resultats de pressuposts
anteriors, per tenir unes dades comparatives que han d’ajudar a fer els pressuposts
d’aquesta administració més fidels a la realitat econòmica i social del nostre municipi.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que ara n’analitzarà algunes des de les
partides del Pressupost de 2010. Pel que fa al geriàtric i centre de dia, es demana:
Serà d’aquesta, que s’obrirà? Assenyala que la despesa prevista per al 2010 és de
581.000 euros, quantitat que han posat dins la despesa corrent; i, per ingressos per
places concertades tenen previst 478.000 euros, és a dir, que calculen que el
geriàtric tindrà un dèficit de 100.000 euros. No obstant açò, manifesta que a
l’exposició de la memòria sobre pressupost han xerrat del pla econòmic quan els ha
convingut, però el que no han dit és que en el pla econòmic es té en compte un
possible dèficit de 168.000 euros, i no 100.000 euros com ells diuen. Així mateix,
manifesta que no només s’han de presentar percentatges en positiu... -la senyora
Marqués pot ser li dirà que ja ho dirà l’oposició- Efectivament, aquí som per dir el que
creiem sobre la base de les dades que l’equip de govern els ha proporcionat.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Respecte al capítol d’inversions, manifesta que l’equip
de govern diu que fan un esforç inversor valent i, és clar, ens quedam amb la boca
oberta. Manifesta que si ens atenem al pla econòmic de l’Ajuntament, faran 110.000
euros menys d’inversions que la previsió que van fer en el pla i, si ho comparam amb
les inversions del pressupost de 2009, les inversions de l’Ajuntament han baixat en
32.000 euros, és a dir, d’esforç inversor valent, res de res. De fet, l’aportació de
l’Ajuntament per a inversions representa un 7’93% sobre el total del pressupost. Així
mateix, manifesta que dels darrers quatre anys és la inversió més baixa que presenten
a uns pressuposts; per tant, que parlin d’esforç inversor... Diuen, a més, esforç
valent, perquè valent? D’on surt la valentia?... Afegeix que si no fos perquè l’Estat
amb el Plan E destina 580.000 euros per a inversions, aquest any l’equip de govern no
hauria pogut fer res o, millor dit, hauria pogut fer els 65 nínxols per a l’ampliació del
cementeri per 172.000 euros, i poca cosa més. Açò és la gran inversió que l’equip de
govern pensa fer?...
Continua la Sra. Baillo Vadell.
Manifesta que la resta d’inversions venen
determinades pel PIC, al qual l’Ajuntament aporta un 48%, ja que la resta s’entén que
ho paga el CIM. Afegeix que, com a quantitats excepcionals fora del PIC, hi ha els
lavabos del camp de futbol, inversió obligada perquè, si no, no es podria donar la
llicència d’activitats i, per tant, en aquests moments el camp de futbol està fora de la
llei. Manifesta que en el pressupost de 2010 també hi ha una partida d’inversió de
terrenys, que serà el pagament d’un terrenys més els interessos de demora que han
de pagar pel fet d’haver perdut un contenciós i que puja a uns 158.000 euros, doblers
que s’han vist obligats a pressupostar, simplement perquè el tribunal els obliga a pagar
al propietari pels terrenys que li van expropiar a la zona esportiva.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que en diversos moments a la Memòria
d’Alcaldia es parla d’esforç econòmic i fan també referència a la reforma del
poliesportiu, on tenen previst començar la primera anualitat de la reforma per un total
de 400.000 euros, dels quals el CIM en pagarà la meitat; i per a l’altra meitat, com que
no tenim doblers, hem de vendre parcel·les del polígon industrial. Manifesta que no
entén molt bé açò d’aquest gran esforç que han de fer... Tornen a parlar d’esforç per
haver trobat finançament per a una gran part de les obres i aquest finançament
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consisteix, per una part, a demanar un préstec perquè no tenen doblers i, per altra
banda, en l’aportació que fa el CIM a tots els ajuntaments. Es demana: I què passa
amb el Govern balear? Al programa d’inversions, només hi fan una aportació de 5.000
euros, i es demana: També han fet un esforç?... Afegeix que la Sra. Marqués hauria
d’explicar a on apareixien els 50 milions de pessetes del famós Pla Mirall...
Continua la Sra. Baillo Vadell. Respecte als sous, manifesta que veu que han fet un
gran esforç de congelar les retribucions dels càrrecs. No obstant açò, el Partit Popular
continua pensant que aquest equip de govern té dues figures que sobren, la qual cosa
suposa quasi 50.000 euros que podrien passar a incrementar la partida social o
partides de serveis.
Pel que fa a l’IBI, la Sra. Baillo Vadell manifesta que l’any 2006 les finques tenien un
valor i, amb una nova valoració cadastral, molt per damunt de la valoració inicial,
l’Ajuntament, agafant la base liquidable, li carrega un 0’65% al ciutadà. Açò sembla
que no és res, però és la base amb la qual compta l’Ajuntament per poder atendre
una gran part dels serveis que ha de donar al poble. Afegeix que la quantitat que
recaptarà per IBI urbana és de 3.500.000 euros. Així mateix, manifesta que el Partit
Popular ha anat a cercar la recaptació pressupostada l’any 2006, i aquesta va ser de
2.000.000 d’euros, la qual cosa ha suposat una pujada del 44% en quatre anys, és a
dir, que l’Ajuntament ha vist augmentat els seus ingressos... i de quina manera!. Qui
ha estat el perdedor? El ciutadà, que és el que paga els imposts anuals. Manifesta
que tenint en compte que la pujada del cadastre per actualitzar el valor de les finques
l’any 2007 va ser molt alta, l’Ajuntament hauria pogut ser sensible amb el ciutadà hi
haver davallat la quota impositora, la qual cosa hauria suposat un alleugeriment per a
l’economia dels lluïsers.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que ja sabem que a proposta de la senyora
Marqués la Junta de Govern va acordar concedir un fraccionament de les liquidacions
d’IBI i açò podria semblar que l’Ajuntament té una sensibilitat especial, una generositat
cap als impositors, però la realitat és que l’únic que els regala són els interessos de
demora, ja que la quantitat a pagar continua essent la mateixa. Manifesta que una
altra cosa seria si haguessin davallant el tipus impositiu, encara que hagués estat cinc
dècimes, la qual cosa hauria beneficiat tots els contribuents. Afegeix que allò que és
cert és que recapten uns bons doblers per IBI, la qual cosa s’hauria de traduir en
millors prestacions socials, en millors serveis, però el ciutadà no ho percep per almón.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Respecte a les explotacions de serveis a les platges,
manifesta que una gran diferència entre el PP i el PSOE és que nosaltres som de
dretes i creim principalment en l’empresa privada. En canvi, ells es pensen, com a
socialistes, que l’administració pública pot donar millors serveis que l’empresa privada
i, encara que la idea podria ser bona, no sol succeir així. Manifesta que tot açò ve com
a conseqüència de l’explotació d’hamaques i para-sols a les platges de Punta Prima i
Binibèquer, que enguany ha dut a terme l’Ajuntament amb un benefici de 16.000
euros, quan s’havia pressupostat un benefici de 92.800 euros en el cas que ho hagués
dut una empresa privada.
Així mateix, manifesta que sabem que el concurs va
quedar desert, però no creuen que si haguessin davallat el preu de sortida o
haguessin negociat amb els possibles concessionaris, haurien obtingut més beneficis i
menys maldecaps... Manifesta que sembla que han reflexionat i els ingressos prevists
per aquest concepte per a l’any 2010 seran de 65.000 euros, és a dir, que a pesar de
tot, creuen també en les idees del Partit Popular a favor de l’empresa privada.
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Continua la Sra. Baillo Vadell. Pel que fa al capítol de festes, manifesta que cada any
aquest capítol puja i ara ens diuen que baixen un 12’72%. Manifesta que l’any 2007
va pagar 161.974 euros;
l’any 2008, 122.018 euros; de l’any 2009 encara no
disposam dels nombres definitius i, per a l’any 2010, diuen que s’hi gastaran 86.000
euros. Manifesta que els molesta que no creguem en els nombres que ens
presenten, però resulta que la culpa no és nostra, el problema és que ells (l’equip de
govern) diuen uns nombres i sempre resulta que les quantitats pagades són molt
superiors a les pressupostades.
Pel que fa al capítol de cultura, la Sra. Baillo Vadell recomana que aquests viatges que
fan a Palma serveixin perquè el Govern balear faci aportacions per a aquesta partida,
ja que tant l’Escola de Música com l’Escola d’Ensenyaments Artístics haurien d’estar
subvencionades, no hauria d’estar només finançat per l’ajuntament. Igualment
podrien dir de l’escoleta, i creu que en el futur s’haurà d’intentar perquè siguin les
altres administracions les que assumeixin les despeses que aquestes partides
suposen per a l’Ajuntament.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Respecte als consells municipals, manifesta que fa
algun temps que la senyora Marqués ens va dir que els pressuposts es
confeccionaven amb la base dels consells sectorials, allà on els ciutadans participaven
amb idees. Açò no ha estat ver, i si un dia la senyora Marqués té temps li recomana
que es llegeixi les actes dels consells municipals i veurà que aquesta participació és
només de boca,
ja que l’equip de govern fa el que vol. Afegeix que ha vist dues
postures, o bé de pressuposts no se n’ha xerrat per res o bé s’ha fet qualque
comentari sense haver arribat a cap tipus de consolidació. Manifesta que és molt fàcil
parlar de participació ciutadana, però la realitat és que no serveix per res, ja que
vostès fan reunions amb representants de diferents associacions però no són
capaços d’acceptar idees que veuran transcrites en els pressuposts. Per posar un
exemple, a Medi Ambient, allà on tenen les reunions d’Agenda Local 21, diguin una
idea sortida de l’Agenda Local que es pugui apreciar en els pressuposts.
Per altra
banda, manifesta que els consells municipals serveixen per explicar les coses bones
que l’equip de govern fa, mai parlen de res negatiu, i la participació és pràcticament
nul·la, i li diu a la senyora Marqués que es miri les actes, l’ordre del dia, i veurà que
sempre diu: “Donar compte de...”, és a dir, l’únic que fan és informar, no participar.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que, posant un altre exemple, respecte al
segon Pla E, es demana: Quina participació hi ha hagut? Cap. A una junta de
portaveus ens van dir quines obres pensaven incloure i aquí, de participació per part
de l’oposició, cap ni una. Així mateix, manifesta que la majoria de consells no
funcionen, però com a informació els en donen més que no als representats del poble,
que són els regidors. Afegeix que no vénguin a dir que en el Consell Municipal
d’Educació sí que hi ha participació perquè l’únic organisme que pot aportar idees és
el col·lectiu de mestres. Així mateix, recorda que el mateix conseller d’Educació del
Govern balear va dir l’altre dia, referint-se a l’escola, que els consells municipals eren
cosa pròpia de l’Ajuntament, que ell tenia dos interlocutors vàlids, la Direcció de
l’escola i la Regidoria d’Educació. Conclou dient que els consells municipals valen per
informar, però no per participar, i menys en els pressuposts.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Pel que fa a personal, manifesta que a vegades no
acaba d’entendre certes situacions, entén que com a equip de govern poden posar el
personal que vulguin, poden fer que el personal interí passi a definitiu, poden
augmentar les places d’administratius, etc., però creu que si hi ha una llei aquesta
s’ha de complir, i es refereix a la plaça d’interventor. Manifesta que hi ha una llei que
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diu que en municipis de més de 5.000 habitants l’Ajuntament, a més d’un secretari, ha
de tenir un Interventor. Recorda que a la comissió, quan va comentar la necessitat de
cobrir aquesta plaça, la senyora Marqués va dir que no era la figura més urgent a
cobrir, i està clar que són coses xocants, per una banda la llei diu una cosa i la
senyora Marqués en diu una altra i, a més, en el passat Ple va dir que hi ha previsió
d’agafar la cobertura de la plaça d’interventor a l’inici de l’any vinent. I es demana:
Com pensen cobrir-ho si han pressupostat zero euros?
Continua la Sra. Baillo Vadell. Respecte al deute als bancs, manifesta que continuam
amb un deute de 6 milions d’euros i, com que no tenim liquiditat suficient, hem de
recórrer a préstecs. Pel que fa a contenciosos, manifesta que entre contenciosos i
assessoraments jurídics han pressupostat 66.000 euros, i demana a la Sra. Marqués:
Sap què van pagar els anys anteriors? S’ho ha mirat? El Partit Popular, sí. L’any
2008 van pagar 136.000 eruos; l’any 2009, 160.000 euros i ara, per a l’any 2010, en
pressuposten només 66.000, per la qual cosa demana: Creu la senyora Marqués
que açò s’adapta a la realitat? Recorda que Sant Lluís té fama per la quantitat de
contenciosos que té cada any, i no hi ha cap poble de l’illa que pagui, any rere any,
allò que pagam aquí.
Finalment, la Sra. Baillo Vadell manifesta que, a part de l’IBI, hi ha dos capítols
importants d’ingressos: un és l’impost de construccions i l’altre les taxes per llicències
d’obres. Assenyala que l’impost sobre construccions s’ha abaixat un 35,71% i la taxa
per llicències d’obres s’ha abaixat un 51’45%, naturalment respecte als ingressos
obtinguts l’any 2009. Manifesta que està clar que açò demostra que no hi ha doblers
per invertir, que hi ha crisi, senyor batle, a pesar que vostè quan fa dos anys li van
parlar de crisi va dir que no havia arribat a l’Ajuntament de Sant Lluís... Està clar que
ara, amb aquests nombres, ja no ho pot negar, hi ha una vertadera crisi.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que, en primer lloc, EM-EU vol manifestar que
som conscients de la dificultat econòmica que suposa la situació de crisi actual i que
açò obliga a fer uns pressuposts austers. Dins d’aquesta situació econòmica actual
encara és més important destacar l’esforç realitzat per tota l’àrea econòmica d’aquest
Ajuntament, que es mereix la nostra felicitació i la nostra confiança absoluta. No
obstant açò, la seva anàlisi la vol fer partint de les decisions polítiques que ha pres
l’equip de govern, i amb unes coses hi està d’acord i amb altres, no. Creu que s’han
respectat els criteris d’austeritat d’una forma general en tot el pressupost, com per
exemple en el programa de festes populars hi troba una reducció de 12.546 euros; en
vetllades d’estiu una reducció de 4.000 euros, partides aquestes que entén que en
una situació de crisi han de ser les primeres que s’han d’abaixar, cosa que així s’ha
fet.
Continua el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que aquest esforç d’austeritat que veu en
alguns programes, el troba a faltar a la partida de retribucions d’alts càrrecs. És cert
que hi ha una congelació respecte al 2009, però creu que l’Ajuntament s’hauria de
plantejar la necessitat de dedicacions exclusives i parcials d’alguns regidors i EM-EU
creu que se’n podrien eliminar algunes.
Segueix el Sr. Melià Mercadal. Respecte a decisions polítiques específiques, com ara
a l’àrea d’Acció Social, manifesta que no està en absolut d’acord amb allò que s’afirma
a la Memòria d’Alcaldia, que la despesa social és la gran aposta d’aquest equip de
govern. L’augment de despeses socials suposa un 0’2% del total del pressupost, uns
19.000 euros; el 54% que ens diuen que hi ha d’augment a ajuts individuals a famílies
són aproximadament uns 10.000 euros; i el 80% que creix l’aportació directa municipal
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suposa uns 8.000 euros, quantitats que són poc significatives dins del pressupost
global, la qual cosa no és una gran aposta per polítiques socials, com se’ns vol fer
creure, i més si tenim en compte que aquest any tenim 145.000 euros corresponents al
20% del Fons Estatal per l’Ocupació i Sostenibilitat Local (Pla E) 2010, que haurien
d’estar destinats a la generació d’ocupació relacionada amb actuacions de caràcter
social. I manifesta que la creació d’ocupació sí que seria una veritable aposta en
polítiques socials, cosa que no fa aquest equip de govern.
Continua el Sr. Melià Mercadal. Pel que fa a les inversions, manifesta que totes les
que ens presenten són bones per a Sant Lluís, especialment la partida destinada a la
primera anualitat de la reforma del pavelló esportiu, una actuació que EM-EU ve
demanant des de fa temps. No obstant açò, continua trobant les mateixes mancances
que en els pressuposts anteriors. Recorda que al pressupost de 2009 va presentar
una al·legació demanant la inclusió d’una partida específica per al projecte de
rehabilitació integral del nucli antic urbà. Se’ns va dir que aquesta partida ja estava
prevista dins la partida de projectes complexos; a més, la senyora Marqués va afirmar
en el Ple de l’aprovació definitiva del pressupost de 2009: “...ja s’hi preveu, primer de tot,

la contractació d’un aixecament topogràfic de tot el nucli urbà per, posteriorment, una vegada
analitzada la situació real i havent decidit cap a on volem anar, encarregar el projecte de
rehabilitació i supressió de barreres arquitectòniques en tot el nucli urbà...”;
igualment,
a l’acta del mateix Ple de dia 10.02.09 el senyor Lora va dir: “...manifesta que si el
portaveu d’EM-EU no es creu la paraula de l’equip de govern respecte que farem el projecte de
barreres arquitectòniques, és lliure de pensar-ho; nosaltres, dins el pressupost de 2009, tenim
la partida de 95.000 euros; si no s’ho vol creure, hi voti en contra...” I es demana: Què s’ha

fet durant tot l’any 2009 de tot allò que van prometre? Just, just, s’ha començat l’estudi
topogràfic i, mentrestant, el nucli antic urbà segueix amb les mateixes barreres
arquitectòniques, segueix amb les mateixes voreres, allà on no hi pot passar quasi ni
una persona, ni encara menys una cadira de rodes o un cotxet de fillet petit, etc.

Finalment, el Sr. Melià Mercadal manifesta que tota aquesta part del poble es
continua deteriorant sense que l’Ajuntament hi faci res, i es demana: És que vostès no
veuen l’estat d’abandó en què es troba el poble de Sant Lluís? A quin poble viuen?
La gent de Sant Lluís no es mereix la deixadesa que demostra aquest equip de govern
i allò més greu de tot és que seguim perdent oportunitats d’obtenir finançament d’altres
institucions per dur a terme aquestes inversions tan necessàries. Així mateix,
manifesta que en el Ple de dia 28.05.09 es va aprovar, per unanimitat, instar
l’equip
de govern a iniciar tots els tràmits oportuns per realitzar projectes de millora del
municipi a executar i finançar en el marc de la llei de barris, i es demana: Què va
fer aquest equip de govern? Quins projectes va presentar per complir l’acord de Ple?
Conclou dient que ha vist que altres ajuntaments de Menorca han aconseguit
importats quantitats de doblers per executar obres en els seus municipis, precisament
obres com les que EM-EU ha anat demanant per a Sant Lluís, però que aquest
Ajuntament no pot presentar perquè l’equip de govern ni sap cap a on vol anar, ni ha
redactat el projecte que EM-EM va demanar que s’inclogués en el pressupost i que
l’equip de govern va prometre que faria.
Intervé novament la Sra. Marqués Portella. Pel que fa a la intervenció de la portaveu
del PP, i quan diu que les dades que presentam no són reals i que ens hauríem de
mirar i revisar els pressuposts anteriors perquè fossin més reals, manifesta que aquest
pressupost està fet revisant les liquidacions dels anys anteriors i la liquidació que duim
a dia d’avui del present exercici. A més, manifesta que és damunt els ingressos que
veiem que estam tenint i damunt les despeses que estam assumint, la manera com
s’ha fet aquests pressupost.
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Continua la Sra. Marqués Portella. Respecte al geriàtric i centre de dia, manifesta que
la senyora Baillo ens diu que tenim previst una despesa de 581.000 euros, és ver;
diu que tenim previst un dèficit de 100.000 euros, és ver; i diu que açò no té res a
veure amb el Pla econòmic i financer que preveia un dèficit de 160.000 euros... Ja
començam, senyor Baillo! O és que no se’n recorda que a la comissió li va dir que la
previsió per posar en marxa el geriàtric era a partir del segon trimestre... Manifesta que
el dèficit és més petit perquè no estarà obert tot l’any, com estava previst en el Pla
econòmic i financer, per açò hi ha aquesta diferència.
Segueix la Sra. Marqués Portella. Manifesta que també s’ha dit que farem 110.000
euros menys d’inversions que la previsió que es va fer en el Pla econòmic i financer, i
açò no és ver, ja que a l’esmentat Pla hi figura per a l’any 2010, quant a inversions,
900.000 euros i aquest equip de govern preveu en el pressupost 1.446.424 euros
d’inversions; per tant, hi ha una diferència de més de mig milió d’euros, per la qual
cosa no entén com fa els nombres la senyora Baillo. Manifesta que també diu que
l’aportació que feim enguany -aportació municipal directa- és la més baixa dels
darrers quatre anys, cosa que dubta molt, perquè aquest any és el tercer any que
l’estalvi net creix progressivament, doblant el que van tenir l’any passat, que van
doblar el que havien tingut l’any anterior, i és precisament amb aquest estalvi net que
es financen les inversions. Per tant, no entén el que està dient la senyora Baillo.
Continua la Sra. Marqués Portella. Respecte a l’afirmació que posam una partida per
pagar uns terrenys perquè ens obliga el tribunal, manifesta que tots els terrenys i
propietats que s’expropien s’han de pagar, o no ho sap, açò, senyora Baillo. Sobre
el préstec, manifesta que és ver que es demanarà un préstec, un dels més baixos de
tots els darrers anys, un préstec que és més baix que el capital que amortitzarem dins
l’any 2010, és a dir, un préstec per import de 366.000 euros, la qual cosa significa que
dins l’any 2010 baixarem el deute perquè amortitzarem més de 500.000 euros i
acabarem l’any 2010 amb un deute 5.500.000 euros, i no de 6.000.000 d’euros que
diu la senyora Baillo. Afegeix que s’ha passat d’un deute del 87’89% l’any 2008 al
71’52% per al 2010, per la qual cosa no sap què més vol... Segueix manifestant que
una altra cosa que no acaba d’entendre és quan la senyora Baillo demana on està
pressupostat l’ingrés del Pla Mirall... És que no sap que aquest ingrés està en
pressupost de fa molts d’anys? No sap que les coses no es poden pressupostar
dues vegades? Afegeix que és evident que en aquest pressupost no apareixerà res
d’aquest Pla Mirall.
Segueix la Sra. Marqués Portella. Pel que fa a l’IBI, manifesta que amb la nova revisió
cadastral l’IBI ha rebut un increment, el qual ve donat per l’increment de la base
liquidable resultant de l’aplicació del nou valor cadastral assignat en la darrera revisió
cadastral per part del Ministeri d’Hisenda i que s’anirà aplicant progressivament durant
els deu anys següents a la revisió, tota la qual cosa ja se’ls va explicar a la comissió.
Afegeix que aquest coeficient aplicable a aquesta base per part de l’Ajuntament és la
mateixa que s’ha aplicat els darrers anys, el 0’65%, enfora encara del màxim
aplicable, que és un 1’10’% i que, evidentment, tenim clar que en aquests moments
no pensam pujar, en absolut, aquest coeficient. Afegeix que, vista l’evolució que
s’està produint, aquest equip de govern ja té el compromís que dins l’any 2010
estudiarà en profunditat la possibilitat d’abaixar aquest coeficient per poder mitigar
parcialment als ciutadans l’aplicació progressiva dels nous valors cadastrals. Així
mateix, manifesta que som sensibles del que açò suposa als ciutadans i enguany
hem començat a poder fraccionar els pagaments perquè sabem que a cada ciutadà, i
amb la situació en què estam, li costa pagar; per açò, s’està fent feina en aquest
sentit.
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Continua la Sra. Marqués Portella. Pel que fa a les explotacions de les hamaques i
para-sols, manifesta que el concurs va quedar desert i, per açò, van fer la gestió
directa i, evidentment, van tenir menys ingressos i més problemes, és ver; per açò,
per a l’any 2010 tornam a plantejar fer un concurs, però si aquest concurs torna a
quedar desert, possiblement tornarem a fer el servei de forma directa.
Per altra
banda, i respecte a les festes, manifesta que la senyora Baillo torna a dir que no es
creu que el pressupost de festes davalli... ha xerrat de la liquidació de 2008 i 2007 i
diu que no té els nombres definitius de la liquidació de 2009... i es demana: Què és
que no els té o que no vol dir el que ha passat? Perquè la Sra. Baillo sí que els té i el
seu partit també, i ja sabem que l’any 2009 va baixar i hi ha hagut superàvit, s’ha
gastat menys del que hi havia pressupostat i, per açò, sabem que podem rebaixar
aquesta partida per a l’any 2010 i sabem que s’executarà com està pressupostat.
Segueix la Sra. Marqués Portella. Manifesta que la senyora Baillo diu que en els
consells municipals no s’hi participa ni serveixen per res... Fa estona que sap que la
senyora Baillo pensa així, però, afortunadament, ella no pensa el mateix. És ver que
s’han d’activar, que s’ha de fer bastant feina per dinamitzar-los, però que es digui que
no serveixi per res... Qualsevol acte que serveix per informar, per demanar opinió o
per apropar-nos als ciutadans és bo i és positiu, i els consells, n’hi ha que funcionen
d’una manera i n’hi ha que funcionen d’una altra, i si hagués assistit al darrer hauria
sabut que hi haurà una persona que començarà a fer feina per intentar coordinar tots
aquests consells de participació ciutadana, una persona tècnica que començarà a fer
feina per encaminar la qüestió i tirar-ho endavant. És possible que se’n xerri poc, dels
pressuposts, però en els consells és allà on la gent del poble poden participar i fer
suggeriments i que, si bé és ver que se’n fan pocs, però se’n fan, i és el regidor que hi
ha en aquell consell el qui en pren nota. I després, quan estam elaborant els
pressuposts, es prioritzen aquelles coses si són coses coherents, si són necessàries...
però és clar, no sempre es pot incorporar tot allò que es demana.
Continua la Sra. Marqués Portella. Pel que fa al Pla E, manifesta que a una Junta de
Portaveus es va explicar quins eren els projectes que aquest equip de govern pensava
presentar-hi, i encara està esperant qualque comentari: si ho troben bé, si en posarien
uns altres... Res de res. Manifesta que la participació ha de ser d’anada i de tornada,
si no, ja sabem el que passa, com la Sra. Baillo diu, no serveix per res. Pel que fa a la
plaça d’interventor, manifesta que en aquests moments no és la plaça més important
que considera aquest equip de govern que ha de treure, i açò ja se li va explicar en
una comissió; es traurà dins aquest any, però primer es trauran les places d’auxiliars
administratius i d’administratius perquè fa molt de temps que aquestes places estan
ocupades per personal interí i són prioritàries en aquests moments.
Segueix la Sra. Marqués Portella. Manifesta que ella creu que sí que les despeses
jurídiques estan ajustades a la realitat, però és inútil que intenti convènçen la senyora
Baillo perquè ella fa els seus nombres, que tenen poca credibilitat. Afegeix que les
despeses jurídiques s’han calculat sobre la base dels contenciosos i procediments que
estan pendents i que van ser iniciats per juristes diferents del que tenim en aquests
moments com a assessor jurídic de l‘Ajuntament, perquè tots els procediments iniciats
per l’assessor actual no costaran res més que la despesa que se li paga cada més, ja
que dins aquesta hi figura l’assessorament jurídic així com la gestió dels contenciosos.
Segueix la Sra. Marqués Portella. Pel que fa a l’impost de construccions i taxes,
manifesta que han baixat, però açò era una previsió que fa temps que aquest equip
de govern està aplicant; de fet, s’està aplicant aquestes baixes des de l’any 2008, i de
690.000 euros que hi havia l’any 2007, s’ha passat als 225.000 pressupostats per a
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l’any 2010, s’han fet reduccions d’un 44%, 35%... Aquestes reduccions han fet que,
tot i que la caiguda en picat dels ingressos per aquest impost de construccions ha
estat molt més forta del que es podia preveure, la desviació quant a les previsions
realitzades en els pressuposts ha estat del tot assumible.
Continua la Sra. Marqués Portella. Pel que fa a la intervenció del portaveu d’EM-EU,
manifesta que quan diu que sobren dedicacions exclusives, podria dir-li que quan
qüestionen aquestes dedicacions el que qüestionen és la necessitat d’aquestes
dedicacions, i pot dir-li que aquestes dedicacions es tradueixen en hores de feina
dedicades a la gestió d’aquest municipi i creu que s’ha demostrat la rendibilitat
d’aquesta feina i d’aquestes dedicacions amb dades molt concretes, com es desprèn
de la liquidació del 2008, amb un increment directe d’ingressos procedents d’altres
administracions i amb l’eficiència en el control de les despeses i amb molts de fruits a
punt de recollir dins el 2010, com per exemple la tan esperada posada en marxa del
geriàtric i centre de dia; l’inici de la construcció de la nova escola de primària, que en
dos anys hem estat capaços de passar de no tenir res a tenir un solar obtingut de la
negociació i l’acord amb onze propietaris diferents, de tramitar una modificació puntual
de les Normes subsidiàries per poder construir l’escola en el nou solar, de projectar i
executar un nou vial i totes les infraestructures necessàries per a la nova escola i de
tenir el projecte executiu d’obra acabat.
Segueix la Sra. Marqués Portella. Manifesta que també dins aquest proper any 2010
veurem l’inici de la construcció de la nova sala multifuncional de Sant Lluís, un projecte
que és la il·lusió d’un gran nombre de santlluïsers i un altre projecte en marxa és la
construcció dels 16 habitatges de protecció oficial en el nostre municipi, tot açò es
veurà dins el 2010. A part del que ha dit, manifesta que hi ha la feina que no es veu,
com ara la reestructuració de molts dels serveis municipals, com per exemple,
l’escoleta infantil, i podrien seguir amb una llarga llista, però sabem que açò no els
alegra gens, tot el contrari, prefereixen que no hi hagués cap dedicació i que el
municipi no avançàs perquè està molt enfora de prioritzar el benestar del nostre poble i
dels nostres veïns, l’únic que els interessa és que les coses no vagin bé per poder
tenir més rèdit polític... Açò és realment lamentable.
Continua la Sra. Marqués Portella. Manifesta que també el Sr. Melià diu que no creu
que la despesa social sigui la gran aposta d’aquest equip de govern, però ell només
xerra dels ajuts individuals, i la despesa social és molt més que els ajuts individuals.
Assenyala que en despesa social en el pressupost de 2010 hi ha un total de
984.326,20 euros, i açò suposa un 10% del pressupost total. Troba que no és
important? Si xerràssim dels ajuts, passam de 7.500 euros a 13.500 euros, un 80%,
i açò és un gran esforç. Per altra banda, el Sr. Melià també ha dit que aquest equip
de govern no fa feina en la creació d’ocupació. Sobre aquesta qüestió, li hem explicat
que el que es fa és fer inversions durant aquest exercici de 2010 per damunt del que
estava previst, precisament perquè sabem que és una manera de crear llocs de feina.
Finalment la Sra. Marqués Portella manifesta que, respecte al projecte d’execució de
la reforma integral del nucli urbà, aquest equip de govern és molt conscient de l’estat
en què es troba el nostre poble i s’està treballant per anar avançant en aquest
projecte, però si no es va poder contractar abans el planimètric, no hauria d’oblidar
que enguany aquest Ajuntament ha estat diversos mesos sense tècnics i que, així i tot,
s’ha fet el que s’ha pogut. Conclou dient que en aquests moments el planimètric
està en marxa i a principis de l’any 2010 es presentarà per començar a fer feina amb el
projecte d’eliminació de barreres arquitectòniques del nucli urbà de Sant Lluís.
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Intervé novament la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que al Partit Popular l’han deixat
amb la boca oberta quan la senyora Marqués diu que és un pressupost social. Si ella
s’hagués mirat els anys anteriors, hauria vist que el pressupost d’acció social és
exactament el mateix que el que van pressupostar l’any 2004. És a dir, llevi les
despeses del geriàtric i veurà que és la mateix quantitat. Així mateix, manifesta que
les inversions són les més baixes dels darrers quatre anys. Respecte a la quantitat
que posen de deute viva al bancs a principis de 2010, documentació que li ha passat
aquest equip de govern, posa exactament 6.076.926 euros.
Pel que fa a festes,
manifesta que ahir es va mirar el registre d’entrada i encara hi ha factures de les
festes, per la qual cosa considera que els nombres no són definitius. Respecte a
participació ciutadana, manifesta que l’equip de govern fa tres anys que governa i,
amb vista als pressuposts, de participació, zero.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Pel que fa al Pla E, manifesta que l’única participació
dels regidors de l’oposició amb les idees de l’equip de govern, va ser a una Junta de
Portaveus, allà on el batle va presentar el que volien fer, no van demanar l’opinió dels
grups, i si realment volien saber l’opinió de l’oposició, haguessin convocat una
comissió per xerrar-ne, d’açò. Afegeix que la seva responsabilitat és prou grossa per
assumir el que se li diu, participar-ho al seu grup i aquí s’ha acabat; i recorda que en
altres reunions que s’han fet per xerrar sobre diferents inversions, de la majoria de
coses que hem proposat no n’han fet cap cas. Sobre tot allò que s’ha aconseguit de la
nova escola, manifesta que sí que és ver, ella no diu que no, però a vostès els pagam
perquè facin coses, no perquè estiguin asseguts i no facin res.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Recomana a la senyora Marqués que durant l’any 2010
vagi vigilant la despesa corrent perquè les despeses pressupostàriament són
proporcionals als ingressos. I és clar, si tant hem de comparar els pressuposts amb el
Pla econòmic i financer, hem observat que en el capítol d’ingressos d’IBI urbana i
rústica havien previst 360.000 euros més del pressupost en el 2010. Manifesta que
durant massa anys hi ha hagut molts d’errors de previsió i, en alguns moments, de
descontrol, i ara ens toca recollir la poca cosa que es va sembrar.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que el Partit Popular no creu que aquests
siguin els pressuposts que s’haurien de fer per a Sant Lluís, creu que hi ha massa
regidors que cobren i no se’n veu el profit; creu que la despesa corrent ha de davallar
molt més; estam arrossegant uns anys d’una mala gestió del regidor d’Economia i
batle de l’anterior consistori, és a dir, del batle actual, que va gastar tirant els doblers
en festes, despeses generals i despeses jurídiques, i ara comproven la mala gestió
de quan el batle era l’amo i senyor dels doblers públics. Així mateix, manifesta que
volen posar-hi solució però, en no tenir doblers, hem anat cap enrere quant a
inversions, que són només el 7’93% sobre el total del pressupost, si bé poden donar
gràcies al Pla E per veure que es fan coses en el poble.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que els 4.000.000 d’euros destinats a
personal representen el 41% del pressupost. Cada any tenim una quantitat elevada en
concepte de contenciosos i despeses jurídiques i enguany hem passat de 160.000
euros, i recomana a la senyora Marqués que ho compti, perquè només n’han posat
66.000, cosa que no serà suficient. Així mateix, manifesta que li sembla molt bé
l’augment en despesa social, un 7’57%, però insisteix que no són uns pressuposts
socials, i suggereix a la Sra. Marqués que els compari, com li ha dit abans, amb els
pressuposts de l’any 2004 i quedarà molt frustrada.
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Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que el batle és d’un partit que no pensa en els
ciutadans; la recaptació de l’IBI no basta ni tan sols per pagar el personal, d’açò ve
que cada any han de demanar préstecs i enguany n’hauran de demanar un altre de
quasi 400.000 euros, i continuarem amb els deutes de sempre als bancs, de 6 milions
d’euros. Així mateix, manifesta que és ver que l’any 2008 van fer un pla per sanejar
els comptes del consistori, però açò és degut a la mala gestió que van fer de
l’economia, i llavors vostès mateixos van reconèixer que les arques municipals no
estaven ni estan per alegries -paraules dites pel batle en un altre ple- i assenyala
que sense ajudes d’altres administracions, vostès no podrien fer res.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que abans ha dit que no pensen amb els
ciutadans, i ara passarà a donar una explicació d’aquesta acusació. Hem xerrat
diverses vegades de l’IBI i ja comença a ser hora d’entrar en detalls perquè aquesta
partida afecta molt directament les butxaques dels ciutadans i és trist que, si en els
anys anteriors s’han malgastat importants quantitats de doblers, ara els hàgin de
treure als ciutadans el suc de la butxaca. Manifesta que l’any 2006 el Cadastre va fer
una nova valoració de les finques d’aquest terme, apujant de manera desorbitada el
valor cadastral, del qual es treu la base liquidable i el tipus impositiu que a la llarga
crea els imposts que hauran de pagar els lluïsers. No anam a jutjar les decisions del
Cadastre, però l’Ajuntament tenia una arma important per pal·liar l’augment d’aquest
impost, davallar el tipus impositiu, però no ho van fer, i ara ens troban amb casos com
el que ara exposarà: Un veí des Pou Nou que en tres anys ha vist augmentat el seu
impost d’IBI en un 162%, no els sembla una mica exagerat? O una família que viu a
Binibèquer que en tres anys l’hi han augmentat un 141%; i una casa de planta baixa i
pis del centre del poble, que l’hi ha apujat un 75%.
Finalment, la Sra. Baillo Vadell manifesta que aquest Ajuntament s’ha cansat d’explicar
que fa obres socials, però com poden veure no miren massa per la societat o per la
seva economia. Tal vegada convindria que fessin quatre nombres i veurien que
davallant 7 o 8 dècimes el tipus impositiu, la cartera del ciutadà quedaria descansada,
vostès mateixos, és la seva decisió, però ja que sempre diuen i no es cansen de
repetir que sempre miren pel poble, ara tenen una ocasió magnífica de demostrar-ho:
davallin el tipus impositiu. Conclou dient que per tot el que ha exposat, el Partit
Popular votarà en contra del Pressupost de 2010.
Intervé novament el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que la senyora Marqués ha dit que
les dedicacions exclusives es tradueixen en hores de feina i ha fet una llista de coses
que s’han aconseguit i, segurament, devia voler dir que sense aquestes dedicacions
no s’haurien aconseguit... Però ell no ha dit que totes les dedicacions exclusives
s’haguessin d’eliminar, sinó que ha dit que segurament l’Ajuntament s’hauria de
plantejar si qualcuna o més d’una són necessàries, ja que, en segons quines, la feina
no queda justificada. I,
precisament, segons la llista que ha esmentat la Sra.
Marqués de tot allò que s’havia aconseguit gràcies a les dedicacions exclusives, ha
quedat demostrat el que ell havia afirmat, que hi ha dedicacions exclusives que són
necessàries, però també n’hi ha unes altres que potser sí que siguin necessàries,
però la feina que s’està fent no queda justificada.
Continua el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que la Sra. Marqués s’ha excedit quan diu
que nosaltres voldríem que les coses no funcionessin per tenir rèdit polític... Creu que
és una afirmació gratuïta que no sap com es pot dir tan a la lleugera i quedar-se tan
tranquil·la sense poder-ho demostrar. Manifesta que en cap moment hem demostrat
que nosaltres volem que les coses no funcionin, no bassam el nostre rèdit polític en la
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falta de funcionament de l’Ajuntament, sinó tot al contrari, intentam des de l’oposició
fer que les coses funcionin, i som conscients que moltes vegades aportam idees
perquè les coses funcionin, les quals se les apunta l’equip de govern, però no ens
importa, hi som per contribuir al bon funcionament de l’Ajuntament. Per tant, creu
que la Sra. Marqués hauria de retirar aquestes paraules, que EM-EU vol que les
coses no funcionin per treure’n rèdit polític.
Continua el Sr. Melià Mercadal. Quant a les despeses en acció social, manifesta que
ara resulta que allò que l’equip de govern esmenta a la Memòria no és la cosa
important, que ara són unes altres coses, ell senzillament ha destacat el que l’equip
de govern destaca i n’ha fet una altra lectura; quan vostès destaquen el gran augment
en despesa social, nosaltres calculam que açò suposa un 0’2% de tot el pressupost.
No entén com és que quan ell destaca aquesta poca importància de les pujades que
vostès destaquen, desprès les importants són unes altres...
Segueix el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que la senyora Marqués diu que és
conscient que fa falta la rehabilitació del nucli urbà, només faltaria que no ho
reconegués... però posa com a excusa que van quedar sense l’arquitecte. Però resulta
que van ser vostès que van decidir prescindir de l’arquitecte municipal que tenien, i ara
no diguin que pensaven fer aquest projecte i que van tenir la mala sort de quedar-se
sense arquitecte, van ser vostès que el van acomiadar, i ara açò els serveix d’excusa
per no haver fet aquest projecte al qual en el pressupost de l’any passat es van
comprometre molt fermament i, fins i tot, van posar en joc la seva credibilitat quan el
senyor Lora va dir que si no creien la paraula de l’equip de govern que votassin en
contra; doncs, no la creiem, els fets li han donat la raó.
Finalment, el Sr. Melià Mercadal manifesta que no li han contestat a la pregunta que
havia fet respecte al que s’havia realitzat per intentar incloure projectes en la llei de
barris, tal com havia aprovat el Ple d’aquest Ajuntament en el mes de maig. I tots
hem pogut veure que altres ajuntament han rebut quantitats significatives o molt
elevades per a coses que a Sant Lluís també fan falta, però resulta que a Sant Lluís no
s’havien fet els projectes. Conclou dient que per tota aquesta falta de paraula que han
demostrat, per tot el que ha dit anteriorment i per la poca credibilitat que li mereixien,
EM-EU hi votarà en contra.
Intervé el batle. Manifesta que, al contrari de les dues darreres intervencions, sí que
ha de felicitar la regidora d’Hisenda per presentar uns pressuposts tan valents com
aquests, i la primera mostra és pujar en 900 mil euros aquest pressupost respecte al
de 2009. Han dit bastants de coses, l’oposició. Pel que fa a la llei de barris, manifesta
que l’Ajuntament de Sant Lluís sí que hi va presentar projecte, però no va ser valorat
per poder ser finançat i en aquests moments n’estam analitzant el perquè. Afegeix que
no tots els ajuntaments de Menorca van presentar projecte, però l’Ajuntament de Sant
Lluís, sí, però no va ser valorat per poder ser subvencionat. Per tant, sí que el
compromís que van assumir en el Ple el van dur a terme: van presentar projecte.
Continua el batle.
Pel que fa a retirar paraules, manifesta que el senyor Melià
també empra jocs de paraules i, en pla polític, tots empram jocs de paraules, per
açò les paraules s’han de valorar en la justa mesura, perquè el senyor Melià, quan
s’ha referit a la despesa social, ha emprat un joc de paraules; açò és el joc polític i
ha d’assumir-ho. Respecte a l’eliminació d’algunes dedicacions exclusives, manifesta
que fa dos anys que aquestes tenen el sou congelat i, tal com va dir-li una vegada,
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a la millor n’hi faltaria una altra, de dedicació exclusiva, tal vegada hi faltaria la seva,
senyor Melià. Per açò, quan l’oposició valora les dedicacions exclusives de l’equip de
govern, s’hauria de fer amb una mica més de serietat, ja que darrera de cada
dedicació hi ha moltíssima de feina i aquesta feina es tradueix en els nombres que es
presenten. Afegeix que no es du un pressupost d’un milió d’euros, sinó que és de
quasi deu milions d’euros, i açò comporta fer-hi molta feina, no només interna, sinó
també a fora per anar cercar diferents aportacions d’altres administracions.
Segueix el batle. Pel que fa a la portaveu del Partit Popular i quan ha xerrat del deute
públic que tindrem per a l’any 2010, manifesta que pagarem 210.660 euros
d’interessos i amortitzarem 573.524 euros. Amb açò atendrem un préstec, el qual es
va concertar el 24.08.1995, i l’any que ve encara haurem de pagar 2.100 euros
d’interessos més 85.881 euros d’amortitzacions d’aquest préstec que es va fer en el
seu moment. Llavors hi ha diferents préstecs que s’han anat fent, com ara un per fer
la nau municipal en el Polígon de Sant Lluís. Recorda que aquest Ajuntament tenia
una nau llogada i cada mes pagava 150.000 pessetes, i creu que va ser una bona
decisió el fet d’invertir en la construcció d’una nau per a l’Ajuntament; per açò, es va
haver de fer aquest préstec.
Continua el batle. Manifesta que després hi ha tota una sèrie de préstecs per a la
construcció del geriàtric i centre de dia. Se’ns diu que el perdedor és el ciutadà. No,
senyora Baillo, el guanyador és el ciutadà, ja que nosaltres hem fet una gran obra,
com és el geriàtric i centre de dia, que feia molta falta pels serveis socials i per donar
un servei més als ciutadans i, evidentment, açò queda reflectit en el deute públic. I
insisteix que els guanyadors són els ciutadans. Afegeix que, a més, es tracta d’una
qüestió que darrerament pren força: és el tema de les qüestions que són o no
obligatòries dels Ajuntaments, és a dir, darrerament els ajuntaments estam fent fort
que pagam o assumim en un 30% dels nostres pressuposts competències que no són
nostres: geriàtrics, Govern balear; centre de dia, consells insulars. Açò és, inversió
en serveis socials.
Segueix el batle. Manifesta que nosaltres també creiem en les empreses privades.
Ara bé, si els concursos de l’explotació de platges queden deserts i els oferiments
posteriors de les empreses privades són mínims, per açò es va considerar oportú fer la
gestió municipal. Per altra banda, manifesta que també s’ha de tenir en compte que
un pressupost és una previsió, però a la senyora Baillo ni previsió ni no-previsió, a ella
no li quadra res i ha quedat ben demostrat que els seus nombres no quadren i la
regidora li ha posat l’accent a cada una de les partides que no li quadraven.
Continua el batle. Manifesta que, tal com ha dit la regidora d’Hisenda, dins l’any 2010
es farà un estudi exhaustiu de l’IBI, i vol recordar que la revisió és del Cadastre i el
Cadastre, segons ens conta, arreplega tota una sèrie d’informació per llavors passar a
aplicar l’increment que es considera oportú i que en aquell moment hi ha en el mercat,
i aquest increment no el provoca l’Ajuntament, sinó els mateixos particulars que
promouen aquest possible increment que es genera. Insisteix que la regidora ha
agafat aquest compromís de fer una revisió exhaustiva d’aquest impost. Pel que fa a
les despeses en general, manifesta que hi va haver un compromís de tots els regidors
d’aquest equip de govern d’assumir la reducció d’aquesta despesa i açò es va complint
amb un control molt exhaustiu de cada una de les partides. I, en concret, amb les
festes patronals s’ha davallat, i encara que entrin factures, les factures que entren ja
estaven pressupostades en les partides que es van donar l’altre dia dins la comissió de
Cultura i Festes.
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Segueix el Batle. Manifesta que també s’ha dit que, gràcies al Pla E, podem fer
inversions... i n’està content, que ho hagi dit la portaveu del Partit Popular, ja que sents
qualque batle d’aquest partit que no hi estava molt d’acord, amb aquest Pla... També
s’ha dit que Sant Lluís té fama de contenciós..., i diu que hi ha un altre Ajuntament de
Menorca que en té més, d’aquesta fama, i de cada vegada estan estrenyent més els
regidors i al qui va ser batle, i açò sí que li sap greu, açò és aquella expressió: Uns
crien la fama i els altres carden la llana...
Finalment, el batle manifesta que ell sí que es creu els nombres que es presenten;
felicita la regidora pel pressupost presentat; li dona ànim amb aquest pressupost de
2010 i espera que tots i cada un dels regidors d’aquest equip de govern, amb el
compromís que van adquirir, segueixin fent feina per complir-lo.
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 PSOE (5) i
PSM-ELS VERDS (2); i sis vots en contra, corresponents als membres del PP (5) i
EM-EU (1); acorda:
Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost de 2010, el qual puja a un estat de
despeses de 9.955.127,09 euros i uns ingressos igualment de 9.955.127,09 euros.
Segon.Aprovar la plantilla de personal d’aquesta corporació per a l’any 2010, de
conformitat amb l’annex que figura a l’expedient.
Tercer.- Publicar en el BOIB i al Diari Menorca les esmentades aprovacions per un
període de 15 dies hàbils, per tal que els interessats, si n’és el cas, hi 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.
QUART.- RATIFICACIÓ RESOLUCIÓ D'ALCALDIA NÚM. 2009/955.- APROVACIÓ
CONVENI PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI INTEGRAL DE NETEJA DE
PLATGES, EL ACCESSOS I L'ENTORN 2010-2018
El secretari dóna compte de la resolució d’Alcaldia núm. 2009/955, de dia 02.12.09,
relativa a l’assumpte indicat, que diu:
“En sessió de Junta de Govern Local de dia 03.11.05 aquest Ajuntament va acordar aprovar el
conveni entre el Consell Insular de Menorca i els Ajuntaments de Maó, Sant Lluís, Alaior, es
Mercadal, es Migjorn Gran i Ferreries per a la prestació del servei integral de neteja de platges,
els seus accessos i l’entorn. ----------------------------------------------------------------------------------------Amb data 03.11.05 es subscriu l’esmentat conveni amb la resta de les administracions
actuants. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------L’esmentat conveni va ser ratificat pel Ple del Consell Insular de Menorca en data 28.11.05. ---La incorporació de l’Ajuntament de Ciutadella al servei integral de neteja va donar lloc a què la
Comissió de Govern del Consell Insular de Menorca de dia 20.07.09, adoptàs acord relatiu a la
modificació del contracte, sense que la modificació plantejada afectàs a les obligacions
econòmiques assumides per l’Ajuntament de Sant Lluís. ---------------------------------------------------20
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La Comissió de Govern del CIM en sessió de dia 20.07.09 adopta acord relatiu a la modificació
del contracte de gestió, mitjançant concessió del servei de neteja de platges, el seu accés i
l’entorn per ampliació de les actuacions al terme municipal de Ciutadella. A senyalar de
manera significativa que el nou conveni es determina per vuit anys de vigència, així com la
rebaixa de l’aportació municipal, que es situava per a l’any 2009 en 40.945,87 euros,
determinant-se en 36.640,55 euros. ------------------------------------------------------------------------------Atès a les circumstàncies exposades i a les necessitats d’aprovació de l’esmentat conveni; i en
virtut de les atribucions que me confereix la vigent Llei de Règim Local, venc a -----------------------------------------------------------------------------R E S O L D R E------------------------------------------------Primer.- Aprovar el Conveni entre el Consell Insular de Menorca i els Ajuntaments de Maó,
Ciutadella, Sant Lluís, Alaior, es Mercadal, es Migjorn Gran i Ferreries, per a la prestació del
servei integral de neteja de platges, els accessos i l’entorn 2010-2018. --------------------------------Segon.- Facultar al batle per signar l’esmentat conveni. ---------------------------------------------------Tercer.- Elevar la present resolució a ratificació del Ple de l’Ajuntament.-------------------------------Quart.- Comunicar la present resolució al Consell Insular de Menorca.” --------------------------------

Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que a l’anterior Ple li van dir que s’havia signat
un conveni amb el CIM per a la neteja de platges, aquest conveni s’havia de dur a Ple
per a la seva aprovació; va semblar que el balte no ho sabia, però avui es du a sessió
plenària, i el batle hauria de saber que qualsevol conveni superior a quatre anys ha
de passar per Ple. Manifesta que no sap si el batle s’ha adonat que signant un
conveni per tants d’anys –8 en total- compromet tres mandats (el que durarà fins al
2011, del 2011 al 2015 i el que resti del 2015 al 2018) i creu que no té dret a fer-ho,
no és ètic. No sap qui governarà els propers anys i no té per què hipotecar decisions
que creu que no li corresponen. Per tant, seria una decisió encertada acceptar aquest
conveni per els propers quatre anys, mai avançar-se a decisions que en el futur pot
ser que no li concernesquin.
Finalment, la Sra. Baillo Vadell manifesta que, a part d’açò, hi ha la qüestió d’una
neteja que implica millorar el servei de cara a menorquins i visitants, i es demana: Qui
ens assegura que el proper Consell Insular solucioni els problemes que sorgeixen
quan s’inicia la temporada turística? Qui ens assegura que la gestió del proper
govern del CIM pugui interessar a cada ajuntament? Conclou dient que el Partit
Popular creu que
l’equip de govern no pot signar un conveni d’aquestes
característiques, per la qual cosa hi votarà en contra.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Anuncia que EM-EU hi votarà a favor.
Intervé el batle. Manifesta que sentir la portaveu del Partit Popular dir que açò no és
ètic... Recorda que fa un moment acaba de dir que dins el pressupost de l’any que
ve pagarem uns doblers d’un préstec que van concertar l’any 1995, i els préstecs que
s’han fet per a altres coses els hauran d’assumir els governs que vagin venint i açò
són qüestions de responsabilitat. Així mateix, manifesta que sap que el PP pel que fa
a l’àmbit insular va ser molt crític en el seu moment i el PP a Sant Lluís té tot el dret del
món a abstenir-se o votar en contra, però no creu que es pugui dir que votar a favor
no sigui ètic. Afegeix dient que el que s’ha de fer és fer feina perquè el servei funcioni
durant els vuit anys de compromís, sigui aquest equip de govern o sigui un altre, i amb
el que sí estarem d’acord, ja que el PP xerra a favor de l’empresa privada, és amb
l’adjudicació del servei. Conclou dient que en aquests cas no ha entès massa açò
d’emprar la paraula ètica.
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Pren la paraula la Sra. Baillo Vadell puntualitzant que el CIM no és una empresa
privada, sinó que simplement és una administració.
El batle manifesta que en cap moment ha dit que el CIM sigui una empresa privada,
sinó que l’únic que ha dit és que fa un moment, en el punt anterior, la senyora Baillo
ha defensat les empreses privades, i en aquests moments l’adjudicació es farà a una
empresa privada, açò és el que li ha volgut dir.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació la ratificació de la resolució
d’Alcaldia indicada.
El Ple de l’Ajuntament, per vuit vots a favor, corresponents als membres del PSOE (5),
PSM-ELS VERDS (2) i EM-EU (1); i cinc vots en contra, corresponents als membres
del PP (5); acorda ratificar en tots els seus termes la Resolució d’Alcaldia núm.
2009/955, de dia 02.12.09, transcrita anteriorment.
CINQUÈ.- PROPOSICIÓ D'ALCALDIA AMB RELACIÓ A LA MODIFICACIÓ
D'ORDENANCES MUNICIPALS A L'OBJECTE DEL COMPLIMENT DE LA
DIRECTIVA DE SERVEIS
El secretari dóna compte de la proposició d’Alcaldia amb relació a l’assumpte indicat,
que diu:
“Atès a l’informe elaborat pel Secretari de la Corporació, en data 17.12.09, en relació a
l’assumpte indicat; -----------------------------------------------------------------------------------------------------Atès a les disposicions legals que a l’informe s’indiquen amb relació a la transposició de la
directiva europea de serveis a la normativa interna dels municipis.--------------------------------------Atès a la urgència en la tramitació de les modificacions a les ordenances municipals; -------------I atès, així mateix, al que disposa l’article 82 del Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals, en el qual es posa de manifest que per raons d’urgència
degudament motivada, es podrà incloure a l’ordre del dia assumptes que no hagin estat
prèviament informats per la respectiva Comissió, però en aquests casos no podrà adoptar-se
cap acord sobre aquest assumpte sense que el Ple ratifiqui la seva inclusió a l’ordre del dia. ---És el motiu pel qual elevo a la consideració del Ple de l’Ajuntament les següents ------------------------------------------------------------------PROPOSTES D’ACORD----------------------------------------------Primera.- Ratificar la inclusió del present assumpte a l’ordre del dia de la present sessió. ------Segona.- Aprovar inicialment les modificacions de les ordenances municipals i en els articles
que a continuació s’indiquen: ---------------------------------------------------------------------------------------a) Ordenança municipal d’ús i aprofitament de platges i zones de bany.- Article 29. -------b) Ordenança municipal que regula la venta ambulant en el terme municipal de Sant
Lluís.- Articles 3, 8, 10, 11 i 25. -------------------------------------------------------------------------c) Ordenança municipal que regula les normes particulars relatives a la protecció de
l’atmosfera davant la contaminació per renous i vibracions.- Articles 38 i 39. -------------d) Ordenança municipal que regula la tinència d’animals de companyia.- Articles 25.1 i 26.
e) Ordenança municipal sobre publicitat.- Article 2 i annex 1, model de declaració
responsable. -------------------------------------------------------------------------------------------------Tercera.- Publicar en el BOIB i en un diari de màxima difusió insular l’anunci del present acord,
a l’objecte que durant el període d’un mes els interessats puguin examinar l’expedient i
presentar les reclamacions que estimin oportunes. ----------------------------------------------------------En el cas de no-presentació d’al·legacions o reclamacions, s’entendrà definitivament adoptat
l’acord inicial, sense necessitat d’acord plenari.” --------------------------------------------------------------

22

Ajuntament de Sant Lluís
www.ajsantlluis.org

Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que el Partit Popular considera que un
expedient d’aquestes característiques es mereixia que passàs per una comissió
informativa abans d’anar directament a Ple, on s’explicàs els canvis que s’han produït
a les diferents ordenances municipals. Afegeix que els tècnics han desenvolupat una
bona feina i que, si bé li consta que la documentació ha arribat tard, com que el PP
no ha intervingut en cap decisió, anuncia que s’abstindrà.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Anuncia que EM-EU també s’abstindrà.
Intervé el batle. Manifesta que ha de reconèixer que hi ha hagut poc temps per
estudiar-ho, però que s’ha de tenir en compte que és una qüestió de la Directiva
Europea de Serveis, i que el dia 11.12.09 la FELIB ens va remetre la documentació
definitiva on es proposava la nova redacció de les ordenances municipals afectades
per l’esmentada directiva; per açò, s’ha dut directament a la sessió plenària.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació la proposició d’Alcaldia
indicada.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres del PSOE (5) i
PSM-ELS VERDS (2); i sis abstencions, corresponents als membres del PP (5) i EMEU (1); acorda:
Primer.- Ratificar la inclusió del present assumpte a l’ordre del dia de la present
sessió.
Segon.- Aprovar inicialment les modificacions de les ordenances municipals i en els
articles que a continuació s’indiquen:
a) Ordenança municipal d’ús i aprofitament de platges i zones de bany.- Article
29.
b) Ordenança municipal que regula la venda ambulant en el terme municipal de
Sant Lluís.- Articles 3, 8, 10, 11 i 25.
c) Ordenança municipal que regula les normes particulars relatives a la protecció
de l’atmosfera davant la contaminació per renous i vibracions.- Articles 38 i 39.
d) Ordenança municipal que regula la tinença d’animals de companyia.- Articles
25.1 i 26.
e) Ordenança municipal sobre publicitat.- Article 2 i annex 1, model de declaració
responsable.
Tercer.- Publicar en el BOIB i en un diari de màxima difusió insular l’anunci del
present acord, a l’objecte que durant el període d’un mes els interessats puguin
examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes.
En el cas de no presentar-s’hi al·legacions o reclamacions, s’entendrà definitivament
adoptat l’acord inicial, sense necessitat d’acord plenari.
SISÈ.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DEL PARTIT
POPULAR A L'EMPARA DE L'ARTICLE 87 DE LA LLEI 20/2006.- ORDENANÇA
ESPECÍFICA RECULADES
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El secretari dóna compte de l’escrit presentat per Mª Nieves Baillo Vadell, portaveu del
Partit Popular, RE 6669, de dia 04.12.09, mitjançant el qual presenta una proposta de
resolució a l’empara de l’article 87 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i
de règim local de les Illes Balears, que literalment diu:
“1.- Que mientras no se produzca la aprobación provisional de la Modificación de las
nuevas NN.SS., que ya contemplan la desaparición del actual vacío legal, se haga un
estudio por parte de los técnicos y se vea de regular mediante una ordenanza
específica la situación de los retranqueos por ser de interés público y social.
2.- Por la necesidad y urgencia de que quede clara esta situación carente de normativa,
se presente para el próximo Pleno un informe y posterior propuesta o moción sobre
este punto que pueda suponer la aprobación unánime de todos los partidos que forman
el consistorio.
3.- Que a la espera de la aprobación definitiva de la modificación de las NNSS sea la
propuesta mencionada en el segundo punto la que regule la normativa a seguir.
4.- Ante la irregularidad de las fechas en que se convocará el próximo Pleno, se solicita
que esta Propuesta sea tratada en el Pleno de este mes de diciembre, a fin de acelerar
el proceso y pueda ser aprobada de forma definitiva en el mes de enero de 2010.”

Intervé el batlle. Demana que el present punt quedi damunt la taula, atès que no s’ha
pogut elaborar l’informe jurídic sobre la qüestió.
Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que el Partit Popular va presentar aquesta
proposició el dia 04.12.09 i pensava que hi havia temps suficient perquè avui
tinguessin les coses mínimament clares. No obstant açò, mostra el seu acord perquè
el punt quedi damunt la taula i espera que en el mes de gener es disposi d’aquest
informe.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació que el present punt quedi
damunt la taula.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda deixar el present punt damunt la taula.
SETÈ.- DONAR COMPTE RESOLUCIÓ D'ALCALDIA NÚM. 2009/950.- DELEGACIÓ
COMPETÈNCIES
El secretari dóna compte de la Resolució d’Alcaldia núm. 2009/950, de dia 01.12.09,
que diu:
“Atendiendo a la ausencia del Sr. Alcalde desde el día 4 de diciembre por la mañana hasta el
día 10 de diciembre por la noche; y atendiendo a la normativa vigente sobre ausencias del Sr.
Alcalde en el término municipal, y en virtud de las atribuciones que me confiere la vigente Ley
de Régimen Local, vengo en -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RESOLVER----------------------------------------------------------PRIMERO.- Delegar en el 1er Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento, D. Remigio Lora
Buzón, la totalidad de las funciones que como Alcalde me corresponden, surtiendo efecto la
referida delegación desde el día 4 de diciembre por la mañana hasta mi reincorporación como
Alcalde prevista para el día 10 de diciembre por la noche. -------------------------------------------------SEGUNDO.- Que la presente Resolución se de conocimiento al Pleno del Ayuntamiento en la
primera sesión que se celebre.-------------------------------------------------------------------------------------TERCERO.- Publicar en el BOIB la presente Resolución.” --------------------------------------------------

El Ple en resta assabentat.
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VUITÈ.- CONTROL DEL PLE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Intervé la Sra. Baillo Vadell, que demana la següent documentació:
Junta Govern Local de dia 16.11.09
-

Punt 5è.- Còpia de la certificació d’obra núm. 2 “Subministrament
d’electrodomèstics per al geriàtric i centre de dia (II fase)”, per import de
112.916,72 euros.

Junta Govern Local de dia 30.11.09
-

Punt 5è.- Còpia de l’escrit de la Conselleria d’Innovació, Interior i Justícia del
Govern de les Illes Balears, RE 6527.

Per altra banda, la Sra. Baillo Vadell demana còpia dels següents decrets de Batlia:
-

2009/920, 2009/945, 2009/947, 2009/955, 2009/957, 2009/958, 2009/959 i
2009/962.

Igualment, la Sra. Baillo Vadell manifesta que té pendent de contestació una sèrie
d’escrits presentats en aquest Ajuntament, en concret, RE 5288, RE 5932, RE 5933,
RE 5959, RE 6126 i RE 6612.
Finalment, la Sra. Baillo Vadell manifesta que a la sessió plenària de dia 29.10.09 va
demanar la necessitat de saber quina és la situació de l’Ajuntament respecte a les
urbanitzacions, quines són les obligacions i els deures de cadascú i com està la
situació de cada urbanització del municipi, cosa que no se li ha contestat.
A continuació, el batle sol·licita la inclusió d’un punt d’urgència, amb vista la
designació del representant municipal que formarà part en el Consell de Participació
de les Dones de Menorca.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda incloure’l.
NOVÈ.- PRECS, SUGGERIMENTS I MOCIONS
Intervé el Sr. Tudurí Mercadal. Manifesta que el dia de la inauguració de la nova pista
de patinatge el batle va comentar les característiques d’aquest espai i va fer menció
de la seguretat d’aquesta respecte a la pista antiga. Aquí és on el Partit Popular vol
fer-li un suggeriment, en el sentit que facin arrodonir el cantell de la grada de formigó,
ja que el primer seient té un cantell molt viu hi podria causar lesions greus davant
qualque possible caiguda.
Continua el Sr. Tudurí Mercadal. Manifesta que voldria fer un altre suggeriment sobre
la seguretat viària. Assenyala que tothom sap la lluita que tenen els motoristes en
contra dels guarda-rails metàl·lics per ser un element que moltes vegades augmenten
les lesions davant un possible accident de trànsit. Manifesta que a la rotonda de sa
Pau no hi ha aquest guarda-rail, però hi ha el cartell que forma el nom de Sant Lluís
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que està fet amb planxes de ferro i subjectat damunt un llit de formigó. El Partit
Popular suggereix que es faci disminuir la separació que hi ha entre les lletres
fabricades amb planxa de ferro i el bancal de formigó i, millor, si les lletres quedassin a
ras del bancal, per tal d’evitar i eliminar riscos importants i innecessaris.
Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que el senyor Lora sap que cada setmana ella
passa per l’Ajuntament per fer un control del registre d’entrada i de sortida, i sap
perfectament que se n’hi pot haver passat qualcuna. En el darrer Ple el senyor Lora
va dir que la carta de la Sra. Beatriz Rodríguez Viñes l’havien enregistrada, i assenyala
que ella no en té constància, d’açò. A més, se li va dir que li en remetrien una còpia i
aquesta no li ha arribat. Per tant, demana: Realment el senyor Lora va fer que tingués
lloc el registre d’entrada?
El Sr. Lora Buzón manifesta que açò és una pregunta que va fer en el ple passat i en
el seu torn de paraula li donarà contestació. La Sra. Baillo demana quan tindrà còpia
d’aquest registre. El Sr. Lora Buzón respon que avui. Així mateix, la Sra. Baillo
demana si ha contestat aquest escrit. El Sr. Lora respon que estan contestant a
tothom, en la mesura que poden.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que a l’anterior Ple el Sr. Lora va dir que el
restaurant Sa Pedrera des Pujol complia amb les normes abans de les obres,
compleixen ara, i compliran quan s’acabi l’obra. Açò vol dir que el Sr. Lora, de forma
responsable, s’ha mirat l’expedient per afirmar aquest fet. Per tant, demana: En
quina normativa s’han basat?
El Sr. Lora Buzón manifesta que, com que açò ja ho havia demanat, li contestarà per
escrit.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Per altra bandda, manifesta que per al proper Ple
voldria saber el següent:
- Quin dia, a quin punt i en quin acord de la Junta de Govern Local va passar la
llicència d’ampliació del restaurant de Sa Pedrera des Pujol.
- Quin dia, a quin punt i en quin acord de la Junta de Govern Local es va donar la
llicència de les obres de la primera fase.
- Perquè dos expedients d’infracció oberts a Sa Pedrera des Pujol els han tancat i
no s’han obert els corresponents expedients sancionadors.
El Sr. Lora Buzón manifesta que li respondrà per escrit.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que quan fa alguns dies ens van rebre els
tècnics per informar-nos de l’expedient del restaurant de Sa Pedrera des Pujol, van
demanar una parell de còpies de documents de l’expedient. Demana al senyor Lora si
podria ordenar a l’arquitecte que els hi proporcioni. El Sr. Lora respon que sí.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que a la Junta de Govern Local de dia
12.09.08, pagina 7, apartat 45è, hi figura:
“Vista la instància presentada per Pedrera des Pujol CB, RE 4356/08, en sol·licitud de
devolució de la fiança per possibles incidències a la via pública i per l’adequada gestió
de residus, a Cm. des Pujol, 14 de Torret; vist l’informe emès pels Serveis Tècnics
Municipals, que figura a l’expedient, la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda
comunicar al sol·licitant que la construcció realitzada té diferències amb el projecte amb
llicència d’obres i amb el permís d’instal·lació concedit, a més de tenir dos expedients
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de disciplina urbanística oberts, per tant, el certificat final d’obra i habitabilitat presentat
pel sol·licitant (reforma i ampliació d’edifici) no s’adequa a la llicència (1ª fase, reforma
de cuina i banys) ni als permisos concedits...”

Per tant, si les obres no s’adequaven a la llicència de la primera fase ni als permisos
concedits, demana: Com està en aquest moments la situació? Es va rectificar? Se’ls
va donar el certificat de final d’obra i habitabilitat? Se’ls va tornar els avals?
El Sr. Lora Buzón manifesta que tota aquesta documentació està a la seva disposició i
que, no obstant açò, se li contestarà per escrit.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que té còpia d’un informe de l’inspector
d’obres amb motiu de la reunió que van tenir l’any 2008 entre la comunitat de
propietaris de Torret i el Sr. Lora Buzón, amb referència a les obres del restaurant de
Sa Pedrera des Pujol. En el punt 7è de l’informe s’estableix:
“El Sr. González, propietari de Sa Pedrera des Pujol, declara que ell és el primer
interessat que el restaurant sigui un restaurant tranquil, i que, per tant, farà el que li
permeti la normativa vigent, però no té previst, de moment, realitzar cap ampliació. El
Sr. Lora li indica que aquest equip de govern no li permetrà realitzar ampliacions sense
que hi hagi un consens previ.”

Manifesta que el que digui el promotor o propietari tant li és, però sí que li interessa el
que diu el Sr. Lora. Per tant, li demana per què va dir que aquest equip de govern no li
permetria realitzar ampliacions sense que hi hagués un consens previ i, en canvi, es
permet aquesta ampliació i no hi ha hagut cap consens.
El Sr. Lora Buzón respon que perquè l’ampliació que ens proposaven era el doble del
que hi ha. La Sra. Baillo manifesta que no li està contestant i el que vol saber és per
què el senyor Lora va dir una cosa en un moment determinat i en aquests moments en
diu una altra. El Sr. Lora Buzón manifesta que, doncs, li contestarà per escrit.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que amb registre de sortida núm. 1357, de
dia 11.02.08, es va donar una informació urbanística sobre el restaurant de Sa Pedrera
des Pujol, en la qual es deia que era un “habitatge de construcció rural tradicional”. Per
tant, voldria saber en quina data l’habitatge es va transformar en ús comercial i voldria
una còpia del document que així ho acrediti. Per altra banda, en el mateix escrit fan
referència a l’article 250 i diu que en aquesta edificació es poden realitzar obres de
reforma i ampliació i, en canvi, els Serveis Tècnics Municipals li van dir que en ser d’ús
comercial no li era aplicable l’article 250. Per tant, el Partit Popular demana una
explicació argumentada del que està passant amb aquest expedient. Manifesta que
com a oposició no ho tenim clar i creu que vostès, qui governen, no en tenen ni idea i
després de tants de mesos que va aquest assumpte ja es boni hora que es prenguin
les coses amb serietat i expliquin el que està passant, tant als veïns com a l’oposició.
Així mateix, manifesta que l’actuació del senyor Lora és d’allò més sospitosa i poc
transparent.
El Sr. Lora Buzón manifesta que la pregunta realitzada la hi contestarà per escrit. Pel
que fa a la transparència, manifesta que no pot criticar aquest equip de govern, ja
que els Servies Tècnics tenen tota la documentació a la seva disponibiltat i no se li ha
amagat ni un sol document. Una altra cosa són les mentides que la senyora Baillo
pugui dir i que es pugui inventar sobre els informes, però insisteix que aquest
Ajuntament no ha negat cap documentació i reitera que el que ha demanat se li
contestarà per escrit.
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La Sra. Baillo Vadell manifesta que ella no diu cap mentida, s’ha basat en documents
que ella té; ara bé, si el senyor Lora vol dir que ella diu mentides, és molt lliure de
dir-ho.
Continua la Sra. Baillo Vadell.
Manifesta que voldria un informe de Secretaria
respecte a si hi ha qualque impediment legal a contractar una empresa allà on hi ha
un treballador de l’Ajuntament que realitzi feines, serveis o subministraments a
l’Ajuntament o bé que el treballador sigui soci d’aquesta empresa.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que es van presentar projectes a la llei de
barris; ha sortit per premsa que Sant Lluís ha estat l’únic al qual el Govern balear no
ha concedit subvencions, i d’açò fa alguns dies, i es demana: Encara no saben què és
el que ha passat? Li suggereix que l’àrea d’Urbanisme sigui més eficaç, la cosa més
lògica hauria estat que avui se’n donassin explicacions; però, una vegada més, no
sabem res.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Demana al batle: Per on té intenció aquest equip de
govern que creixi el poble, cap a ponent o cap a llevant? El batle respon que ella va
a les comissions d’urbanisme, i es demana quin pla tenim aprovat el dia d’avui, quin
creixement hi ha previst... La Sra. Baillo manifesta que ella l’únic que ha demanat és
quina intenció té l’equip de govern de creixement. El batle manifesta que aquesta
pregunta queda contestada a l’aprovació inicial de l’expedient de modificació de
Normes subsidiàries d’adaptació al PTI, allà on vostè va participar-hi. La Sra. Baillo
manifesta que ha tingut unes notícies que l’han alarmada una mica i per açò ho està
demanant. El batle manifesta que la veritat i allò que té valor és el que va aprovar
inicialment aquest Ple.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que el batle va visitar les obres de Sa Pedrera
des Pujol, per la qual cosa li demana quines actuacions pensa fer respecte a aquesta
obra. El batle manifesta que demà està prevista una reunió, pràcticament de tot el
dia, per contestar totes i cada una de les qüestions plantejades sobre Sa Pedrera, és a
dir, preguntes del Govern balear, preguntes de Sanitat, preguntes de veïns, preguntes
de la portaveu del Partit Popular... Demà hi ha intenció de contestar-ho tot.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que la Conselleria de Salut va enviar un
escrit a aquest Ajuntament, RE 6566, de dia 30.11.09, referent al sistema de
tractament i eliminació d’aigües del restaurant. Demana si s’ha contestat. El Sr. Lora
Buzón respon que sí. La Sra. Baillo demana, doncs, una còpia d’aquesta contestació.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que des de l’any 2007 han rebut una
muntanya d’escrits del Sr. Vinent sobre Sa Pedrera des Pujol i, com que no els
contesten, voldria saber què és el que amaguen. Ara el batle diu que contestarà
demà... Demana una mínima informació als ciutadans i a ella, com a oposició, i saber
per què no contesten.
El batle manifesta que la senyora Baillo... venga pitjar. I insisteix que demà s’intentarà
contestar-ho tot, però s’ha de valorar en la justa mesura en un sol expedient, quan en
aquests moments damunt la taula en tenim molts, d’expedients a resoldre. Així mateix,
manifesta que la senyora Baillo contínuament està demanant coses i es pensa que
l’endemà ho contestarem, i açò és impossible.

28

Ajuntament de Sant Lluís
www.ajsantlluis.org

Continua la Sra. Baillo Vadell. Demana si saben, en aquests moments, quines són les
Normes subsidiàries que regeixen per donar una llicència. El batle manifesta que hi
ha una Junta de Govern Local que va aprovar un projecte i va donar llicència, açò en
aquests moments és el que val mentre no es digui el contrari. La Sra. Baillo demana,
doncs, basant-se en quina norma es va donar aquesta llicència. El batle respon que
en la norma que el tècnic ens va informar. La Sra. Baillo creu que el batle havia
d’interessar-se amb els tècnics sobre aquesta qüestió per poder informar-ne avui. El
batle manifesta que avui no ho sap, avui sap el que ha de saber, i demà encara ho
sabrà d’una manera més ferma per rompre d’una vegada per totes aquesta qüestió.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Demana: En cas que siguin les Normes subsidiàries
adaptades a les DOT, saben que el restaurant de Sa Pedrera des Pujol està classificat
com a residencial extensiva protegida i, per tant, no es pot variar res del que estava
construït?
Per acabar, i respecte a la qüestió de Sa Pedrera des Pujol, la Sra. Baillo Vadell
manifesta que el Partit Popular no està ni en contra del batle, ni en contra del senyor
Lora, ni en contra del propietari, açò que quedi clar, i l’únic que vol és que si hi ha
unes normes, que aquestes siguin iguals per a tots i que es compleixin. Afegeix que el
fet que aquest equip de govern no contesti cartes, no presenti documentació, no doni
la cara, eviti contestar trucades telefòniques, que avui digui una cosa i demà una altra,
resulta d’allò més poc transparent i resulta propens a sospitar malament dels qui
governen. Per tant, suggereix que aclareixi d’una vegada per totes la situació que
s’ha creat amb el restaurant de Sa Pedrera des Pujol.
Finalment, la Sra. Baillo Vadell s’interessa pels següents expedients d’infracció
urbanística:
- D03-03.- Data d’inici, juliol 2003; darrera actuació, proposta de demolició; data
darrera actuació, gener 2005.
- D04-03.- Data d’inici, juliol 2003; darrera actuació, resolució de demolició; data
darrera actuació, abril 2008.
- D06-03.- Data d’inici, agost 2003; darrera actuació, proposta de demolició; data
darrera actuació, setembre 2007.
- D07-03.- Data d’inici, agost 2003; darrera actuació, proposta de demolició; data
darrera actuació, gener 2009.
- D22-03.- Data d’inici, octubre 2003; darrera actuació, proposta de demolició; data
darrera actuació, novembre 2007.
Vol saber com estan exactament aquests expedients i per què diuen que volen una
proposta de demolició i encara, des del 2003, estan damunt la taula.
Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta, respecte a les sol·licituds efectuades per la Sra.
Baillo Vadell a la sessió plenària de dia 27.11.09, el següent:
1. Respecte a la intervenció feta que rep cartes i no dóna el registre d’entrada,
manifesta que va contestar-li en el ple anterior que de totes les cartes que rep
qualsevol regidor d’aquest Ajuntament, obligatòriament se’n fa un registre
d’entrada. Manifesta que el Ple va ser dia 26.11.09 i la carta de la Sra. Beatriz
Rodriguez té registre d’entrada de dia 03.11.09. Afegeix que la Sra. Baillo en el
Ple passat va manifestar que ell amagava cosa... que feia falsedat de
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document i, fins i tot, si hi tenia interessos i per què no havia fet el registre
d’entrada, quan aquest escrit estava fet una setmana abans del ple del mes de
novembre; per tant, la senyora Baillo estava dient mentides i, a més, ella té
accés a aquest document. Tot seguit, li lliura una còpia de l’escrit de la Sra.
Beatriz Rodriguez, dient-li que les preguntes que va fer la senyora Baillo en el
ple passat, de part d’aquesta senyora, no tenen res a veure amb allò que diu a
l’escrit presentat.
La Sra. Baillo Vadell manifesta que hi ha dues cartes, ja que ella en el ple
passat va lliurar al batle una carta de la Sra. Beatriz i no és aquesta que li
passa el senyor Lora. El Sr. Lora manifesta que ell només ha rebut una carta i
és la que està enregistrada en data 03.11.09, RE 5284.
2. Sobre les urbanitzacions del terme municipal, manifesta que estam a punt
d’acabar l’informe de totes les urbanitzacions, i tan prest com serà possible es
posarà damunt la taula.
3. Pel que fa als titulars de les quatre parcel·les de l’entrada d’Alcalfar, manifesta
que, jurídicament, se n’ha informat, i no pot dir-li els noms dels propietaris
perquè en el planejament només apareixen titulacions de propietats. A més,
estam xerrant d’unes parcel·les que tal vegada no queden com a sòl urbà
perquè aquesta adaptació que s’ha fet a les normes és inicial. Afegeix que
la senyora Baillo té altres mecanismes per saber qui és la propietat, però a
causa de la qüestió de privacitat de dades personals no pot dir-li aquí qui és la
propietat. No obstant açò, està a la seva disposició per informar-la’n en un
altra moment.
La Sra. Baillo manifesta que lamenta que no se li pugui donar la informació de
titulars de certes parcel·les, quan pensava que era cosa pública. El batle
manifesta que, en públic, no es pot donar, però quan ella vulgui vagi al regidor
d’Urbanisme i li donarà la informació.
Intervé la Sra. Marqués Portella. Manifesta, respecte a les sol·licituds efectuades per la
Sra. Baillo Vadell a la sessió plenària de dia 27.11.09, el següent:
1. Pel que fa a la pregunta formulada sobre l’expedient d’expropiació d’una finca a
la zona de l’àrea esportiva, manifesta que l’escrit presentat per Jaime Fiol,
advocat del Sr. Fornas Polo, titular de la superfície expropiada a l’àrea
esportiva, plantejava una revaloració al preu just fixat, en el seu moment, pel
Jurat d’Expropiació Forçosa. Per aquest Ajuntament no es va donar resposta a
la sol·licitud de revaloració, atès que en aquella data encara es trobava
pendent el recurs contenciós administratiu interposat pel propietari contra la
resolució del Jurat d’Expropiació Forçosa. La sentència de l’esmentat procés
es va dictar en data 24.09.09. Davant el silenci de l’Ajuntament a la petició de
revaloració, el Sr. Fornas Polo en data 12.03.09 va interposar contenciós
administratiu contra l’esmentat acte presumpte; la Junta de Govern Local en
data 30.03.09 va designar l’advocat que el representaria i en data 22.04.09 es
va remetre al Jutjat la documentació de l’expedient.
2. Respecte a la quantitat que s’ha cobrat aquest any en concepte d’IBI,
manifesta que ja se la va informar.
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Per altra banda, la Sra. Marqués Portella manifesta que voldria fer una rectificació.
Assenyala que en el Ple passat va dir-li que s’havia enviat a la Sindicatura de Comptes
el compte general, però posteriorment quan va voler assegurar-se que havia estat així,
va resultar que en el mes de novembre no es va poder enviar perquè la Sindicatura de
Comptes té la seva plataforma per poder enviar la documentació telemàticament i, per
qüestions tècniques, no s’havia enviat. A més, assenyala que tota la documentació
està preparada per enviar-se i, just estiguin solucionades aquestes qüestions
tècniques, SILME la remetrà.
Intervé el batle. Respecte a les sol·licituds efectuades per la Sra. Baillo Vadell i el Sr.
Coll Alcina a la sessió plenària de dia 27.11.09, informa del següent:
1. Remet a la Sra. Baillo una còpia de l’escrit remès per aquest Ajuntament a
ASTRAME sobre els passos elevats
2. Remet al Sr. Coll Alcina una còpia de la contestació municipal a la reclamació
presentada per la Sra. Gisselle Laura Boglioli sobre la neteja de la urbanització
de Punta Prima.
3. Pel que fa als expedients d’infracció urbanística pels quals es va interessar la
Sra. Baillo Vadell:
- D06-01.Manifesta que es va iniciar l’expedient de disciplina per execució
d’obres que no s’ajustaven a la llicència concedida; s’ha pogut confirmar que l’any
2006 es va concedir la llicència de primera ocupació, per la qual cosa l’àrea de
disciplina va arxivar l’expedient incoat. Afegeix que, en aquest cas, l’únic que li
falta verificar és veure si es va iniciar l’expedient sancionador.
- D21-01.- Manifesta que mitjançant resolució d’Alcaldia de dia 01.04.05 es va
acordar declarar la caducitat de l’expedient indicat, així com iniciar el nou
expedient de disciplina urbanística (D09-05) per l’execució de noves obres sense
llicència municipal.
Amb motiu de l’expedient de modificació de Normes
subsidiàries d’adaptació al PTI, s’ha presentat al·legació en que se sol·licita la
determinació com a edificable del terreny on està enclavada la construcció. En el
cas que es reculli aquesta determinació, podrien legalitzar-se les edificacions
construïdes.
S’ha notificat al propietari que està en suspens la tramitació de
l’esmentat expedient, fins que hi hagi l’aprovació definitiva de la modificació de
normes.
La Sra. Baillo manifesta que la darrera actuació va ser l’any 2005; per tant, si
s’està pendent de l’expedient de modificació de les NS, entre els anys 2005 i 2010,
què passa? És legal aquesta situació? El batle manifesta que una obra no es
legalitza per si sola. La Sra. Baillo manifesta que no ho acaba d’entendre i voldria
saber si és legal aquesta situació.
-

D32-01.- Manifesta que es va iniciar l’expedient el dia 04.06.01; en data 26.07.01
es va presentar projecte de legalització; la Comissió de Govern de dia 02.11.01 va
acordar comunicar-li que no era legalitzable; en data 09.01.02 es va interposar
contenciós administratiu contra aquest acord de l’esmentada Comissió de Govern;
en data 06.11.02 l’Ajuntament va dictar resolució de demolició de les obres
executades; el dia 23.11.02 el propietari demana la suspensió de l’expedient de
demolició atenent al contenciós interposat; en data 21.07.03 s’ordena la
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demolició; sentència de dia 23.07.03, anul·lant l’acord de la Comissió de Govern
de 02.11.01, que resolia que no era legalitzable l’ampliació executada, atès que,
amb motiu de la tramitació d’un expedient de modificació de planejament en curs,
l’acord municipal hauria d’haver estat la suspensió de la concessió de la llicència
sol·licitada; atesa l’esmentada sentència, la Junta de Govern Local de dia
02.10.03 va acordar deixar sense efecte l’acord de dia 02.11.01 i comunicar que
quedava interromput el procediment de sol·licitud de llicència iniciat, en tant es
pugui resoldre aquesta amb l’entrada en vigor de la nova normativa.
La Sra. Baillo manifesta que entén el que diu el batle, però a la gent del carrer li
dius que l’any 2001 s’ha fet una petició i que des de l’any 2003, que va ser
quan es va fer la darrera actuació, s’està esperant entrada en vigor de la nova
normativa... Per tant, la seva pregunta és: Açò és legal?
-

D39-01.- Manifesta que el dia 07.09.01 es va iniciar l’expedient de disciplina per
execució d’obres que no s’ajustaven a la llicència d’obres atorgada; a la Comissió
de Govern 10.02.05 es va concedir la llicència de primera ocupació a l’obra
executada; en data 30.11.09 es va resoldre l’expedient de disciplina incoat. Afegeix
que, en aquest cas, l’únic que li falta verificar és veure si es va iniciar l’expedient
sancionador.
La Sra. Baillo manifesta que la darrera actuació era del mes de setembre de 2001 i
s’estava pendent de la comprovació de les obres realitzades, per tant, han passat
vuit anys.
El batle assenyala que l’any 2005 es va concedir la llicència de
primera ocupació. La Sra. Baillo manifesta que açò no apareix a la documentació
de què ella disposa. El batle manifesta que, però, sí que hi és a l’expedient i, per
açò, el 30.11.09 es va arxivar l’expedient de disciplina incoat.

-

D40-01.- Manifesta que el 12.09.01 es va iniciar expedient de disciplina per
execució de sondeig per captació d’aigues subterrànies sense llicència; el 07.02.08
es va emetre informe d’Inspecció, on es posa de manifest la impossibilitat de
l’accés a la finca per comprovar l’estat actual de les obres executades; en data
28.02.08 se cita la propietat per comprovar l’estat actual de l’obra de sondeig; en
data 23.06.08 es va emetre informe de l’inspector, en el qual es posa de manifest
que havent efectuat visita d’inspecció s’informa que no es va culminar la posada en
funcionament de la instal·lació; en data 26.11.08 es requereix la propietat que
presenti certificat subscrit per tècnic competent, on es posi de manifest que el
sondeig ordinari objecte de l’expedient ha estat desmantellat, i poder fer
l’arxivament, si és el cas, de l’esmentat expedient.
La Sra. Baillo Vadell manifesta que vol deixar constància que aquests informes
que es donen a la comissió sobre els expedients urbanístics estan molt mal fets,
perquè tot açò que ens ha dit el batle no apareix, únicament apareix la darrera
actuació. Manifesta que el batle s’està cremant, en paraules col·loquials, quan
l’obligació d’aquesta feina és del regidor d’Urbanisme, per açò el pagam, era
l’obligació d’ell explicar cada cosa i no ha estat capaç de fer-ho. Conclou donant
les gràcies al batle per haver-ho fet i l’únic que li demana sobre aquests punts és
què ha passat amb els expedients sancionadors dels expedients de disciplina
D06-01 i D39-01.

Per altra banda, el batle manifesta que queda pendent de contestació un informe sobre
la qüestió de la Creu Roja, l’emissió d’un informe sobre l’activitat del camp de futbol;
així com una còpia de l’informe favorable d’instal·lació del CIM.
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Continua el batle. Manifesta que quan la senyora Baillo diu que les normes han de
ser iguals per a tothom, manifesta que, evidentment, les normes, les normatives, les
lleis i tot el que es faci, però el que passa és que a vegades les normes no
reflecteixen fil per randa el que ens agradaria i volem interpretar les normes com ens
agradaria a nosaltres i açò no es pot fer d’una forma puntual. Manifesta que, per
exemple, en el barranc de Binissafúller es fa una construcció que no ens agrada, però
si la normativa ho permet... Es demana: Quina és la llei que li ho pugui impedir?
Modificant la llei, però l’edificació ja està... En compliment d’una normativa se li atorga
una llicència i açò es posa en qüestió, açò és el que la senyora Baillo va posar en
qüestió en el seu moment i és el que està posant en qüestió en aquests moments
respecte a Sa Pedrera des Pujol. Conclou dient que moltes vegades la normativa diu
una cosa, però el que ens agradaria seria que digués una altra cosa...
Tot seguit, la Sra. Baillo Vadell manifesta que li ha quedat del darrer Ple un
suggeriment sense contestar, en concret, quan va demanar si podien disposar d’una
còpia del que contesta l’equip de govern a l’apartat de precs i suggeriments, així com
si podria contestar les preguntes abans que l’oposició començàs a fer-les.
El batle manifesta que la normativa vigent no parla en contra de la manera que ho
estam fent i aquest equip de govern ho seguirà fent igual, és a dir, preguntes que faci
l’oposició, si no poden ser contestades en el mateix ple, seran contestades en el ple
següent.
DESÈ.- DESIGNACIÓ REPRESENTANT MUNICIPAL EN EL CONSELL DE
PARTICIPACIÓ DE LES DONES DE MENORCA
El secretari dóna compte de l’escrit del departament de Ciutadania i Família del
Consell Insular de Menorca, de dia 27.10.09, en el qual es sol·licita la designació d’un
representant titular i suplent per formar part del Consell de Participació de les Dones
de Menorca.
Intervé el batle. Proposa com a representant titular d’aquest Ajuntament al regidor
Juan Cubas Pons i, com a suplent, al primer tinent de batle, Remigio Lora Buzón.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres del PSOE (5) i
PSM-ELS VERDS (2); i sis abstencions, corresponents als membres del PP (5) i
EM-EU (1); acorda:
- Designar com a representant d’aquest Ajuntament en el Consell de Participació de
les Dones de Menorca els següents membres de la corporació:
-

Titular: Juan Cubas Pons
Suplent: Remigio Lora Buzón

El president aixeca la sessió i ordena que se n’estengui la corresponent acta, que
firmen els membres del Ple de l'Ajuntament amb mi, el secretari, acta que certific.
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