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ACTA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Caràcter de la sessió: ordinari
Dia: 26/05/2010
Hora: de les 20 a les 22 hores
Lloc: Ajuntament
Assistents
Batle:
1r. Tinent de batle:
2n.Tinenta de batle:
3r. Tinent de batle:
4t. Tinent de batle:
Regidora:
Regidor:
Regidora:
Regidor:
Regidor:
Regidor:
Regidora:
Regidor:

Llorenç Carretero Tudurí
Remigio Lora Buzón
M. Carolina Marqués Portella
Juan Miguel Cubas Pons
Sergi Cruz i Dalmau
María Belen Pons de Marco
Ramón Ruiz Mena
Maria Nieves Baillo Vadell
Cristobal Coll Alcina
Pedro A. Morro Ferra
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 d'Urbanisme, Governació i Mobilitat 18.05.10.- Ratificació
Resolucions d'Alcaldia en matèria de personal
Tercer.- Dictamen Comissió d'Urbanisme, Governació i Mobilitat 18.05.10.- Conveni de
col·laboració entre el Consell Insular de Menorca i els ajuntaments d'Alaior, es
Mercadal, Ferreries, es Castell, Sant Lluís i es Migjorn gran, per al suport tècnic en
l'elaboració i execució dels plans d'inspeccions anuals
Quart.- Dictamen Comissió d'Urbanisme, Governació i Mobilitat 18.05.10.- Moció que
presenta el grup d'EM-EU.- Suport al jutge Baltasar Garzón
Cinquè.- Dictamen Comissió d'Economia i Educació 21.05.10.- Donar compte
Resolució d'Alcaldia amb relació a l'aprovació de la liquidació del Pressupost de 2009
Sisè.- Dictamen Comissió d'Economia i Educació 21.05.10.- Aprovació expedient de
baixes de drets liquidats d'exercicis anteriors, derivat de la liquidació del pressupost de
2009
Setè.- Dictamen Comissió d'Economia i Educació 21.05.10.Donar compte
resolucions d'Alcaldia amb relació a l'aprovació dels expedients de modificació de
crèdit núms. 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11 al Pressupost de 2009
Vuitè.- Proposició d'Alcaldia amb relació a l'adjudicació definitiva per a la contractació,
per procediment obert, de la gestió del servei de la residència i centre de dia per a gent
gran de l'Ajuntament de Sant Lluís
Novè.- Proposició d'Alcaldia amb relació l'aprovació del projecte executiu d'una sala
d'usos diversos al municipi de Sant Lluís
Desè.- Moció que presenta el grup del Partit Popular.- Estudi sobre la reducció del
tipus impositiu de l'IBI
Onzè.- Donar compte escrit de la Sindicatura de Comptes, RE 1850.- Rendició del
Compte General de 2008
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Dotzè.- Donar compte Resolució d'Alcaldia núm. 2010/259.- Delegació competències
Tretzè.- Control del Ple a la Junta de Govern Local
Catorzè.- Precs, suggeriments i mocions
Quinzè.- Proposta que presenta el grup municipal d'EM-EU.- Mesures del Govern
Central
Desenvolupament de la sessió
PRIMER.- SIGNATURA ACTA SESSIÓ ANTERIOR
El secretari dóna compte de l’acta de la sessió de dia 29.04.10.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda aprovar l’esmentada acta i la signa.
SEGON.- DICTAMEN COMISSIÓ D'URBANISME, GOVERNACIÓ I MOBILITAT
18.05.10.- RATIFICACIÓ RESOLUCIONS D'ALCALDIA EN MATÈRIA DE
PERSONAL
El secretari dóna compte del dictamen emès en relació amb l’assumpte indicat, el qual
figura a l’expedient.
I no havent-hi intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
Comissió d’Urbanisme, Governació i Mobilitat.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres del PSOE (5) i
PSM-ELS VERDS (2); cinc abstencions, corresponents als membres del PP (5); i un
vot en contra, corresponent al membre d’EM-EU (1); acorda:
-

Ratificar en tots els seus termes les resolucions d’Alcaldia núm. 2010/194,
2010/210, 2010/277 i 2010/278.

TERCER.- DICTAMEN COMISSIÓ D'URBANISME, GOVERNACIÓ I MOBILITAT
18.05.10.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL INSULAR DE
MENORCA I ELS AJUNTAMENTS D'ALAIOR, ES MERCADAL, FERRERIES, ES
CASTELL, SANT LLUÍS I ES MIGJORN GRAN, PER AL SUPORT TÈCNIC EN
L'ELABORACIÓ I EXECUCIÓ DELS PLANS D'INSPECCIONS ANUALS
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 una còpia del conveni relatiu
a l’assumpte indicat. --------------------------------------------------------------------------------------------------Intervé el president. Informa que aquest conveni és pràcticament idèntic al que es va signar
l’any passat, la finalitat del qual és regular la col·laboració entre el CIM i l’Ajuntament per al
suport tècnic en l’elaboració i execució dels plans d’inspecció. -------------------------------------------La Comissió d’Urbanisme, Governació i Mobilitat, 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:------------------------------------------------------------------2
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Primera.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Menorca i els
ajuntaments d’Alaior, es Mercadal, Ferreries, es Castell, Sant Lluís i es Migjorn Gran, per al
suport tècnic en l’elaboració i execució dels plans d’inspeccions anuals. ------------------------------Segona.- Facultar el batle per signar l’esmentat conveni.”---------------------------------------------------

I no havent-hi intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
Comissió d’Urbanisme, Governació i Mobilitat.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Menorca i els
ajuntaments d’Alaior, es Mercadal, Ferreries, es Castell, Sant Lluís i es Migjorn Gran,
per al suport tècnic en l’elaboració i execució dels plans d’inspeccions anuals.
Segon.- Facultar el batle per signar l’esmentat conveni.
QUART.- DICTAMEN COMISSIÓ D'URBANISME, GOVERNACIÓ I MOBILITAT
18.05.10.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP D'EM-EU.- SUPORT AL JUTGE
BALTASAR GARZÓN
El secretari dóna compte del dictamen emès en relació amb l’assumpte indicat, que
diu:
“El secretari informa que s’ha remès als membres de la comissió la moció presentada pel grup
d’EM-EU, RE 1740, de dia 15.04.10, relativa a l’assumpte indicat. --------------------------------------Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que a l’exposició de motius queda clar per què s’ha
presentat aquesta moció i demana el vot favorable dels grups polítics de la corporació.----------El president informa que en el dia d’avui s’abstindrà i que es definirà a la sessió plenària.
Afegeix que filosòficament hi està totalment d’acord, però que hi ha una sèrie de qüestions que
voldria comentar amb el seu grup, així com amb l’equip de govern. -------------------------------------La Sra. Baillo Vadell manifesta que, igualment, es definirà a la sessió plenària. ---------------------El Sr. Melià Mercadal manifesta que va presentar aquesta moció basant-se en l’article 87 de la
Llei municipal i de règim local de les Illes Balears per tal que es tractàs en el Ple passat, però
va acceptar que es dugués a anàlisi en aquesta comissió. No obstant açò, manifesta que si
ara els grups polítics anuncien que es definiran en el Ple, no ha servit de res que la moció hagi
vingut a la comissió, per la qual cosa considera que es podia haver tractat directament en el
Ple passat. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------El secretari manifesta que el document presentat per EM-EU no va ser presentat com una
proposta de resolució basant-se en l’esmentat article de la llei municipal i de règim local de les
Illes Balears, sinó que es va presentar com una moció, per la qual cosa no es va incorporar a
l’ordre del dia del Ple i es va remetre a la comissió corresponent per ser-hi estudiada. ----------El Sr. Melià Mercadal manifesta que, no obstant açò, no té sentit que vagi a la comissió si
llavors els grups polítics no hi fan cap comentari i anuncien que es definiran a la sessió
plenària. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Comissió d’Urbanisme, Governació i Mobilitat, amb el vot a favor del representant d’EM-EU,
que suposa un vot ponderat; i les abstencions dels representants del PSOE, PSM-ELS VERDS
i PP, que suposen dotze vots ponderats; acorda elevar a la consideració del Ple de
l’Ajuntament les següents propostes d’acord:------------------------------------------------------------------Primera.- L’Ajuntament de Sant Lluís fa pública la seva solidaritat i el seu suport envers el jutge
Baltasar Garzón davant la campanya en contra de què és objecte. ------------------------------------Segona.- L’Ajuntament de Sant Lluís exigeix al Consell General del Poder Judicial que actuï
amb absoluta imparcialitat en el present assumpte, sense determinar la suspensió de funcions
del jutge Baltasar Garzón fins que no hi hagi resolucions judicials en ferm en relació amb els
fets que li són imputats. ----------------------------------------------------------------------------------------------3
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Tercera.- L’Ajuntament de Sant Lluís exigeix que no s’impedesqui a les associacions
representatives de les víctimes del franquisme, que van instar la iniciació del procediment
judicial obert pels crims del franquisme, puguin ser part en el procediment judicial obert contra
el jutge Baltasar Garzón pel Tribunal Suprem. ----------------------------------------------------------------Quarta.- L’Ajuntament de Sant Lluís exigeix al Tribunal Suprem que els procediments per
corrupció, investigats fins al moment pel jutge Garzón, continuïn i s’ampliïn en el seu àmbit
d’investigació amb l’objecte d’aclarir i determinar les responsabilitats penals que hi pogués
haver.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que la moció de suport al jutge Baltasar
Garzón està clara, i demana el vot favorable perquè s’aprovi.
Intervé el batle. Demana al portaveu d’EM-EU si hi ha possibilitat de retirar la moció
presentada perquè troba un poc exagerat que un ajuntament hagi d’exigir al Consell
General del Poder Judicial el que s’indica a la moció. Així mateix, manifesta que la
feina que pugui fer qualsevol jutge és lloable i és la seva feina i la seva obligació, però
d’açò a passar que l’ajuntament hagi d’exigir al Consell General del Poder Judicial que
actuï amb absoluta imparcialitat... vol pensar que és així. Llavors, demanar que
l’ajuntament exigeixi que no s’impedesqui a les associacions representatives de les
víctimes del franquisme... Creu que ningú ha impedit res, ja que, si s’impedeix,
malament va aquesta democràcia.
Respecte a exigir al Tribunal Suprem que els
procediments per corrupció investigats... deixem als juristes, als magistrats i als
tribunals que facin la seva feina. Per tant, que hagi de ser un ajuntament, com el de
Sant Lluís, que hagi d’exigir tot açò, ho troba totalment fora de lloc. Manifesta que, no
obstant açò, també li sabria greu haver de votar en contra d’una moció d’aquestes
característiques, però el contingut i les exigències no els troba correctes; per açò, li
demana novament la possibilitat de retirar la moció.
Intervé novament el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que aquesta moció l’havia
presentada al mes passat, amb deu dies abans de la sessió plenària perquè pogués
ser inclosa a l’ordre del dia del ple del mes d’abril, però no es va considerar així i es va
dur a la comissió d’Urbanisme. El motiu de la proposta era de certa urgència, però,
així i tot, va considerar que era bo que se’n pogués parlar a una comissió i, si fos el
cas, poder arribar a consensos. No obstant açò, manifesta que a la comissió els
representats de l’equip de govern van dir que estaven d’acord amb l’esperit de la
moció però que proposarien modificacions, i EM-EU estava obert a aquests
modificacions i amb l’esperit d’acceptar-les per poc que fossin acceptables. Però que
ara li demanin que retiri la moció... Assenyala que el seu grup no la pot retirar, ja que
és una qüestió de principis i de no permetre que la investigació dels fets del
franquisme quedin així i que els qui ho vulguin jutjar siguin els que en surtin malparats,
en lloc de ser el revés. Conclou dient que no retirarà la moció.
Intervé novament el batle. Manifesta que, en cas de no retirar la moció presentada,
l’equip de govern proposa que únicament se sotmeti a votació el primer punt de la
moció.
El Sr. Melià Mercadal proposa, doncs, que es sotmetin a votació, individualitzadament,
cada una de les propostes de la moció.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació, en primer lloc, la primera
proposta de la moció presentada pel grup d’EM-EU.
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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:
Primer.- L’Ajuntament de Sant Lluís fa pública la seva solidaritat i el seu suport envers
el jutge Baltasar Garzón davant la campanya en contra de què és objecte
A continuació, el batle sotmet a votació la segona proposta de la moció presentada pel
grup d’EM-EU, i es produeix el següent resultat: un vot a favor, corresponent al
membre d’EM-EU (1); i dotze vots en contra, corresponents als membres del PSOE
(5), PSM-ELS VERDS (2) i PP (5). La proposta queda desestimada.
Tot seguit, el batle sotmet a votació la tercera proposta de la moció presentada pel
grup d’EM-EU, i es produeix el següent resultat: un vot a favor, corresponent al
membre d’EM-EU (1); i dotze vots en contra, corresponents als membres del PSOE
(5), PSM-ELS VERDS (2) i PP (5). La proposta queda desestimada.
Finalment, el batle sotmet a votació la quarta proposta de la moció presentada pel grup
d’EM-EU, i es produeix el següent resultat: un vot a favor, corresponent al membre
d’EM-EU (1); i dotze vots en contra, corresponents als membres del PSOE (5), PSMELS VERDS (2) i PP (5). La proposta queda desestimada.
A continuació, la Sra. Baillo Vadell demana la paraula per donar una explicació del vot
en contra del Partit Popular. Manifesta que el jutge Garzón està acusat de
prevaricació, que és dictar sabent que és una resolució injusta; de cohecho , que és
suborn; i d’atemptar contra drets de processats, és a dir, per escoltes il·legals. Així
mateix, manifesta que un dels principis bàsics de la democràcia és que tots els
ciutadans són iguals davant la llei, i entén que si en Garzón està acusat, ell igual que
com qualsevol altre, és el Tribunal de Justícia el qui ha de dir si és culpable o no. Des
d’aquí poc podem dir i és inútil entrar en polèmiques a les quals poc podem aportar,
però el Partit Popular entén que si el Tribunal Suprem ha acceptat l’obertura d’un
procediment per presumpte delicte i l’han suspès en l’exercici de la seva funció, deuen
tenir una base prou fonamentada per haver-ho fet, i la institució de l’Ajuntament no és
qui per posar-ho en dubte; s’ha de deixar a la justícia que actuï i posi cadascú en el
seu lloc.
Finalment, la Sra. Baillo Vadell manifesta que de la mateixa manera que EM-EU vol
continuar furgant en les víctimes del franquisme, podrien demanar que s’investigàs els
assassinats que van tenir lloc a la Segona República duits a terme per comunistes,
anarquistes i socialistes en contra de falangistes, i que l’any 1936 tota l’esquerra va
acabar amb la independència dels jutges, que va crear les txeques amb l’objectiu de
detenir, interrogar i torturar fins a arribar a assassinar en massa. Afegeix que durant
la guerra hi va haver vertaderes heroïcitats, però també atrocitats per part de les dues
bandes, i des del Partit Popular es demana que deixin estar el passat; hi ha massa
recriminacions a fer a una banda i l’altra, i deixin tranquils els morts. Conclou dient
que, respecte al Sr. Garzón, que siguin els tribunals que el jutgin. És açò, per la qual
cosa ha volgut donar una explicació del seu vot.
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CINQUÈ.- DICTAMEN COMISSIÓ D'ECONOMIA I EDUCACIÓ 21.05.10.- DONAR
COMPTE RESOLUCIÓ D'ALCALDIA AMB RELACIÓ A L'APROVACIÓ DE LA
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2009
El secretari dóna compte del dictamen emès en relació amb l’assumpte indicat, que
diu:
“El secretari dóna compte de la resolució de Batlia núm. 2010/319, de dia 18.05.10, relativa a
l’assumpte indicat, que diu:------------------------------------------------------------------------------------------“Visto el expediente de Liquidación del Presupuesto General de 2009 formulado por el Sr.
Secretario – Interventor, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 172 y siguientes de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, vengo en -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------R E S O L V E R--------------------------------------------Aprobar la Liquidación del Presupuesto de 2009, de conformidad con las siguientes
circunstancias: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO DE 2009
1º Derechos Reconocidos Netos
2º Obligaciones Reconocidas netas
3º Remanentes 2008, financiación afectada
Resultado Presupuestario 2009 (1-2+3)
4º Desviaciones negativas gastos financiación afectada
5º Desviaciones positivas de financiación
6º Créditos con cargo a Remanente Tesorería

10.665.456,06
-10.161.482,02
0,00
503.974,04
-601.230,01
0,00
1.058.979,19

Resultado presupuestario ajustado (1-2+3-4+5+6)

961.723,22

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA DE 2009
1º (+) Derechos Pendientes de Cobro
Presupuesto Corriente
Presupuestos Cerrados
Deudores no presupuestarios
De recursos de otras Entidades Publicas
(-) Saldos de dudoso cobro
(-) Ingresos realizados pendientes de aplicación def.

3.815.762,52
1.665.327,56
3.356.102,44
165.563,15
0,00
-1.020.732,56
-350.498,07

2º (-) Obligaciones Pendientes de Pago
Presupuesto Corriente
Presupuestos Cerrados
Acreedores no presupuestarios
De recursos de otras Entidades Publicas
(-) Pagos realizados pendientes de aplicación def.

2.918.276,35
1.451.773,48
1.099.956,55
694.624,80
0,00
-328.078,48

3º (+) Fondos Liquidos de Tesorería
REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL

477.200,29
1.374.686,46

4º Remanente Tesorería afectado a gastos
con financiación afectada
5º Remanentes de Tesorería para gastos generales

-736.306,01
0,00

REMANENTE A PLICABLE EJERCICIO SIGUIENTE

638.380,45

ESTADO RESUMEN DE LOS SALDOS NO PRESUPUESTARIOS (METÁLICO)

Operaciones de ingreso sin aplicación definitiva
Hacienda Publica Deud/Acreed por IVA
Operación Crédito B.Vell
Anticipos personal
Anticipos a Entidades
Cuotas Seguridad Social

Saldo Acreed.
29.608,67
260,11
0,00

Saldo deudor

22.934,60
125.751,82
14.739,56
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I.R.P.F.
Fianzas y Depósitos
Depósitos constituidos por la Entidad
Operaciones gastos sin aplicación definitiva
Gastos sin aplicación presupuesto Centro Sanitario
Pendientes de aplicación - Bordillos
Pendientes de aplicación - ingresos
Pendientes de aplicación -IAE Consell Insular
Pendientes de aplicación -B.Vell
Pendientes de aplicación - Gastos
Pendientes de aplicación - Aigües
Pendientes de aplicación - Sup.Cto.

121.136,05
528.880,41
800,00
7.598,81
8.477,92
141.237,84
88.593,23
19.537,73
101.129,27
60.673,63
18.948,74
13.261,92

Pendientes de aplicación Bin.Vell

235.194,19
1.045.122,87

Deudores no presupuestarios
Ingresos realizados pendientes de aplicación definitiva
Acreedores no presupuestarios

493.641,63

551.481,24

165.563,15
350.498,07
694.624,80

Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva

328.078,48
1.045.122,87

493.641,63

551.481,24

Intervé la presidenta. Manifesta que s’ha remès tota la documentació respecte a la liquidació
del pressupost de 2009 i que, com es pot veure, hi ha hagut un resultat pressupostari de
961.723,22 euros i amb un romanent total a final d’any de 638.380,45 euros. ------------------------Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que si el present assumpte ha d’anar a la sessió de ple
de dimecres,
demana quan rebrà les contestacions que avui no li puguin donar.
La
presidenta respon que s’intentarà que sigui dimarts. La Sra. Baillo manifesta que dimarts es 24
hores abans del Ple... El secretari assenyala que el present assumpte no se sotmet a votació,
només se’n dóna compte. La Sra. Baillo entén que per a qualsevol assumpte que vagi al ple,
se n’ha de disposar de la documentació 48 hores abans de la sessió. El secretari manifesta
que s’emetrà informe sobre el particular. ------------------------------------------------------------------------Continua la Sra. Baillo Vadell. Pel que fa a l’estat resum dels saldos no pressupostaris,
manifesta que hi ha conceptes pendents d’aplicació en què les quantitats que hi figuren són les
mateixes que les de l’any 2008. Demana per què? La presidenta respon que, si són les
mateixes, és perquè no hi ha hagut cap variació entre el 2008 i el 2009; i, en canvi, n’hi ha que
sí que han experimentat diferències i és perquè hi ha hagut moviments dins les partides. --------Segueix la Sra. Baillo Vadell. S’interessa per la feina feta per resoldre tots els conceptes
pendents d’aplicació, ja que, per exemple, el cas de “Vorades” (bordillos), any rere any figura a
la liquidació.
El secretari manifesta que aquest cas en concret és una fiança que té
l’Ajuntament per finançar parcialment el sistema de cooperació de Cap d’en Font, Platja
Binissafúller i Binibèquer Nou, i que va lliurar el promotor Joaquín Esnesa. Aquests doblers
s’empraran per finançar, parcialment, aquestes obres en el moment de l’execució del sistema
de cooperació. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Continua la Sra. Baillo Vadell. Demana informació respecte com s’ha liquidat el pendent
d’aplicació de Son Ganxo, ja que no apareix a la liquidació del pressupost de 2009 i sí que
apareixia a la liquidació del 2008. La presidenta manifesta que dins l’exercici de 2009 s’ha dret
tot el que hi havia de Son Ganxo, i ha estat una de les coses que s’ha depurat i s’ha aplicat en
el pressupost de 2009. -----------------------------------------------------------------------------------------------Segueix la Sra. Baillo Vadell. S’interessa pels conceptes pendents d’aplicació de Binibèquer
Vell. La presidenta informa que hi ha un saldo creditor i un saldo deutor, i en el moment que
es faci la depuració d’aquest concepte, desapareixerà de la liquidació. --------------------------------Continua la Sra. Baillo Vadell. Demana una explicació dels motius pels quals a l’estat resum
dels saldos no pressupostaris apareix pràcticament la mateixa quantitat que en el 2008. La
presidenta respon que és casualitat, perquè hi ha partides que sempre van variant, com ara
fiances, dipòsits, bestretes, etc. i el que s’ha de mirar respecte a la liquidació de 2008 són els
conceptes pendents d’aplicació, de manera que es pot veure que a la liquidació de 2009 n’hi
ha bastants menys que a la liquidació del 2008. --------------------------------------------------------------7
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Segueix la Sra. Baillo Vadell. S’interessa respecte quin procés s’ha seguit per cobrar rebuts
pendents de cobrament. La presidenta respon que es tracta del procés que segueix l’àrea de
Recaptació; i que enguany precisament s’està fent feina en la reestructuració de l’esmentada
àrea per atacar el que hi hagi pendent de cobrament d’exercicis tancats.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Demana si hi ha qualque pòlissa de crèdit. La presidenta
manifesta que l’any 2009 no se’n va fer cap, i sí dins l’any 2010; d’aquesta, se’n va donar
compte al Ple. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Segueix la Sra. Baillo Vadell. Demana si hi ha modificacions extrajudicials de crèdit del 2009
que s’hagin passat a 2010. La presidenta respon que no. ------------------------------------------------Per altra banda, la Sra. Baillo Vadell demana una relació de drets pendents de cobrament
d’altres administracions. ---------------------------------------------------------------------------------------------Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que voldria saber quins han estat els interessos
pagats i quines han estat les amortitzacions. La directora de Serveis Econòmics informa que a
la pàgina 91 de la documentació que s’ha remès hi figuren les amortitzacions i a la pàgina 84,
la informació sobre els interessos. --------------------------------------------------------------------------------Segueix la Sra. Baillo Vadell. Demana quins han estat els ingressos per taxes i altres. La
directora de Serveis Econòmics informa que aquesta informació la trobarà a les pàgines 68, 69
i 70 de l’expedient. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Per altra banda, la Sra. Baillo Vadell s’interessa respecte si hi ha hagut cobraments importants,
no pressupostats, durant l’any 2009. La presidenta informa que hi ha hagut les aportacions del
Pla E. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Igualment, la Sra. Baillo Vadell s’interessa per la situació actual del Pla Mirall. La presidenta
informa que figura a la pàgina 36 de l’expedient, com a concepte pendent de cobrament
d’exercicis tancats. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Segueix la Sra. Baillo Vadell. Demana una relació de saldos de dubtós cobrament respecte a
l’any anterior. La presidenta manifesta que a les pàgines 4 i 5 de l’expedient hi figura aquesta
informació. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Continua la Sra. Baillo Vadell. S’interessa per la situació del geriàtric. La presidenta manifesta
que en aquests moments el director ha presentat una liquidació definitiva d’obra, que els
serveis municipals estan analitzant. ------------------------------------------------------------------------------Segueix la Sra. Baillo Vadell. Demana una relació de les despeses protocol·làries de la Batlia
en comparació de l’any 2008, així com una relació de despeses de festes, vetlades, concerts,
etc. Igualment, demana una relació de despeses de manteniment de l’escola i de l’escoleta,
comparativament amb l’any 2008; així com una relació de despeses en concepte de medi
ambient i de cultura. --------------------------------------------------------------------------------------------------La presidenta manifesta que es prepararà tota aquesta informació, però vol deixar constància,
una vegada més, que una cosa és la liquidació i l’altra és el compte general, i que tota aquesta
informació figurarà en el compte general. ----------------------------------------------------------------------Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que, per altra banda, voldria saber el total pagat al
Centre Cultural i Esportiu de Sant Lluís. -------------------------------------------------------------------------Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que en la relació de la liquidació de despeses hi figura
la partida de “Turisme – Altres transferències a entitats sense ànim de lucre” amb un import
inicial de 115.860,01 euros i amb unes obligacions reconegudes de 109.083,78 euros.
Demana informació d’aquesta partida. La presidenta informa que, bàsicament, és el conveni
de salvament de Creu Roja. ----------------------------------------------------------------------------------------Continua la Sra. Baillo Vadell. Demana una relació de les despeses jurídiques (advocats,
procuradors, contenciosos, etc.). --------------------------------------------------------------------------------Segueix la Sra. Baillo Vadell. Demana una relació de les inversions realitzades l’any 2008, així
com l’any 2009, sense incloure-hi les obres del Pla E. ------------------------------------------------------Pel que fa al capítol d’ingressos, la Sra. Baillo Vadell manifesta que en el concepte d’IBI hi ha
una diferència entre el que està pressupostat i el que realment s’ha cobrat, per la qual cosa
voldria saber per què existeix aquesta diferència. La presidenta manifesta que quan es fa el
pressupost es fa una previsió, però fins que no es disposa del padró (mes d’abril) no se sap
realment el que es recaptarà. --------------------------------------------------------------------------------------Continua la Sra. Baillo Vadell. Respecte a la partida de “Transferències de l’Administració
General – CAIB”, manifesta que és xocant la diferència que hi ha entre el que s’havia previst
inicialment i la quantitat finalment reconeguda, per la qual cosa voldria una explicació.
Igualment, respecte a la partida de “Transferències entitats locals – CIM”. --------------------------8
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Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que, igualment, hi ha diferències importants a la
partida de concessions administratives, així com a la partida d’explotacions. La presidenta
informa dels conceptes que figuren a cada una d’aquestes partides. -----------------------------------Finalment, i pel que fa a la llista d’obligacions de pressupostos tancats, la Sra. Baillo Vadell
manifesta que no acaba d’entendre com encara hi ha coses pendents de pagament de fa molts
d’anys, com és ara una partida de pavimentació a Punta Prima, un altra de fems i neteja viària,
un altra de subministraments d’energia, etc. La presidenta manifesta que encara n’hi ha, tot i
que la cosa està bastant aclarida. És a dir, que s’està fent feina sobre aquest particular i que la
idea és que l’any 2010, tant en qüestió d’obligacions com en drets, avancem tres o quatre anys
més fins a poder arribar a l’any 2003 o 2004. ------------------------------------------------------------------La Comissió d’Economia i Educació en resta assabentada.”------------------------------------------------

Intervé la Sra. Marqués Portella. Manifesta que avui donam compte de la liquidació de
l’exercici de 2009, un any dur i complicat atesa la situació econòmica global que es va
viure i que s’està vivint, però no pot evitar sentir-se satisfeta donats els resultats de la
mateixa, fruit de l’esforç de totes les persones que conjuntament fem feina per tirar
endavant aquest municipi. Afegeix que presentam un resultat pressupostari de
l’exercici 2009 amb un superàvit de 503.974 €, que, una vegada aplicats els ajusts
marcats per la legislació, queda un resultat ajustat de 961.723 €. Un excedent que
ens permetrà incrementar el romanent de tresoreria que s’obté de la diferència entre
els drets reconeguts nets pendents de cobrament (3.815.762 €), els fons líquids de
tresoreria a 31 de desembre de l’exercici liquidat (477.200 €) i les obligacions
reconegudes pendents de pagament (2.918.276 €). Afegeix que després dels
corresponents ajusts de les despeses amb finançament afectat (736.306 €), queda un
romanent aplicable a l’exercici següent de 638.380 €.
Finalment, la Sra. Marqués Portella manifesta que aquest resultat positiu es pot
considerar com l’estalvi acumulat per aquest Ajuntament per poder aplicar als exercicis
següents, segons les necessitats que es puguin derivar. Així mateix, manifesta que es
pot afirmar que els objectius marcats dins d’aquest mandat s’estan complint i amb uns
resultats molt més positius que els prevists ara fa dos anys. Afegeix que la feina
encara no ha acabat, però anam per molt bon camí. Conclou agraint a tota la
institució l’esforç que està realitzant per poder obtenir aquests resultats en aquests
moments tant complicats.
Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que molt poc temps ha tingut per fer la
valoració de la liquidació, si bé suposa que és allò que l’equip de govern pretenia, ja
que li van lliurar la documentació fa una setmana, divendres van tenir la comissió per
tractar aquest assumpte i ahir li van lliurar la documentació sol·licitada a la comissió.
Per tant, demana a la Sra. Marqués: Quan de temps fa vostè que està estudiant la
documentació de la liquidació de 2009?
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que en una sessió plenària la senyora
Marqués ens va donar tot tipus d’explicació respecte al Pla Mirall, però el Partit
Popular al mes de novembre va demanar poder veure l’expedient i encara no li han
contestat. Manifesta que aquesta quantitat de 300.000 euros figura a la liquidació
com a pendents de cobrament, i li agradaria saber en quina situació es troben, així
com què ha fet, a part de lliurar tota la documentació a la Conselleria, per cobrar-los.
Afegeix que és una pregunta que fa cada any, però sempre apareixen com a pendents
de cobrament, per la qual cosa es demana: Deu ser la gestió de la Sra. Marqués tan
bona que ho podrem cobrar?
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Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que, per altra banda, veu que la senyora
Marqués ha fet cas al Partit Popular i des de fa dos anys estan sanejant una sèrie de
partides impossibles de cobrar. Ara ja han resolt partides que figuraven com una part
de pendents de cobrament, van començar a posar-hi ordre fa dos anys, la qual cosa li
sembla molt bé, que continuï en aquesta línia. No obstant açò, manifesta que hi ha
coses que no sap si depenen de la senyora Marqués o dels tècnics, ja que quan va
cercar les despeses jurídiques no ho va trobar per enlloc; de fet, va haver de demanar
a la comissió quines eren les despeses que teníem de 2009 i açò apareixia a una
partida anomenada “Urbanisme i
arquitectura.- Treballs realitzats per altres
empreses”. Afegeix que vol creure que la senyora Marqués no se n’ha adonat, que
aquest concepte havia variat, però resulta estrany que despeses jurídiques s’hagin
ficat en qüestions d’urbanisme, tenint en compte, a més, que en els darrers sis anys
han tingut unes despeses totals de 400.000 euros, i en el darrer any les despeses
jurídiques pugen a 80.000 euros. Demana: Troba si hi ha qualque ajuntament que
ens superi?
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que és una llàstima perquè, una vegada més,
han pujat les despeses de personal, han pujat 200.000 euros més del que tenien
previst en el Pla de mesures econòmiques. Afegeix que li resulta molt estrany que
vagin ampliant aquest concepte i que no tenguin temps de contestar les peticions de
documents que fa el Partit Popular a l’equip de govern. Deu ser que no volen? Quan
a la comissió va demanar quin procés s’havia seguit per cobrar rebuts pendents de
cobrament, li van contestar que s’havia fet una gran reestructuració a l’àrea de
Recaptació i que esperaven que l’any 2010 davallassin considerablement. El Partit
Popular també ho espera, perquè cinc milions d’euros pendents de cobrament són
molts de doblers, dels quals un milió són de dubtós cobrament. Es demana: D’aquesta
quantitat, quant en podran cobrar? Molt poc, suposa que açò ho tenen assumit.
Tenim cobraments pendents des de l’any 1994 i no veu clar que es puguin cobrar.
Així mateix, i respecte a rebuts pendents de pagament, que pugen a dos milions i mig
d’euros, la senyora Marqués va dir que hi falta depurar, per la qual cosa voldria una
explicació per saber com ho farà.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que continuam amb un deute als bancs de sis
milions d’euros, a pesar que la premsa ahir deia cinc milions i mig -tal vegada el PP
es pot equivocar-. Quant al romanent final, manifesta que fa dos anys les coses
anaven malament, ja que havien quedat tretze mil euros, i clar, tenint en compte que
tots els ajuntaments de Menorca tenen una economia precària, econòmicament estan
malament, resulta que els nombres que es presenten a Sant Lluís, almenys damunt el
paper, sembla que no tenen cap dificultat. Així mateix, manifesta que, per damunt de
les discrepàncies existents entre la portaveu del PP i la portaveu del PSOE respecte a
allò que és important, si la liquidació o el compte general, la senyora Marqués hauria
de convenir amb ella que ha estat ben poc just que s’hagi lliurat la documentació amb
tan poc temps.
Finalment, la Sra. Baillo Vadell manifesta que tenim una quantitat de quasi un milió i
mig d’euros, d’abans del 2008, de doblers que ens deuen d’altres administracions. De
l’any 2009 ens han quedat a deure set-cents mil euros, la qual cosa suposa un total de
més de dos milions d’euros. Per tant, demana a la senyora Marqués si açò afecta al
romanent de tresoreria; i, per altra banda, voldria saber què ha fet la senyora Marqués
per reclamar-ho, ja que més de dos milions d’euros pendents de cobrament de les
administracions públiques són molts de doblers.
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Intervé novament la Sra. Marqués Portella. Respecte a la documentació i des de quan
fa que l’està estudiant, manifesta que ella l’està estudiant des del mes de gener
d’aquest any, com no pot ser d’altra manera, ja que a partir de dia trenta-un de
desembre es comença a fer feina en la liquidació; si bé, que es comenci a fer feina,
açò no vol significar que es tenguin totes les dades. Manifesta que és possible que
s’hagi repartit la documentació amb el temps just, i que li hauria agradat haver-la-hi
pogut enviar abans, però s’ha remès dins el temps que marca la llei, açò no s’ha
d’oblidar. A més, la senyora Baillo disposa d’un informe de Secretaria, de fa temps,
que explica en quin termini s’ha de disposar de la informació que demana i insisteix
que ha tingut tota la informació dins del termini establert i en la forma escaient. Afegeix
que també s’ha de tenir en compte que en el dia d’avui s’està donant compte d’una
resolució d’Alcaldia, no s’està aprovant cap expedient, si bé podem fer tot el debat que
faci falta, però tota la informació que va demanar a la comissió d’Hisenda forma part
de la compte general, i que li sembla molt bé que la senyora Baillo l’ha vulgui tenir per
debatre la liquidació, però és informació que forma part de la compte general. Per
tant, tota la informació de la liquidació l’ha tinguda dins del termini establert i en la
forma escaient.
Continua la Sra. Marqués Portella. Manifesta que la senyora Baillo ha dit que va
demanar poder veure tot l’expedient del Pla Mirall i que no l’han cridada... Recorda que
li va dir a la senyora Baillo que només havia de telefonar per veure quin dia li venia
bé, cosa que no va fer, i la senyora Baillo sap on pot trobar la regidora d’Hisenda i
només ha de dir-li quin dia i a quina hora, i li mostrarà tot l’expedient. Respecte a
les despeses jurídiques, manifesta que quan es va aprovar el pressupost de 2009
estava ben clar on hi havia les despeses jurídiques: dins la partida d’urbanisme, la
que fa referència a treballs realitzats per altres empreses. I en aquesta partida hi ha
despeses jurídiques de contenciosos i també hi ha les despeses de l’assessor jurídic
d’urbanisme, tot està junt dins la mateixa partida. Quan la senyora Baillo parla que
s’han gastat aquestes quantitats astronòmiques en sis anys o que l’any passat es van
gastar 80.000 euros, creu que haurien de ser una mica més responsables i saber
separar què són despeses jurídiques per procediment que hi ha en el jutjat i què són
despeses jurídiques per a assessors, que és una feina que es fa ordinàriament en
aquest ajuntament i que no té res a veure una cosa amb l’altra. Per tant, dins l’any
2009 no van ser 80.000 euros, que es van gastar en despeses jurídiques; no van
arribar ni a 40.000 euros.
Segueix la Sra. Marqués Portella. Manifesta que la reestructuració de l’àrea de
Recaptació no s’ha fet, s’està fent en aquests moments, ja que van començar a fer-la
a l’àrea d’Intervenció, la qual ja està finalitzada i funciona perfectament, i ara estam
fent feina en l’àrea de Recaptació, la qual cosa implicarà qualque canvi en llocs de
feina, així com noves responsabilitats per a algunes persones que fan feina allà i, a
partir d’aquí, la posada en marxa de nous procediments. Respecte al que farà per
cobrar els cincs milions d’euros, manifesta que s’intentarà treure tos els rebuts dels
temes que hi ha pendents i cobrar-los d’una forma voluntària; i, si no es cobren d’una
forma voluntària, cobrar-los per via executiva.
Continua la Sra. Marqués Portella. Manifesta que, efectivament, faltan depurar
pagaments, en concret, des del 2003 ençà, ja que fins al 2003 està absolutament tot
depurat. Pel que fa a cobraments, manifesta que hi està fins al 2000. Afegeix que
seguiran fent feina en aquest aspecte, però s’ha de tenir en compte que no és una
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feina que es faci en dos dies, ja que s’ha de treure expedient per expedient i saber
quina és la situació exacta i real en aquests moments, i si es pot anul·lar o no es pot
anul·lar, i per què. Creu que els resultats i les dades que es mostren són prou
evidents per veure que aquesta feina està en marxa i, doncs, s’està fent.
Segueix la Sra. Marqués Portella. Manifesta que, per altra banda, la Sra. Baillo ha
demanat si aquests dos milions d’euros que hi ha pendents de pagament afecten el
romanent de tresoreria...
Assenyala que tots els pendents de pagament i els
pendents de cobrament formen part de la comptabilitat d’aquest ajuntament, estan
comptabilitzats dins els totals i, per tant, formen part del romanent de tresoreria, com
no pot ser d’altra manera.
Així mateix, manifesta que hi ha molts de pendents de
cobrament d’altres administracions que són procediments que no s’han tancat, com
ara la ruta cicloturística, que fa molts d’anys que es va iniciar i està com a pendent,
però resulta que l’obra s’ha acabat fa dos dies i, per tant, encara està pendent dins
l’exercici de 2009. Manifesta que s’ha d’entendre que les obres de l’Administració,
des que es fa l’afectació de la subvenció fins que s’acaba l’obra i es liquida aquesta
subvenció, poden passar molts d’anys i, per tant, no són tan estranys aquests nombres
que hi ha.
Finalment, la Sra. Marqués Portella manifesta que perquè una comptabilitat estigui bé
i estigui sanejada, el que cal tenir sempre és un equilibri i, sobre açò és que s’està
fent feina. Per poder tenir liquiditat el que s’ha de fer és que hi hagi un equilibri entre
pendents de pagament i pendents de cobrament i que estigui tan al dia com sigui
possible. Açò és el que s’està fent.
Intervé novament la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que, en principi, gràcies per la seva
acceptació respecte que la documentació s’hauria pogut donar amb més temps, açò
forma part de la seva amabilitat, però llavors ha volgut justificar-ho dient que la
documentació s’ha donat dins del termini establert i en la forma escaient... Pel que fa
al Pla Mirall, manifesta que va enviar-li un escrit i aquest escrit no ha estat contestat,
per açò, ho ha reclamat.
Sobre les despeses jurídiques, manifesta que la Sra.
Marqués ha xerrat de pressuposts, i ha de dir-li que una cosa són els pressuposts i
una altra cosa és la liquidació, i podria ser que en els pressuposts ho hagin posat en
una partida diferent, ja que de sempre hi havia una partida específica en concepte de
despeses jurídiques i en aquesta hi havia advocats, assessors, contenciosos. Que ara
ho plantegin d’una altra forma, açò mereix tots els nostres respectes, però ha
d’entendre que nosaltres actuam com sempre. Pel que fa a depurar pagaments i
pendents de cobrament, manifesta que li sembla perfecte, que continuï en la mateixa
línia, i està segura que un dia la liquidació del pressupost, que tants d’anys ha produït
divergències entre l’equip de govern i l’oposició, arribarà a bon port.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que, no obstant açò, davant la liquidació
que s’ha presentat, hi ha uns nombres que vol destacar sobre la liquidació de l’IBI
urbana. Manifesta que l’any 2007 van tenir una recaptació d’uns 2.300.000 euros i
l’any 2009, 3.400.000 euros; és a dir, en dos anys, més d’1.000.000 d’euros. Per
tant, si l’Ajuntament amb imposts i en dos anys ha tingut uns ingressos de més
d’1.000.000 d’euros, la qual cosa ha significat un 46’24% de l’any 2007 respecte al
2009, vol dir que a Sant Lluís no hi ha hagut cap sou que s’hagi apujat en un
percentatge tant alt, ni en Zapatero s’ha atrevit a augmentar d’aquesta manera la
pressió fiscal. Per tant, davant aquests nombres, el Partit Popular espera que l’equip
de govern davalli l’IBI als ciutadans, és una cosa que va demanar quan es van
presentar els pressuposts i li ho torna a demanar, ara, en la liquidació del 2009.
Espera que li facin cas d’una vegada per totes.
12

Ajuntament de Sant Lluís
www.ajsantlluis.org

Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que a la primera intervenció ha dit que amb
els nombres que ens presenten, aparentment, no han de tenir dificultats, però resulta
molt estrany que dia 31 de desembre tanquin l’exercici amb un romament de 638.000
euros i, un mes desprès, dia 8 de febrer, demanin una pòlissa de 500.000 euros, és a
dir, en un mes havien gastat el romanent que havia quedat... Aquests nombres son
francament difícils de creure, i també és molt estrany que per la premsa s’hagi dit que
aquest romanent de tresoreria servirà per cobrir les necessitats de crèdit dels propers
exercicis econòmics.
Finalment, la Sra. Baillo Vadell manifesta que si l’equip de govern presenta un
romanent de 638.000 euros, però no diuen que han fet unes inversions inferiors
respecte a l’any 2008, en concret, 358.000 euros menys. Conclou recomanant a la
senyora Marqués que vigili les despeses dels viatges, ja que, si bé sap que són poca
quantitat, tot fa una muntanya i l’any 2009 han tingut unes despeses de 3.000 euros
en viatges i, any rere any, van augmentant. Aquest any han augmentat en 500 euros
més que l’any l’anterior.
Acaba dient que és una recomanació perquè vigili les
despeses en tots els sentits.
Intervé el batle. Manifesta que l’exposició que ha fet la regidora d’Hisenda és una molt
bona exposició i mereix la seva felicitació, així com també per a la resta de l’equip de
govern, precisament, per aquesta feina conjunta que s’està fent, ja que tots i cada un
dels regidors estam compromesos en aquesta feina de precisar partides i adaptar les
despeses a allò que tenim adjudicat. Pel que fa al Pla Mirall, manifesta que en temps
del conseller de Turisme Miquel Ferrer, l’expedient estava a punt per signar-se i hi
havia el compromís de pagar els 300.000 euros.
No obstant açò, es retira la
competència a l’esmentat conseller i entra una nova consellera, de manera que en
aquests moments l’expedient està en idèntica situació, s’està en espera que es pugui
signar i el compromís del govern de pagar els 300.000 eueros que deuen a aquest
ajuntament. Per açò, seguim mantenint l’esperit del primer dia de cobrar aquests
300.000 euros. Afegeix que, tant tècnicament com políticament, ho ha reconegut la
Conselleria de Turisme, però ha estat una Conselleria que en quatre mesos ha patit
uns canvis brutals, sobretot de directors generals i de consellers.
Continua el batle. Manifesta que, per altra banda, voldria precisar que en el
pressupost d’enguany hi ha hagut canvi de partides, partides que en anys anteriors
tenien una numeració i que enguany hi ha hagut canvis. Amb aquest canvi de
partides, les subvencions també s’han anat baratant i amb l’explicació que ha fet la
regidora queda molt clar. Afegeix que l’advocat urbanista que té l’ajuntament no és
el
mateix que fa tres anys enrere i el sistema de contracte també és totalment
diferent, açò cal tenir-ho clar. Pel que fa a la pòlissa de crèdit, manifesta que sort que
la van, perquè en el dia d’avui no la podrien fer -bé, tal vegada sí, perquè s’ha retirat
aquesta qüestió- i és evident per què es fa i qualsevol tresoreria en un moment
determinat pot anar justa i, el fet de fer-la a principis d’any per després en el mes de
setembre liquidar-la, considera que és el funcionament normal de qualsevol
administració. Veurem amb vista a l’any que ve què succeeix.
Segueix el batle. Sobre l’IBI, manifesta que hi ha hagut un major ingrés, però també
s’ha de dir que hi ha hagut una molt bona feina per part de l’Àrea de Recaptació,
sobretot pel cobrament en forma voluntària, ja que disposar d’un percentatge elevat,
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com pot ser un 85% per endavant, és perquè s’està fent una molt bona feina. En
aquest sentit, dóna la felicitació a l’àrea econòmica. Afegeix que hi ha una clara
voluntat de l’equip de govern de seguir fent feina en aquesta línia, no tan sols per la
ma la època que hi ha en aquests moments, sinó perquè encara pot ser més dolenta
l’any que ve. Per açò, sobre les mesures que hi ha en aquests moments i que
s’estan xerrant, falta precisar quin impacte poden tenir en les administracions locals,
caldrà veure quina repercussió pot tenir, si bé tenint en compte que tenim un
romanent important, almenys ens permetrà veure l’any que ve amb cert optimisme.
Finalment, el batle manifesta que aquesta línia d’actuació que es va fent des de
l’àrea econòmica, amb una rectitud molt clara i molt concisa, està donant els bons
resultats. A més, tenir un pla econòmic i financer i complir-lo, és la mostra clara que
anam per bon camí.
El Ple en resta assabentat.
SISÈ.- DICTAMEN COMISSIÓ D'ECONOMIA I EDUCACIÓ 21.05.10.- APROVACIÓ
EXPEDIENT DE BAIXES DE DRETS LIQUIDATS D'EXERCICIS ANTERIORS,
DERIVAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2009
El secretari dóna compte del dictamen emès en relació amb l’assumpte indicat, que
diu:
“El secretari lliura als membres de la comissió la proposició de la regidora responsable de
l’Àrea d’Economia i Hisenda, de dia 21.05.10, amb relació a l’assumpte indicat, i informa que el
dia de la convocatòria de la present sessió s’havia remès l’informe de Secretaria-Intervenció
sobre el particular. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Intervé la presidenta. Manifesta que l’any passat es va iniciar una feina de depuració de
dades existents a la comptabilitat municipal i que enguany s’ha continuat i, bàsicament, la feina
exhaustiva s’ha centrat en el període que va de l’any 1994 a l’any 2000. Afegeix que el total
de l’expedient de baixes de drets liquidats que es presenta és d’1.066.392,90 euros. -------------Intervé la Sra. Baillo Vadell.
Demana si el concepte d’impost sobre vehicles de tracció
mecànica és l’impost de circulació. La presidenta respon que sí. ---------------------------------------Continua la Sra. Baillo Vadell. Demana informació de la partida relativa a “Transferències
capital empreses privades”, per import de 19.765,26 euros, així com de “Transferències de
l’Estat” per import de 31.230,84 euros. La presidenta n’efectua una explicació. ---------------------Finalment, la Sra. Baillo Vadell manifesta que l’any 2007 se li va passar una llista de drets
liquidats d’exercicis anteriors de l’any 2000 i aquests no coincideixen amb els que es presenten
en el dia d’avui. Per què? La presidenta respon que, possiblement, perquè s’ha cobrat
alguna cosa. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------La Comissió d’Economia i Educació, amb els vots a favor dels representants del PSOE i PSMELS VERDS, que suposen set vots ponderats; i l’abstenció dels representants del PP i EM-EU,
que suposen sis vots ponderats; acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les
següents propostes d’acord: ----------------------------------------------------------------------------------------Primera.- Aprovar l’expedient de baixes de drets liquidats pendents de cobrament d’exercicis
anteriors per un import d’1.066.392,80 euros, el desglossament individualitzat del qual figura a
l’expedient. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Segona.- Realitzar els assentaments comptables necessaris per fer efectives les baixes de
drets liquidats. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Tercera.- Publicar en el BOIB l’acord adoptat.” ----------------------------------------------------------------

Intervé la Sra. Marqués Portella. Manifesta que avui es presenta un dels expedients
de baixes de drets liquidats de cobrament d’exercicis anteriors, la qual cosa entra dins
la feina que s’està fent de neteja, i ho hem deixat actualitzat a l’any 2000, si bé n’hi ha
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qualcun de l’any 2003 i 2005 que s’ha anul·lat perquè estava clar que no ho
cobraríem.
Conclou dient que s’han anul·lat tots aquests drets, a la majoria dels
quals se’ls aplicava el 100% de dubtós cobrament.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
Comissió d’Economia i Educació.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres del PSOE (5) i
PSM-ELS VERDS (2); i sis abstencions, corresponents als membres del PP (5) i
EM-EU (1); acorda:
Primer.- Aprovar l’expedient de baixes de drets liquidats pendents de cobrament
d’exercicis anteriors
per un import d’1.066.392,80 euros, el desglossament
individualitzat del qual figura a l’expedient.
Segon.- Realitzar els assentaments comptables necessaris per fer efectives les baixes
de drets liquidats.
Tercer.- Publicar en el BOIB l’acord adoptat.
SETÈ.- DICTAMEN COMISSIÓ D'ECONOMIA I EDUCACIÓ 21.05.10.- DONAR
COMPTE RESOLUCIONS D'ALCALDIA AMB RELACIÓ A L'APROVACIÓ DELS
EXPEDIENTS DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚMS. 5, 6, 7, 8, 9, 10 I 11 AL
PRESSUPOST DE 2009
El secretari dóna compte del dictamen emès en relació amb l’assumpte indicat, que
diu:
“El secretari dóna compte de les diferents resolucions de la batlia relatives a l’assumpte indicat:
- Resolució de Batlia núm. 2010/298, de dia 14.05.10.- Aprovació expedient de
modificació de crèdit núm. 5 (de personal per transferència entre partides del mateix
capítol) al Pressupost de 2009, per import de 245.316,93 euros. ------------------------------- Resolució de Batlia núm. 2010/299, de dia 14.05.10.- Aprovació expedient de
modificació de crèdit núm. 6 (per transferència entre partides del capítol 2) al
Pressupost de 2009, per import de 107.941,93 euros.--------------------------------------------- Resolució de Batlia núm. 2010/300, de dia 14.05.10.- Aprovació expedient de
modificació de crèdit núm. 7 (per transferència entre partides del capítol 6 al
Pressupost de 2009, per import de 65.096,56 euros. ---------------------------------------------- Resolució de Batlia núm. 2010/301, de dia 14.05.10.- Aprovació expedient de
modificació de crèdit núm. 8 (per transferència entre partides del capítol 4) al
Pressupost de 2009, per import de 21.155,09 euros. ---------------------------------------------- Resolució de Batlia núm. 2010/303, de dia 14.05.10.- Aprovació expedient de
modificació de crèdit núm. 9 al Pressupost de 2009, per import de 13.338,20 euros. ---- Resolució de Batlia núm. 2010/304, de dia 14.05.10.- Aprovació expedient de
modificació de crèdit núm. 10 (per majors ingressos) al Pressupost de 2009, per import
de 250.163,74 euros. --------------------------------------------------------------------------------------- Resolució de Batlia núm. 2010/305, de dia 14.05.10.- Aprovació expedient de
modificació de crèdit núm. 11 per incorporació de romanent de l’exercici de 2008 al
Pressupost de 2009, per import de 160.000 euros. ------------------------------------------------Intervé la presidenta. Manifesta que dels set expedients de modificació de crèdit, cinc
expedients són per transferències entre partides del mateix capítol, un per majors ingressos i
un altre per incorporació de romanent de l’exercici de 2008. ----------------------------------------------Intervé la Sra. Baillo Vadell. Demana una explicació de l’expedient de modificació de crèdit
núm. 10. La presidenta informa que pràcticament tot són inversions, i efectua una explicació de
cada una de les despeses que figuren en aquest expedient. ----------------------------------------------15
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Per altra banda, la Sra. Baillo Vadell s’interessa per l’expedient de modificació de crèdit núm.
11. La presidenta informa que és per a la liquidació de les obres del geriàtric. ----------------------La Comissió d’Economia i Educació en resta assabentada.” -----------------------------------------------

Intervé la Sra. Marqués Portella. Manifesta que per a la liquidació del pressupost
s’han hagut de fer una sèrie de modificacions de crèdit:
- La núm. 5, que fa referència a moviments entre partides del capítol 1 (de
personal) del pressupost.
- La núm. 6, que fa referència a moviments entre partides del capítol 2 (de
despesa corrent) del pressupost.
- La núm. 7, que fa referència a moviments entre partides del capítol 6
(d’inversions) del pressupost.
- La núm. 8, que fa referència a moviments entre partides del capítol 4 del
pressupost.
- La núm. 9, relativa a transferir l’import necessari del capítol 3 (interessos de
préstecs) al capítol 9 (amortització de préstecs) amb motiu d’un rebut que no
estava comptabilitzat.
- La núm. 10, que fa referència a majors ingressos i l’aplicació d’aquests
ingressos en despeses.
- La núm. 11, que es fa per romanent de tresoreria de l’exercici de 2008.
El Ple en resta assabentat.
VUITÈ.- PROPOSICIÓ D'ALCALDIA AMB RELACIÓ A L'ADJUDICACIÓ
DEFINITIVA PER A LA CONTRACTACIÓ, PER PROCEDIMENT OBERT, DE LA
GESTIÓ DEL SERVEI DE LA RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA PER A GENT GRAN
DE L'AJUNTAMENT DE SANT LLUÍS
Intervé el batle. Manifesta que abans de l’inici de la sessió plenària s’ha reunit amb els
portaveus dels grups polítics de la corporació per tractar aquest assumpte i, per tot el
que els ha explicat, demana que el present punt quedi damunt la taula
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda deixar el present punt damunt la taula.
NOVÈ.- PROPOSICIÓ DE BATLIA AMB RELACIÓ L'APROVACIÓ DEL PROJECTE
EXECUTIU D'UNA SALA D'USOS DIVERSOS AL MUNICIPI DE SANT LLUÍS
El secretari dóna compte de la proposició de Batlia, de dia 21.05.10, amb relació a
l’assumpte indicat, que diu:
“El Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 05.06.03 va aprovar provisionalment el
projecte bàsic de “Reforma i ampliació del centre cultural de Sant Lluís (Teatre Nou) per
convertir-lo en sala polivalent”. -------------------------------------------------------------------------------------Així mateix, la Junta de Govern Local de dia 31.07.08 va adjudicar la redacció del projecte
executiu al despatx “JJ Gomila i D. Enrich SC”. ---------------------------------------------------------------Amb data 18.12.08 es presenta a aquest Ajuntament el projecte bàsic i d’execució d’una sala
polivalent a Sant Lluís. -----------------------------------------------------------------------------------------------En data 17.02.10 s’emet informe tècnic respecte al projecte presentat, en el qual es conclou
que el projecte presentat compleix les ordenances municipals. --------------------------------------------
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Amb data 19.04.10 es va signar el conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Menorca
i l’Ajuntament de Sant Lluís, per a l’execució del projecte d’una sala d’usos diversos al municipi
de Sant Lluís. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------A l’objecte de continuar amb els tràmits necessaris per a la licitació de les obres; ------------------I atenent, així mateix, al que disposa l’article 82 del Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals, en el qual es posa de manifest que, per raons d’urgència
degudament motivada, es podrà incloure a l’ordre del dia assumptes que no hagin rebut
prèviament l’informe de la respectiva comissió, en el qual cas, però, no podrà adoptar-se cap
acord sobre aquest assumpte sense que el Ple ratifiqui d’incloure’ls a l’ordre del dia. ------------És el motiu pel qual elevo a la consideració del Ple de l’Ajuntament les següents ---------------------------------------------------------------PROPOSTES D’ACORD------------------------------------------------Primer.- El Ple ratifica la inclusió del present assumpte a l’ordre del dia de la present sessió. --Segon.- Aprovar el projecte executiu d’una sala d’usos diversos al municipi de Sant Lluís
redactat per JJ Gomila i D. Enrich SC.” --------------------------------------------------------------------------

I no havent-hi intervencions, el batle sotmet a votació la proposició de Batlia indicada.
El Ple de l’Ajuntament, per vuit vots a favor, corresponents als membres del PSOE (5),
PSM-ELS VERDS (2) i EM-EU (1); i cinc abstencions, corresponents als membres del
PP (5); acorda:
Primer.- El Ple ratifica la inclusió del present assumpte a l’ordre del dia de la present
sessió.
Segon.- Aprovar el projecte executiu d’una sala d’usos diversos al municipi de Sant
Lluís redactat per JJ Gomila i D. Enrich SC.
DESÈ.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DEL PARTIT POPULAR.- ESTUDI
SOBRE LA REDUCCIÓ DEL TIPUS IMPOSITIU DE L'IBI
El secretari dóna compte de la moció que presenta el grup del Partit Popular, RE 2179,
de dia 07.05.10, que diu:
“Que tras la revisión catastral acaecida el año 2006 en este municipio, los ciudadanos han visto
como se iba aumentando los recibos en concepteo de IBI. ------------------------------------------------Que al objeto de paliar el incremento del recibo del IBI y mitigar la presión fiscal a los
ciudadanos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que teniendo en cuenta que el tipo impositivo es del 0,65%. ---------------------------------------------Dada la conyunta de crisis económica que sufre toda la sociedad. --------------------------------------Teniendo en cuenta que algunos recibos experimentaron incrementos de hasta el 162% en los
últimos 3 años. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Que el Ayuntamiento ha visto incrementando un 44% sus ingresos en concepto de IBI. ----------Que habiendo manifestado el equipo de gobierno su voluntad de bajar el tipo impositivo del IBI.
La que suscribe, presenta la siguiente ---------------------------------------------------------------------------MOCIÓN -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que el Equipo de Gobierno presente un estudio sobre la reducción del tipo impositivo del IBI
dentro del os próximos meses en la Comisión de Hacienda, en donde se puedan exponer
distintas hipótesis de reducción del tipo impositivo y , que una vez consensuado, se apruebe en
el primer pleno posterior a dicha comisión, de tal forma que el nuevo impositivo tenga efectos y
sea de aplicación en el año 2011.” ---------------------------------------------------------------------------------

Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que, tenint en compte el difícil moment de
l’economia i basant-se en el que ha manifestat la senyora Marqués de tenir la voluntat
d’abaixar el tipus impositiu de l’IBI, que en aquests moments és del 0,65%, creu que
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és el moment més adequat per proposar que es faci un estudi per reduir el tipus
impositiu, ja que hi ha prou temps perquè els tècnics intentin presentar diferents
possibilitats amb l’objectiu que l’equip de govern ho pugui plantejar-les en una
comissió, passi per Ple i es pugui aplicar dins l’any que ve.
Intervé la Sra. Marqués Portella. Manifesta que és curiós que en data 07.05.10 el grup
del Partit Popular presenti una moció d’aquestes característiques a aquest Ajuntament
sense interessar-se abans per la situació, ja que pot imaginar-se que la senyora Baillo,
que sempre està tan ben informada, devia haver llegit les declaracions que la regidora
d’Hisenda va fer als mitjans de comunicació i que es van publicar el dia 28 de
desembre de l’any passat, en les quals es van fer diferents comentaris, com per
exemple:
“... El equipo de gobierno de Sant Lluís impulsará el próximo año la reducción del tipo
impositivo del IBI para 2011, ...”
“La responsable de la hacienda local ha asegurado que el equipo de colaboradores de
la Universidad Politècnica de Catalunya, que asesora en temas económicos al
Ayuntamiento de Sant Lluís, realizará un análisis de las diferentes opciones que el
equipo de gobierno puede aplicar para disminuir el tipo impositivo del IBI, ...”
“Marqués ha señalado que en mayo del próximo año podría disponerse del correspondiente
estudio económico que avale la propuesta de reducción del coeficiente municipal del IBI para
2011 ....”

Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que a la comissió ja li va donar la sensació
que volien que quedàs damunt la taula perquè va entendre que estava efectuat l’estudi
sobre la possibilitat de reducció de l’IBI, però assenyala que aquesta moció no és per
res més perquè es presenti l’estudi. Així mateix, manifesta que l’equip de govern
sempre diu que no a les mocions que presenta el Partit Popular i el que volen és no
aprovar cap iniciativa del PP, ja que desprès podrien pensar que la baixada de l’IBI era
perquè el PP ho va demanar. De fet, manifesta que el PP ho va demanar durant
l’aprovació inicial del pressupost de 2010 i la senyora Marqués va dir que l’equip de
govern tenia intenció de fer-ho, però com no vivim d’intencions és per açò que van
presentar la moció. Que l’equip de govern ja ho té en marxa, molt bé, ja que amb un
augment d’un 46% en dos anys dels impostos, amb un augment de més d’un milió
d’euros, és motiu suficient per replantejar-se fer un canvi, per la qual cosa considera
que no haurien de posar cap dificultat en aquesta aprovació.
Finalment, la Sra. Baillo Vadell manifesta que si la moció queda damunt la taula,
llavors en el proper ple demanaran que sigui retirada perquè l’estudi ja està fet, és el
que sol passar.
Intervé novament la Sra. Marqués Portella. Manifesta que en el Ple la senyora Baillo
va demanar que davallessin l’IBI, i recorda que ella li va contestar que açò era la
intenció de l’equip de govern perquè ja hi havien estat fent feina sobre aquesta
possibilitat. Llavors va fer les declaracions per premsa, on va quedar clara la intenció
d’aquest equip de govern, que no només era la intenció de davallar l’IBI, sinó que
tenien encomanat als assessors de l’UPC fer un estudi per veure com podien fer-ho...
Continua la Sra. Marqués Portella. Manifesta que, com ja va dir al passat mes de
desembre, la intenció d’aquest equip de govern és abaixar el tipus impositiu de l’IBI
amb vista a l’exercici venidor. Pel que fa a l’estudi sobre aquesta situació i quines són
les opcions per dur endavant aquesta intenció, manifesta que ja està pràcticament
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acabat i està esperant d’un moment a l’altre que els nostres col·laboradors l’hi
presentin. Afegeix que ja va dir que era possible que aquest estudi pogués estar fet
durant aquest mes de maig i pot assegurar, en aquests moments, que serà un dels
punts que aniran a la comissió d’Hisenda ordinària que es farà al mes de juny que ve.
Per tant, la presentació del document s’ha ajustat plenament a la previsió de temps
feta.
Segueix la Sra. Marqués Portella. Manifesta que vol deixar clar que la intenció
d’aquesta rebaixa la va manifestar l’equip de govern, la feina l’està fent l’equip de
govern i les propostes les presentarà l’equip de govern, si bé espera que la voluntat
d’arribar a un consens sigui real aquesta vegada, la qual cosa l’alegraria d’allò més.
Açò es veurà a la propera comissió, on es presentarà l’estudi i les diferents propostes
per poder-les debatre, i espera que sigui aquesta vegada que puguem aprofitar la
comissió per debatre un tema tan important i per poder arribar a un acord.
Finalment, la Sra. Marqués Portella manifesta que, després de totes aquestes
explicacions, només pot qualificar aquesta moció d’oportunista, ni tan sols s’ha
preocupat la senyora Baillo, abans de presentar-la, si la feina estava en marxa ni de
com anava, ni tan sols ha esperat que passàs el termini que es va marcar el passat
mes de desembre. Per tant, li demana que retiri aquesta moció ja que no té cap sentit
demanar una cosa que ja està pràcticament feta, i l’únic que fa falta, en aquests
moments, és que es demostri la seva voluntat real d’arribar a un consens el dia de la
comissió.
Intervé novament la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que la senyora Marqués ha parlat de
la seva intervenció en els mitjans de comunicació respecte a la baixada de l’IBI, però el
Partit Popular li recomana que es llegeixi la intervenció del Partit Popular en el moment
que es van presentar els pressuposts i veurà que l’esmentat grup polític va ser el
primer que va demanar la davallada de l’IBI. Així mateix, manifesta que s’ha dit que
s’està fent feina en aquesta proposta que es presenta en el dia d’avui i espera que el
consens sigui real... manifesta que no té per què ser irreal. Afegeix que el Partit
Popular no podia presentar ni abans ni desprès aquesta moció perquè estava esperant
la liquidació del pressupost per saber, precisament, quina era la quantitat que quedava
de romanent i assenyala que la quantitat que ha quedat donava marge suficient per fer
aquesta petició.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que a la comissió ja li va fer la sensació que
volien que quedàs damunt la taula perquè va entendre que estava efectuat l’estudi
sobre la possibilitat de reducció de l’IBI, però assenyala que aquesta moció no és per
res més sinó perquè es presenti l’estudi. Així mateix, manifesta que l’equip de govern
sempre diu que no a les mocions que presenta el Partit Popular i el que volen és no
aprovar cap iniciativa del PP, ja que després podrien pensar que la baixada de l’IBI era
perquè el PP ho havia demanat. De fet, manifesta que el PP ho va demanar durant
l’aprovació inicial del pressupost de 2010 i la senyora Marqués va dir que l’equip de
govern tenia intenció de fer-ho, però com que no vivim d’intencions és per açò que
van presentar la moció. Que l’equip de govern ja ho té en marxa, molt bé, ja que amb
un augment d’un 46% en dos anys dels impostos, amb un augment de més d’un milió
d’euros, és motiu suficient per replantejar-se fer un canvi, per la qual cosa considera
que no haurien de posar cap dificultat a fer aquesta aprovació.
Finalment, la Sra. Baillo Vadell manifesta que, si la moció queda damunt la taula,
llavors en el proper ple demanaran que sigui retirada perquè l’estudi ja està fet, és el
que sol passar.
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Intervé novament la Sra. Marqués Portella. Manifesta que en el Ple la senyora Baillo
va demanar que davallassin l’IBI, i recorda que ella li va contestar que açò era la
intenció de l’equip de govern perquè ja hi havien estat fent feina, sobre aquesta
possibilitat. Llavors va fer les declaracions per premsa, on va quedar clara la intenció
d’aquest equip de govern, que no només era la intenció de davallar l’IBI, sinó que
tenien encomanat als assessors de l’UPC fer un estudi per veure com podien fer-ho...
Continua la Sra. Marqués Portella. Manifesta que els valors cadastrals després de la
darrera revisió han pujat molt, però han hagut de passar un parell d’anys per saber
realment com afectaven, ja que no podem estar mirant linealment la pujada que hi ha
hagut d’un any a l’altre pel fet que hi ha altres variables que influeixen en la pujada
total de l’IBI; per tant, s’havia d’esperar un temps per saber realment el que passava.
Així mateix, manifesta que aquest increment del 46% que està dient la portaveu del
PP no és tot degut a l’aplicació de la revisió cadastral, si bé hi ha una partida important
que sí que ho és. Manifesta que en aquests moments tenim un tipus impositiu del
0’65%, aproximadament som a la meitat dels valors que hi ha per llei, entre 0’40% i
1’10%, estem dins la gran mitjana de tots els ajuntaments de les Illes Balears. Afegeix
que és ver que els rebuts es van incrementant pel fet que, sobre el nou valor, s’hi va
aplicant progressivament durant 10 anys un 10% anual, i açò no té per què repercutir
directament en els ciutadans, més que més en aquesta situació de crisi que estam
patint. Per açò és que hi anam fent feina, i llavors presentarem diferents propostes a
la propera comissió per veure com podem reduir aquesta pressió que tenen els
ciutadans de Sant Lluís i quines són les conseqüències.
Finalment, la Sra. Marqués Portella manifesta que la voluntat d’arribar a un consens ha
de ser real; i quan s’arriba a un consens, evidentment, que és real, però allò que a
vegades no és tan real és la voluntat que hi ha d’haver per arribar-hi, a aquest
consens. Espera que en un tema com aquest tots ens puguem posar d’acord perquè
creu que les propostes que es duran seran prou serioses i prou fonamentades perquè
hi puguem arribar. Així mateix, manifesta que en cap moment hi ha intenció de no
aprovar una proposta del PP; l’únic que passa és que presenta una proposta sobre
una feina que ja està executant l’equip de govern, que va dir que executaria i que està
pràcticament feta. Afegeix que n’esta encantada, que el PP faci propostes, però que
les faci de veritat, ja que aquesta proposta és sobre un tema en el qual fa cinc mesos
que s’està fent feina i, per tant, no té cap sentit que presenti aquesta moció aquest
mes. A més, la senyora Baillo ni tan sols s’ha preocupat per saber si aquesta feina
s’estava fent, com la regidora d’Hisenda va dir, ja que va dir que ho faria i així s’està
fent. Conclou demanant que retiri la moció.
Tot seguit, el batle demana a la Sra. Baillo Vadell si retira la moció. La Sra. Baillo
Vadell respon que no.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació la moció presentada pel
grup del Partit Popular.
El Ple de l’Ajuntament, per cinc vots a favor, corresponents als membres del PP (5);
una abstenció, corresponent al membre d’EM-EU (1); i set vots en contra,
corresponents als membres del PSOE (5) i PSM-ELS VERDS (2); acorda desestimar
en tots els seus termes la moció presentada pel grup del Partit Popular, transcrita
anteriorment.
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ONZÈ.- DONAR COMPTE ESCRIT DE LA SINDICATURA DE COMPTES, RE 1850.RENDICIÓ DEL COMPTE GENERAL DE 2008
El secretari dóna compte de l’escrit de la Sindicatura de Comptes, RE 1850, de dia
21.04.10, que diu:
“Assumpte: Rendició del compte general de 2008. -----------------------------------------------------------D’acord amb l’article 11.2 de la Llei 4/2004, de 2 d’abril, reguladora de la Sindicatura de
Comptes de les Illes Balears, amb relació a l’article 223 del Text refós de la Llei reguladora de
les hisenda locals, a principis de novembre de 2009 es va exhaurir el termini per retre el
Compte general de l’exercici de 2008 de l’entitat que presidiu. -------------------------------------------El passat mes de febrer vos vaig requerir la rendició del Compte general de l’exercici de 2008,
atès que el termini legal establert per a la seva rendició estava àmpliament sobrepassat. Un
cop transcorreguts dos mesos des del requeriment, encara no heu retut l’esmentat Compte i és
per això que la corporació de la qual sou el comptedant apareix en un llistat d’entitats del portal
web de la Sindicatura de Comptes que no ha retut el Compte general
(http://www.sindicaturaib.org/) --------------------------------------------------------------------------------------En conseqüència, vos requeresc, per segona vegada, la rendició a la Sindicatura del Compte
general de l’exercici 2008. ------------------------------------------------------------------------------------------Vos record que s’han de retre els comptes de les entitats dependents de l’Ajuntament
(societats, empreses, fundacions, consorcis, etc.) a través del mateix Ajuntament i amb
l’informe d’auditoria que correspongui. --------------------------------------------------------------------------La rendició s’ha de fer, obligatòriament, a través dels portals web http://rendiciondecuentas.es/
o http://rendicion.sindicaturaib.org/, de manera telemàtica, d’acord amb la Resolució del
Tribunal de Comptes de 20/07/09 i amb l’Acord del Consell de la Sindicatura de 29/07/09. ------Les normes que regulen la Sindicatura i el Tribunal de Comptes estableixen, amb tota claredat i
contundència, el deure de col·laboració de les corporacions locals i preveuen les
conseqüències de l’incompliment d’aquest deure (art. 5 de la Llei 4/2004 i 30 de la Llei 7/1988).
Així mateix, vos deman que comuniqueu , al més aviat possible, al Ple de la corporació que
presidiu, el contingut d’aquest requeriment.” --------------------------------------------------------------------

Intervé la Sra. Marqués Portella. Manifesta que aquest Ajuntament va aprovar el
Compte general de 2008
en el mes d’abril de 2010 i, immediatament després
d’haver-se aprovat, s’ha iniciat el procés d’enviar-lo a la Sindicatura de Comptes i
espera que dins la setmana quedi definitivament enviat. Afegeix que Menorca té una
sèrie de problemes en aquest sentit, ja que en aquests moments únicament
l’Ajuntament de Maó ha retut el compte de 2008, perquè no podem enviar-lo nosaltres
directament, sinó que ha de ser a través de l’empresa SILME, que és qui va fent els
enviaments, i es van enviant un ajuntament darrere l’altre. Conclou dient que aquest
any s’ha retardat una mica l’aprovació, i espera que en el pròxim compte açò ja no
passi.
El Ple de l’Ajuntament en resta assabentat.
DOTZÈ.- DONAR COMPTE
DELEGACIÓ COMPETÈNCIES

RESOLUCIÓ

D'ALCALDIA

NÚM.

2010/259.-

El secretari dóna compte de la Resolució de Batlia núm. 2010/259, de dia 30.04.10,
que diu:

21

Ajuntament de Sant Lluís
www.ajsantlluis.org

“Atenent a l'absència del Sr. Batle prevista per dia 3 de maig de 2010 fins el dia 6 de maig de
2010; i atenent a la normativa vigent sobre absències del Sr. Batle en el terme municipal, i en
virtut de les atribucions que me confereix la vigent llei de Règim Local, venc a -------------------------------------------------------------------------------RESOLDRE-----------------------------------------------------PRIMER.- Delegar en el 1er Tinent de Batle d'aquest Ajuntament, Remigio Lora Buzón, la
totalitat de les funcions que com a Batle me corresponen, tenint efecte l’esmentada delegació
des del dia 3 de maig de 2010, a partir de les 10 hores del matí, fins la reincorporació com a
Batle prevista pel dia 6 de maig de 2010, a les 20 hores. --------------------------------------------------SEGON.- Que la present Resolució es doni coneixement en el Ple de l’Ajuntament en la
primera sessió que es celebri. -------------------------------------------------------------------------------------TERCERO.- Publicar en el BOIB la present Resolució.” ----------------------------------------------------

El Ple de l’Ajuntament en resta assabentat.
TRETZÈ.- CONTROL DEL PLE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Intervé la Sra. Baillo Vadell que demana còpia de les següents resolucions de Batlia:
-

2010/265, 2010/289, 2010/290, 2010/298, 2010/299, 2010/300, 2010/301,
2010/303, 2010/304, 2010/305, 2010/317, 2010/318, 2010/324, 2010/325,
2010/327, 2010/328 i 2010/330.

Per altra banda, la Sra. Baillo Vadell demana la següent documentació:
Junta de Govern Local de dia 13.04.10:
-

Punt 4è.- Còpia de les següents factures del mes de desembre de 2009:
1. Ateneu Musical, per import de 1.800 euros.
2. Autocares Vidal, per import de 345 euros.
3. Doublet, per import de 6.151,48 euros.
4. Edificaciones Ramos, SA, per import d’11.733,40 euros.
5. Munditest, SL, per import de 2.133,83 euros.
6. Rafel Company, per import de 4.350 euros.
7. Rafel Company, per import de 4.350 euros.
8. Sebastian Pons Mercadal, per import de 6.827,76 euros.
9. Sound Menorca, SLU, per import de 861,80 euros.
10. TIV, per import de 1.791,61 euros.
11. TIV, per import de 1.356,76 euros.
12. Triatges Menorca, per import de 1.203,75 euros.
13. Will-Kill, per import de 3.764,28 euros.

Junta de Govern Local de dia 19.04.10:
- Punt 3r, apartat, 7è.- Còpia de la Memòria de 2009 de la Policia Local.
A continuació, a les 21.25 hores, la Sra. Baillo Vadell demana permís al batle per
abandonar la sessió. El batle l’hi concedeix.
Tot seguit, el Sr. Melià Mercadal manifesta que EM-EU té una moció d’urgència,
relativa a les mesures del govern central, i demana que s’inclogui com a punt
d’urgència.
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El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat
incloure-la.

dels

dotze

membres

presents, acorda

A les 21.28 hores, el Sr. Cruz Dalmau s’absenta de la sessió, amb el corresponent
permís del batle.
CATORZÈ.- PRECS, SUGGERIMENTS I MOCIONS
Intervé el Sr. Tudurí Mercadal. Suggereix a la regidoria de Medi Ambient que estigui
en contacte amb el Consell Insular de Menorca perquè es netegin les rotondes de
la carretera que va de Maó a Sant Lluís, ja que la seva imatge és d’estar una mica a
l’abandó. Sap que pertanyen a un altre municipi, però, si no ho té mal entès, és
competència del CIM fer-ne el manteniment.
Per altra banda, el Sr. Tudurí Mercadal demana al batle com estan els fondejos
d’embarcacions del terme municipal de Sant Lluís. Afegeix que, segons sembla, a
partir de l’any que ve ho gestionarà el Consell Insular de Menorca i no es donaran
fondejos de forma particular, sinó a clubs nàutics o associacions de veïns, per la qual
cosa voldria informació sobre aquestes qüestions.
El batle manifesta que de cap manera té entès que serà el CIM qui gestioni els
fondejos l’any que ve, per la qual cosa no pot donar gaire més informació. Pel que fa
als fondejos d’enguany, manifesta que fa quasi dos mesos que estan autoritzats.
A les 21.30 hores, el Sr. Cruz Dalmau s’incorpora novament a la sessió.
Intervé el Sr. Coll Alcina. Manifesta que en el mes de setembre la senyora Marqués va
dir que s’estava elaborant un pla d’evacuació de l’escoleta, per la qual cosa voldria
saber en quin punt es troba, i si s’hi ha instal·lat l’alarma contraincendis.
La Sra. Marqués Portella manifesta que el pla d’evacuació està pràcticament acabat i,
com que s’està reformant el projecte d’activitats per fer un canvi sobre la caldera, la
idea és fer-ho tot a la vegada i espera que durant l’estiu quedi aclarit.
Continua el Sr. Coll Alcina. Manifesta que fa uns quants mesos van presentar una
moció per fer una guia turística; se’n va xerrar a una comissió i la portaveu del PP ho
va estar comentant amb una administrativa, però no n’ha sabut res mes, per la qual
cosa voldria saber com està aquest expedient i si es pensa demanar qualque
subvenció per redactar aquesta guia. A més, creu recordar que es va dir que per la
primavera açò es posaria en marxa.
La Sra. Marqués Portella manifesta que no serà la primavera, perquè quan la portaveu
va venir a parlar amb l’administrativa ja ho era, la primavera... El Sr. Coll manifesta
que la moció era anterior. La Sra. Marqués manifesta que sí, però recorda que a la
portaveu del PP li va costar molt posar-se d’acord per venir a parlar amb
l’administrativa. No obstant açò, manifesta que en aquests moments no sap com està
exactament, la feina, ni sap realment les peticions que va fer la seva portaveu, i que
l’administrativa s’havia de mirar quines possibilitats hi havia per llavors fer-na un
anàlisi.
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Segueix el Sr. Coll Alcina. Manifesta que voldria saber a quin preu es va adjudicar la
concessió de les hamaques i para-sols de l’any 2008. La Sra. Marqués Portella
manifesta que l’any 2008 no es va adjudicar aquest servei, ja que venia
d’adjudicacions anteriors. El Sr. Coll Alcina demana, doncs, que s’informi del preu que
es va pagar l’any 2008. La Sra. Maqués manifesta que açò figura al Compte general
que recentment es va aprovar, si bé se n’informarà.
Continua el Sr. Coll Alcina. Manifesta que li han dit que als pares de l’escoleta se’ls
està enquestant sobre quines preferències tindrien en cas que estigués construïda la
nova escola, si preferien anar a una escola o a una altra. Demana si ho pot clarificar.
La Sra. Marqués Portella manifesta que no és realment així. Hi va haver una reunió
amb tots els pares que havien de matricular els fillets en el darrer curs de l’escoleta, de
2 a 3 anys, i a la mateixa reunió hi va assistir el delegat de la Conselleria d’Educació
per explicar el traspàs de l’escoleta a l’escola i per explicar que ja s’obririen les dues
línies de la nova escola, és a dir, els mateixos pares ja podien elegir a la matrícula si
anar a l’escola actual o ser alumnes de la nova escola, encara que mentre no estigui
acabada seguiran a l’actual. Afegeix que els barems són els que hi ha a nivell
general, llevat del barem per proximitat; i a dia d’avui la matriculació ha estat exacta i
no s’ha hagut d’aplicar cap tipus de barem.
Segueix el Sr. Coll Alcina. Manifesta que en el mes de setembre el Partit Popular va
demanar quan es recepcionaria la urbanització de Binibèquer Vell i el senyor Lora va
contestar que quan els tècnics municipals tinguessin un moment per passar per la
urbanització comprovarien si tot estava correctament. Han passat set mesos i no n’ha
sabut res més. Per tant, demana: Els tècnics han tingut qualque moment per fer les
oportunes comprovacions? Afegeix que també es va dir que es contestaria per escrit,
però no n’ha rebut cap.
El Sr. Lora Buzón manifesta que està damunt la taula dels Serveis Tècnics Municipals i
que es tracta d’un expedient que du molta feina perquè és un projecte bastant ampli i
s’ha d’analitzar conjuntament.
A les 21.35 hores, el Sr. Cruz Dalmau demana permís al batle per abandonar la
sessió. El batle l’hi concedeix.
Continua el Sr. Coll Alcina. Manifesta que hi ha vorades de les voravies que estan en
molt mal estat, per la qual cosa demana si es poden donar ordres a la brigada d’obres
perquè facin qualque actuació en punts concrets on estiguin més malmeses, sobretot
a les sortides de desguassos.
Segueix el Sr. Coll Alcina. Manifesta que amb RE 2405 el Partit Popular va presentar
un recurs en sol·licitud de revisió de les bases de la borsa de treball d’educació
infantil. Demana si s’ha fet qualque cosa. El Sr. Lora Buzón manifesta que ja està
resolt el recurs que van presentar i durant els dies venidors rebran la contestació.
Continua el Sr. Coll Alcina. Manifesta que s’havia agafat personal per posar al dia
l’inventari municipal, però fa mesos que no se’n sap res, per la qual cosa voldria saber
com està aquesta qüestió. El batle informa que està previst dur a la propera sessió
d’Hisenda un altre expedient d’inventari per aprovar-lo.
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Segueix el Sr. Coll Alcina. Manifesta que en el mes de març va demanar la situació
dels expedients de disciplina urbanística de l’any 2006, i encara no li ho han facilitat,
per la qual cosa reitera la petició.
Per altra banda, el Sr. Coll Alcina manifesta que amb RS 695 el batle va demanar al
Consell Insular de Menorca subvencions per a la residència geriàtrica. Voldria saber si
se n’ha concedit cap i si hi ha qualque resolució en aquest sentit. El batle manifesta
que s’està en espera.
Continua el Sr. Coll Alcina. Manifesta que quan van expropiar els terrenys de la nova
escola van acordar amb els veïns que fessin el tancament dels solars; sembla que no
s’hi ha fet res, i no sap si açò depèn de l’inici de l’escola o és una cosa a part del
projecte i s’ha de fer ara. En demana informació. La Sra. Marqués Portella manifesta
que es va acordar que mentre fessin l’obra es faria el tancament provisional, i que
quan l’obra estigués acabada s’havia de fer el tancament definitiu.
Segueix el Sr. Coll Alcina. Manifesta que en el mes de març, amb RS 890, el batle va
remetre un escrit a la Conselleria de Medi Ambient interessant-se per un informe
pendent de rebre sobre la modificació de les Normes subsidiàries d’adaptació al PTI,
àmbit zones turístiques. Demana si s’ha rebut. El batle respon que no.
Continua el Sr. Coll Alcina. Demana una còpia de les bases de la borsa de funcionaris
interins de policia i policia turístic.
Segueix el Sr. Coll Alcina. Manifesta que el dia 11.03.10, RS 858, el batle remet un
escrit en català i aquest conté nombrosos errors ortogràfics. Suggereix que si hi ha
qualque administratiu que tengui dificultats per escriure en català que ho faci en
castellà o bé que els escrits siguin revisats per personal amb experiència per detectar
possibles faltes ortogràfiques, ja que adreçar escrits a institucions oficials amb
diverses faltes d’ortografia...
Continua el Sr. Coll Alcina. Demana: Fins a quin punt pot afectar les mesures que ha
pres el govern central quant al pla econòmic i financer que té aprovat aquest
ajuntament?
La Sra. Marqués Portella manifesta que és una mica prest per saber com hi pot
afectar, ja que encara estan les coses molt verdes i no tenim gaire detalls. Sobre el
possible crèdit que l’any que ve no podrem demanar, manifesta que en principi no té
per què afectar gaire, i més després d’aquesta liquidació, ja que el crèdit previst
segons el pla econòmic i financer era de menys de 200.000 euros. No obstant açò,
manifesta que en aquests moments els serveis jurídics estan analitzant l’esmentat
decret.
Segueix el Sr. Coll Alcina. Manifesta que en aquest sentit el govern central anunciava
retallades en inversions, el Govern balear sembla que també en farà, així com el CIM i,
tenint en compte dues inversions importants que té en marxa l’Ajuntament de Sant
Lluís, com ara la nova escola i la sala d’usos diversos, voldria saber si aquests
projectes corren perill.
El batle manifesta que en principi, tant un projecte com l’altre estan garantits; el
conveni amb la Conselleria sobre l’execució de la nova escola ja està signat, així com
també el conveni amb el CIM per a l’execució de la sala d’usos diversos. Reitera que,
en principi, està garantida la despesa.
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Continua el Sr. Coll Alcina. Manifesta que a la Junta de Govern Local de dia 29.03.10,
punt 11è, Promocions Culturals Matxani demana un ajut de 500 euros perquè els
alumnes de 5è i 6è de l’escola municipal puguin assistir a una actuació. Demana si és
normal que es donin subvencions a empreses privades o particulars i quants alumnes
van assistir a aquesta representació.
La Sra. Marqués Portella manifesta que hi van anar tots els alumnes de 5è i 6è de
l’escola primària de Sant Lluís i aquesta subvenció va ser en concepte de transport.
Segueix el Sr. Coll Alcina. Manifesta que el CCE de Sant Lluís va presentar un escrit
en aquest Ajuntament, RE 2039, de dia 30.04.10, en el qual demanava una subvenció
per atendre les despeses ocasionades a les fases finals per a l’equip de bàsquet
Insotel Prestige – CCE Sant Lluís de categoria nacional amb motiu de disputar les
fases balears d’ascens. Demana si s’ha concedit qualque subvenció. El batle respon
que hi ha un acord de la Junta de Govern Local sobre el particular.
Per altra banda, el Sr. Coll Alcina manifesta que el Partit Popular està cansat de
presentar sol·licituds, de demanar informes de Secretaria, sense que els hi remetin.
Afegeix que és la vegada que més ha tardat el batle a lliurar la documentació, cada
vegada demora més la seva resposta, i li agradaria una explicació en aquest sentit.
El batle manifesta que la seva portaveu, per activa i per passiva, sempre ha
manifestat que eren 60 dies que se li lliurava la documentació, i ell li deia que no, a
vegades era un mes, a vegades no arribava i a vegades es passava d’una setmana;
ara no, ara són 60 dies. Pel que fa a informes, manifesta que s’ha de tenir en compte
la feina del dia a dia i a vegades no es pot arribat a tot. Afegeix que la voluntat és de
contestar-ho dins el termini establert i en la forma escaient, però hi ha vegades que és
pràcticament impossible. Demana disculpes i assenyala que s’intentarà donar
contestació a tot el que hi ha pendent.
Finalment, el Sr. Coll Alcina manifesta que en el Ple passat la portaveu del PP va
indicar que José L. Mezquida havia presentat dos nous escrits i va demanar si s’havien
contestat, així com els que hi havia pendents de contestació i que va reclamar en un
anterior ple. Demana si s’han contestat.
El Sr. Lora Buzón manifesta que s’ho haurà de mirar perquè sap que estava damunt la
taula dels Serveis Tècnics Municipals per contestar-se, tal com va informar-lo en el ple
passat.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que cada cert temps passa una màquina per
escombrar els carrers del poble i, a la vegada, un altre operari passa amb un aparell
que bufa aire per fer net les voravies, però una part d’aquesta brutícia va a parar dins
les cases, cosa que li han comentant diferents veïns, indignats. Suggereix que es miri
aquesta qüestió i que s’aturi aquesta pràctica.
Continua el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que la setmana passada, durant quatre
dies, hi va haver una experiència impulsada per l’escola, amb el suport de
l’Ajuntament, en el sentit de fer que els al·lots vagin a l’escola a peu. Voldria saber
quina valoració en fa l’equip de govern d’aquesta experiència, així com quines
actuacions pensar realitzar l’equip de govern per donar continuïtat a aquesta iniciativa.
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La Sra. Marqués Portella manifesta que encara no s’han reunit per fer aquesta
valoració, però el primer dia va està parlant amb la mestra que ho organitzada i estava
molt contenta. Pel que fa a les actuacions que es pensen fer per donar-hi continuïtat,
manifesta que sempre es farà de la mà de l’escola, però primer s’ha de valorar
aquestes jornades i és possible que de cara a l’any que ve es pugui repetir durant el
curs, però se n’ha de parlar.
Segueix el Sr. Melià Meradal. Manifesta que en un ple d’aquest ajuntament es va
aprovar que els dies festius es tancàs la circulació de vehicles en el tram central del
carrer de Sant Lluís. Assenyala que dia 1 de maig era festiu i estava obert. Per què?
El Sr. Lora Buzón manifesta que mirarà de saber-ho.
Finalment, el Sr. Melià Mercadal manifesta que també volia demanar si els dos
projectes que té en marxa l’Ajuntament (la nova escola i la sala d’usos diversos) corren
perill amb les mesures adoptades pel govern central, però ja ha quedat contestada
anteriorment pel batle.
Intervé el Sr. Ruiz Mena. Respecte a la neteja dels carrers del poble, manifesta que
s’avisarà l’empresa encarregada de la neteja perquè vagin més alerta amb l’aparell
que tira aire.
QUINZÈ.- PROPOSTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D'EM-EU.MESURES DEL GOVERN CENTRAL
El secretari dóna compte de la proposta que presenta el grup municipal d’EM-EU, en
relació a l’assumpte indicat, que literalment diu:
“Assumpte: Mesures del Govern Central. -----------------------------------------------------------------------Exposició de motius. --------------------------------------------------------------------------------------------------El passat 12 de maig el President del Govern Espanyol va anunciar en el Congrés dels Diputats
un paquet de mesures destinades a reduir el dèficit públic de l’Estat, seguint així les
instruccions donades des de diverses instàncies econòmiques europees. Aquest anunci ha
estat confirmat a través dels acords presos pel Consell de Ministres celebrat aquest dijous 20
de maig. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A manera de resum, entre les mesures anunciades tenim la retallada de les pensions, la
reducció del salari dels treballadors públics, l’eliminació de la retroactivitat en les prestacions
per dependència o el retall de les inversions públiques. En la justificació de les mateixes el
Govern Central ha jugat a la confusió en posar dins el mateix sac la qüestió del dèficit públic, la
crisi econòmica i la necessitat de sacrificis per part de la població. Curiosament, a principis de
maig, el propi President del Govern havia manifestat de forma contundent la seva confiança en
l’economia espanyola per sortir de la crisi. És més, en la compareixença pública realitzada pels
portaveus del Govern s’ha reconegut la reducció del creixement econòmic per 2011 d’1,8% a
1,3%, demostrant clarament que aquestes mesures van en contra de la repercussió
econòmica. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Des d’Esquerra de Menorca – Esquerra Unida consideram un greu error que es vulgui fer pagar
aquest objectiu de reducció del dèficit públic a la classe treballadora en general. Pensionistes i
treballadors públics de forma directa però també tindrà les seves conseqüències sobre el
conjunt de la població al reduir-se el consum fruit d’aquestes retallades i a l’efecte cadena de la
retallada d’inversions. ------------------------------------------------------------------------------------------------Per aquest motiu presentam les següents propostes d’acord: --------------------------------------------1.- El Ple de l’Ajuntament de Sant Lluís insta al govern central a retirar el Pla d’Ajust destinat a
la reducció del dèficit públic, presentant recentment. --------------------------------------------------------27
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2.- El Ple de l’Ajuntament de Sant Lluís s’oposa a qualsevol mesura de congelació de les
pensions dels sistema públic i insta al govern de la nació a reti0rar les mesures d’ajust que
congelen les pensions per a 2011 i modifiquen les condicions per a la jubilació parcial. -----------3.- L’Ajuntament de Sant Lluís considera que hi ha altres fórmules de reduir el dèficit públic, si
és aquesta la seva intenció, com poden ser la recuperació de l’Impost de Patrimoni o sobre els
grans beneficis. --------------------------------------------------------------------------------------------------------4.- L’Ajuntament de Sant Lluís s’oposa a qualsevol mesura que suposi la reducció del salari
dels empleats públics i la congelació de les seves retribucions i insta especialment al Govern
Central a retirar qualsevol mesura que vagi en aquest sentit. ---------------------------------------------5.- La corporació local prendrà quantes mesures siguin precises i possibles per tal d’evitar
l’aplicació als treballadors públics d’aquest Ajuntament de les mesures de retall i ajust
anunciades pel govern central.” ------------------------------------------------------------------------------------

Intervé el Sr. Melià Mercadal. Demana el suport a aquesta proposta presentada per
EM-EU, en el sentit d’instar el govern central que retiri aquesta bateria de propostes
anunciades i aprovades amb la intenció de reduir dèficit públic. Insisteix que no és
per lluitar contra la crisi, sinó per reduir el dèficit públic, i l’efecte és encara de provocar
més crisi. Així mateix, lamenta que el govern espanyol hagi adoptat aquestes
mesures, que perjudiquen principalment les classes més desfavorides, treballadors,
pensionistes,
i possibilitat de retallada d’inversions públiques, cosa que farà
augmentar les dificultats econòmiques que estem patint.
Intervé el Sr. Coll Alcina. Manifesta que no és el pla d’ajust que el Partit Popular
hauria presentat, si bé està d’acord que es presenti un pla d’ajusts perquè no pot ser
que sempre visquem endeutats amb una espiral cap al deute infinit. Afegeix que és
un fet molt egoista, ja que avui ens endeutam i no sabem si ho pagaran els nostres fills
o els nostres néts. Manifesta que la situació econòmica és la que és, la política fiscal i
econòmica s’ha de incentivar, però el camí per aconseguir una estabilitat és la política
estructural, cosa que no s’ha fet, s’ha fet una política fiscal que anava encaminada a
crear creixement però no s’ha aconseguit l’efecte desitjable. Pel que fa a les
propostes presentades per EM-EU, manifesta que el Partit Popular també s’ha oposat
a nivell nacional que es congelassin les subvencions, ja que no s’ha consultat el Pacte
de Toledo i s’ha saltat a la torera tots els acords que s’havien pres en aquell pacte.
Així mateix, i respecte a les retribucions dels funcionaris, manifesta que també s’hi han
posicionat en contra i considera que abans d’arribar a aquest punt s’haurien de
reestructurar ministeris. Està d’acord que els càrrecs públics es puguin davallar i està
a favor que es rebaixen les assignacions polítiques.
Finalment, el Sr. Coll Alcina manifesta que és xocant el tercer punt de la proposició i
que, si bé és cert que hi ha altres fórmules per reduir el dèficit públic, des del punt de
vista del PP el fet de crear nous imposts i augmentar la càrrega fiscal, el que
s’aconsegueix és l’efecte contrari. Afegeix que si el cor diu una cosa el seny en diu
una altra, i la política fiscal -i sobre açò hi ha milions de llibres escrits- recomana
mantenir o davallar en situacions de crisi. Conclou dient que si aquest tercer punt es
retiràs, el Partit Popular donaria suport a la proposta; en cas contrari, s’abstindrà.
Intervé el batle. Demana que el present punt quedi damunt la taula per diferents
raons. Manifesta que es tracta d’un decret del qual sabem una mica de cosa, però no
en sabem el final, i en aquests moments des de la FEMP s’estan fent propostes;
demà a Palma hi ha una reunió de la FELIB. Després hi ha una altra situació, la
situació jurídica de l’aplicació del decret, que és per imperatiu legal... Per açò,
demanaria que aquesta proposta quedàs damunt la taula i que els tècnics municipals
facin feina sobre aquest decret, per tal d’aclarir la repercussió que té i veure les
mesures que estan posant damunt la taula la FEMP i la FELIB respecte aquest decret.
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Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que aquesta moció té sentit ara; al mes que
ve, tal vegada no tindrà sentit o en tindrà molt més que ara o tal vegada ja serà tard, i
és difícil saber l’oportunitat que tindrà aquesta moció d’aquí a un mes... Si vol que
quedi damunt la taula, pot quedar-hi.
El batle manifesta que ha explicat els raonaments per què ha demanat que quedi
damunt la taula. Creu que el que s’ha de fer en aquests moments, davant aquesta
situació que sembla d’alarmisme, és tenir una mica de tranquil·litat, veure exactament
el que diu el decret, poder aclarir el 100% cada un dels punts, ja que es tracta d’un
decret bastant llarg, i que es pugui analitzar a fons.
El Sr. Coll Alcina manifesta que el PP creu que és més convenient que quedi damunt
la taula, per la qual cosa anuncia que hi votarà a favor.
El Sr. Melià Mercadal anuncia que votarà en contra que quedi damunt la taula.
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 deu vots a favor, corresponents als membres del PSOE (5),
PSM-EL VERDS (1) i PP (4); i un vot en contra, corresponent al membre d’EM-EU (1),
acorda deixar el present punt damunt la taula.
El president aixeca la sessió i ordena que se n’estengui la corresponent acta, que
firmen els membres del Ple de l'Ajuntament amb mi, el secretari, acta que certific.
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