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ACTA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Caràcter de la sessió: ordinari
Dia: 30/09/2010
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 de Medi Ambient 15.09.10.- Moció que presenta el grup
del Partit Popular amb RE 1694, de dia 13.04.10, en relació al cens de cans
Tercer.- Dictamen Comissió d'Urbanisme, Governació i Mobilitat 23.09.10.- Ratificació
resolucions de Batlia en matèria de personal
Quart.- Dictamen Comissió d'Urbanisme, Governació i Mobilitat 23.09.10.- Moció del
grup del Partit Popular (maig 2010).- Bases concursos públics
Cinquè.- Dictamen Comissió d'Economia i Educació 23.09.10.- Proposició que
presenta la regidora d'Economia amb relació a la modificació de l'Ordenança fiscal de
l'Impost sobre béns immobles
Sisè.- Dictamen Comissió d'Economia i Educació 23.09.10.- Proposició que presenta
la regidora d'Economia amb relació a la modificació de l'Ordenança reguladora de la
taxa pels serveis de Centre de Dia i Residència Geriàtrica de l'Ajuntament de Sant
Lluís
Setè.- Proposició de Batlia amb relació a l'aprovació del compte general del
Pressupost de 2009
Vuitè.- Proposta que presenta el grup municipal del PSOE en relació a la possible
modificació del sistema de bonificació de les tarifes aèries per motiu de residència
Novè.- Ratificació Resolució de Batlia núm. 2010/502, de dia 29.07.10.- Execució
Sentència núm. 187/10 en relació al recurs contenciós administratiu interposat per
Ramón Ulldemolins Vidal i altres contra aquest Ajuntament (PO 3/2007)
Desè.- Ratificació Resolució de Batlia núm. 2010/597, de dia 16.09.10.- Aprovació
modificació dels models de contracte assistencial entre l'Ajuntament de Sant Lluís i la
persona usuària pels serveis de residència geriàtrica i centre de dia
Onzè.- Donar compte Resolució de Batlia núm. 2010/494.- Delegació competències
Dotzè.- Control del Ple a la Junta de Govern Local
Tretzè.- Precs, suggeriments i mocions
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Desenvolupament de la sessió
PRIMER.- SIGNATURA ACTA SESSIÓ ANTERIOR
El secretari dóna compte de l’acta de la sessió de dia 29.07.10.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda aprovar l’esmentada acta i la signa.
SEGON.- DICTAMEN COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT 15.09.10.- MOCIÓ QUE
PRESENTA EL GRUP DEL PARTIT POPULAR AMB RE 1694, DE DIA 13.04.10, EN
RELACIÓ AL CENS DE CANS
En primer lloc, el batle considera que en el punt de l’ordre del dia s’hauria de canviar el
text “animals domèstics” per “cans”. Es fa la modificació.
Tot seguit, el secretari dóna compte del dictamen emès en relació amb l’assumpte
indicat, que diu:
“Intervé el Sr. Tudurí Mercadal manifestant que aquesta moció va ser presentada pel Partit
Popular el passat mes d’abril. Diu que el PP sap que algunes de les actuacions proposades ja
s’estan duent a terme, però creuen que aquesta Moció ha d’anar al pròxim Ple municipal.--------El president ratifica que la majoria de punts de la moció ja s’estan fent. Segueix i analitza la
Moció punt per punt . Quant al primer “Se inicie o actualice un censo de animales domèsticos”,
explica el Sr. Cruz que l’Ajuntament ja disposa d’un cens d’animals domèstics actualitzat. En
relació amb el punt “Se informe a los propietarios de los animales de las responsabilidades que
acarrea no respetar la normativa”, l’Ajuntament fa uns anys va editar uns tríptics; sobre la
legislació vigent, està a disposició de qualsevol persona. El tercer punt “Posible estudio y
anàlisis en Agenda Local 21 para la posterior confección de trípticos”. Respecte del següent
punt “Una vez transmitida esta información, se incremente la vigilància policial en este
aspecto”, el president comenta que la Policia Local hi està molt al damunt, però que és molt
difícil enxampar algú; fins i tot, des de Delegació de Govern van concedir la vigilància durant
dues setmanes de policies de paisà i així i tot no es va poder denunciar ningú. Quant a “En la
medida de lo posible se tenga la previsión de construir varias zonas de pipi can”, explica el Sr.
Cruz que des de l’Agenda Local s’està estudiant la possibilitat d’habilitar un espai per a cans al
Circuit Natural. Diu el president que el punt “Se maximice l'uso del pipi can anexo a Sa
Garrigueta” el trauria de la Moció. I el darrer “S'incrementen los recursos humanos para la
limpieza del casco urbano” vindrà un poc supeditat al nou contracte de recollida de RSU que
s’està elaborant.--------------------------------------------------------------------------------------------------------El Sr. Tudurí Mercadal diu que és ver que hi ha punts que estan iniciats, però que n’hi ha que
han estat promoguts pel Partit Popular i que per aquest motiu volen un compromís ferm que
aquesta moció segueixi endavant, i la manera és que sigui votada pel Ple municipal. -------------Intervé el Sr. Melià. Diu que més que una aprovació per part del Ple municipal d’aquestes
propostes és una qüestió de gestió. Manifesta que si hi ha animals que no estan censats no és
perquè el Ple municipal no hagi aprovat una resolució que recordi aquesta obligació sinó
perquè hi ha una mala gestió de la regidoria. I així també els altres punts que proposa la moció.
El Sr. Cubas no creu que hi hagi una mala gestió municipal. S’editen tríptics, s’informa la gent,
la policia vigila... i si veu que es comet una infracció, ho denuncia; és una qüestió d’educació
que s’intenta millorar amb el temps però no és a causa d’una mala gestió. ---------------------------Per altra banda, diu el Sr. Cubas que no té sentit aprovar uns punts en els quals l’Ajuntament ja
està fent feina, i per aquest motiu proposa canviar la redacció dels punts de la Moció. ------------El Sr. Tudurí manifesta que hi està d’acord. I, començant amb el primer punt, suposa que molts
d’animals domèstics no estan censats i que els propietaris no tenen cap interès a censar-los.
Es podria cercar, doncs, un mecanisme per actualitzar el cens dels animals domèstics. ----------El regidor de Medi Ambient creu que una manera d’actualitzar el cens és editar un ban
municipal recordant l’obligatorietat de censar els animals domèstics.------------------------------------2
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El Sr. Tudurí està d’acord a editar un ban que faci memòria d’aquesta obligació. Demana si
quan ve a l’Ajuntament una persona a censar un animal se li dóna algun tipus d’informació. ----El Sr. Cubas contesta que se li dóna el tríptic amb les normes sobre la tinença d’animals i les
bosses per a la recollida d’excrements. -------------------------------------------------------------------------Diu el Sr. Tudurí Mercadal que si es dóna tot aquest material, el segon i el tercer punts de la
moció es poden eliminar. --------------------------------------------------------------------------------------------Segueix i diu que el següent punt, aquell en què es demana que s’incrementi la vigilància
policial, s’ha de mantenir. -------------------------------------------------------------------------------------------El Sr. Cruz comenta que es pot demanar a la policia que insisteixi en la vigilància, com ja se li
ha demanat altres vegades. ----------------------------------------------------------------------------------------En el següent punt, proposa el Sr. Cruz canviar la paraula pipi-can per espais d’esbarjo per a
cans. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pren la paraula el Sr. Tudurí. Creu que el punt sisè, que fa referència a la maximització de l’ús
del pipi-can annex a sa Garrigueta, se l’hauria d’eliminar d’aquí, ja que en el darrer Taller
d’Agenda Local 21 es va creure que no era el lloc adequat. -----------------------------------------------Quant al darrer punt de la moció, en què es demana que s’incrementin els recursos humans
per a la neteja del nucli urbà, el Sr. Tudurí manifesta que hi ha carrers que estan molt bruts i
que és necessari fer-los nets amb més freqüència. ----------------------------------------------------------El Sr. Cubas proposa que es destinin els recursos humans suficients per a la neteja del nucli
urbà.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Comissió de Medi Ambient, amb el vot a favor del representant del Partit Popular, que
suposa cinc vots ponderats, i l’abstenció dels representants d’EU-EM, PSOE i PSM-Els Verds,
que suposen 8 vots ponderats, acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament la
següent proposta d’acord: -------------------------------------------------------------------------------------------1. Editar un ban municipal que recordi l’obligatorietat de censar els animals domèstics per
actualitzar el cens municipal.-----------------------------------------------------------------------------2. Incrementar la vigilància policial en aquest aspecte. ----------------------------------------------3. En la mesura de les possibilitats, que es tengui la previsió de construir espais d’esbarjo
per a cans.-----------------------------------------------------------------------------------------------------4. Que es destinin els recursos humans suficients per a la neteja del nucli urbà.” ------------

Intervé el Sr. Tudurí Mercadal. Manifesta que aquesta moció va ser presentada pel
Partit Popular el dia 13.04.10, i que, si bé era competència de l’àrea de Serveis
Socials, es va traslladar a l’àrea de Medi Ambient; com que ha passat molt de temps
des de la data de presentació, es dóna el cas que hi ha punts que ja s’estan duent a
terme. Tanmateix, el Partit Popular creu que açò no és un motiu perquè no es pugui
aprovar per Ple. Manifesta que amb aquesta moció el PP vol proposar que el poble
disposi d’espais d’esbarjo per a cans, ja que l’ordenança municipal prohibeix que els
animals vagin amollats pel carrer, i, d’aquesta manera, disposaríem d’espais adequats.
Així mateix, manifesta que també es pretén millorar els mecanismes per actualitzar el
cens dels cans; incrementar la vigilància municipal pel que fa a infracció dels
propietaris dels animals, així com que es destinin els recursos necessaris per a la
neteja del poble, ja que hi ha carrers bruts d’excrements de cans. Conclou dient que
aquesta moció es va debatre a la passada comissió i es va modificar la forma inicial
en què s’havia presentat, amb la bona disposició de l’equip de govern, per la qual cosa
demana el vot favorable del Ple.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que ell ha estat a les dues comissions en què
s’ha tractat aquesta moció i que, si bé entén el sentit de la proposta, queda un poc
ambigua a causa de la redacció, les coses que diu s’entenen però no estan prou ben
especificades. Assenyala que la proposta comença parlant de l’obligatorietat de
censar els cans i acaba parlant de la neteja del nucli urbà del poble; en el segon punt,
quan diu “incrementar la vigilància policial en aquest aspecte”, manifesta que sembla
que es refereix a l’aspecte de censar els animals, quan sabem que es refereix als
animals que embruten... Insisteix, doncs, a dir que la redacció, baldament s’entén,
queda un poc ambigua.
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Continua el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que tant a la comissió de Sanitat com a la
comissió de Medi Ambient va manifestar que no és tant una qüestió d’acord polític,
sinó més tost una qüestió de gestió política, ja que per damunt de la voluntat d’aquest
Ple hi ha el fet que l’equip de govern té l’obligació de fer complir les ordenances, de
mantenir el poble net i, si no ho fa, per molt que aquest Ple aprovi aquesta proposta...
Per tant, insisteix que és una qüestió de gestió i no de decisió política. Segueix
manifestant que a pesar que està bé que s’aprovi aquesta proposta, creu que no
servirà de res mentre l’equip de govern no tengui la voluntat d’aplicar correctament la
gestió en aquest aspecte; i no servirà de res encara que hi hagi ciutadans que
telefonen a la policia posant de manifest que hi ha cans amollats en el pla de Cas
Rector i que la policia no hi acudeixi, tot veient que està passejant pel pla de sa Creu.
Afegeix que aquest fet va passar el dia 26.08.10, a les 20.23 hores, i el ciutadà que va
cridar la policia era qui ara està parlant.
Finalment, el Sr. Melià Mercadal manifesta que per molt que aprovem mocions, si no hi
ha voluntat de fer aplicar les normes i de demanar a la policia que atengui la
col·laboració ciutadana, no aclarirem res. Conclou dient que, no obstant açò, EM-EU
hi votarà a favor perquè entén que l’esperit de la moció és manifestar la voluntat que
el poble estigui net, però insisteix que no creu que sigui una qüestió de decisió del
Ple, sinó de gestió política.
Intervé el Sr. Cruz Dalmau. Manifesta que sobre el fet succeït i comentat pel senyor
Melià, s’ha demanat un informe a la Policia Local i, just el tengui, se li remetrà. Així
mateix, manifesta que veu bé que es barati l’expressió “animals domèstics” per
“cans”; i, sobre el segon punt, considera que tal vegada se’n podria modificar la
redacció per tal de no crear confusió.
Intervé novament el Sr. Tudurí Mercadal. Manifesta que un dels punts que el Partit
Popular considera més important és l’adequació d’espais d’esbarjo per a cans, ja que
una vegada es tenguin aquests espais es podrà exigir amb més força que els
ciutadans compleixin. Per altra banda, manifesta que el Partit Popular està d’acord
que es barati la denominació “d’animals domèstics” per la de “cans”, així com si de
qualque manera es pot fer entendre millor el segon punt, no té cap inconvenient que
se’n barati la redacció.
Intervé el batle. Manifesta que el segon punt de la moció, relatiu a incrementar la
vigilància policial, entén que es refereix a les deixalles que solen fer els cans i que
obligatòriament els propietaris dels cans haurien de recollir, perquè açò és el que
marca l’ordenança. Afegeix que la policia ha de complir amb les ordenances
aprovades i una d’aquestes és mantenir els carrers nets d’excrements de cans, i açò
no fa falta recordar-ho a la policia, sinó que tenen l’obligació de fer-ho complir
Conclou dient que, de tot el que s’ha expressat en aquest Ple, en parlarà directament
amb el cap de la Policia Local i recordar-li que és una obligació que té la Policia de fer
complir les ordenances aprovades per aquest ajuntament.
Tot seguit, i ateses les intervencions produïdes en el present punt, el secretari informa
de com quedarien les diferents propostes d’acord.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
comissió de Medi Ambient, amb les matisacions indicades anteriorment.
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El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:
Primer.- Editar un ban municipal que recordi l’obligatorietat de censar els cans per
actualitzar el cens municipal.
Segon.- Incrementar la vigilància policial amb relació al compliment de l’ordenança
municipal que regula la tinença de cans.
Tercer.- En la mesura de les possibilitats, que es tengui la previsió de construir espais
d’esbarjo per a cans.
Quart.- Que es destinin els recursos humans suficients per a la neteja del nucli urbà.
TERCER.- DICTAMEN COMISSIÓ D'URBANISME, GOVERNACIÓ I MOBILITAT
23.09.10.- RATIFICACIÓ RESOLUCIONS DE BATLIA 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. 2010/466;
2010/518; 2010/519; 2010/526; 2010/528; 2010/566; 2010/567; 2010/568 i
2010/569.

QUART.- DICTAMEN COMISSIÓ D'URBANISME, GOVERNACIÓ I MOBILITAT
23.09.10.- MOCIÓ DEL GRUP DEL PARTIT POPULAR (MAIG 2010).- BASES
CONCURSOS PÚBLICS
El secretari dóna compte del dictamen emès en relació amb l’assumpte indicat, que
diu:
“El secretari dóna compte de la moció presentada pel grup del Partit Popular, de data maig
2010, amb relació a l’assumpte indicat, i en la qual es proposa que es proporcioni a l’oposició,
després de l’aprovació, una còpia de les bases per tenir opció de fer-ne l’estudi i, si fos el cas,
presentar les al·legacions pertinents. ----------------------------------------------------------------------------Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que la moció està prou argumentada, per la qual cosa
demana el seu vot favorable. ---------------------------------------------------------------------------------------El president manifesta que una cosa que no queda clara de la moció és si es refereix a bases
de concursos públics en matèria de contractació o de personal. La Sra. Baillo Vadell manifesta
que es refereix a les bases per a la contractació d’una obra determinada, així com a les bases
que s’elaboren per a la contractació de personal.-------------------------------------------------------------El secretari informa que les bases de personal s’aproven per resolució de Batlia, ja que és
l’òrgan competent per fer-ho i es publiquen íntegrament en el BOIB, així com també es publica
un anunci en premsa.--------------------------------------------------------------------------------------------------
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La Sra. Baillo Vadell considera que, com a equip de govern, no costaria massa que una
vegada aprovades les bases se’n remetés una còpia a l’oposició. El president manifesta que,
una vegada les bases hagin estat publicades en el BOIB, es pot remetre una còpia de
l’esmentat butlletí. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Tot seguit, el secretari efectua una detallada explicació de la tramitació de les bases de proves
de selecció de personal. Per altra banda, informa també de la tramitació dels plecs de
clàusules dels contractes d’obres.---------------------------------------------------------------------------------El Sr. Melià Mercadal considera que de la proposta presentada es podria llevar “... i si fos
oportú, presentar les al·legacions pertinents.”------------------------------------------------------------------Finalment, la Sra. Marqués Portella manifesta que vol deixar constància que no està d’acord
amb qualque apartat de l’exposició de motius de la moció.-------------------------------------------------Desprès d’un àmplia anàlisi, la Comissió d’Urbanisme, Governació i Mobilitat, amb els vots a
favor de la representant del PP, que suposen cinc vots ponderats; l’abstenció dels
representants del PSOE, PSM-ELS VERDS i EM-EU, que suposen vuit vots ponderats; acorda
elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament la següent proposta d’acord:------------------------- Que es proporcioni a l’oposició, després de la seva aprovació, una còpia de les bases de les
proves de selecció del personal per tenir opció de fer-ne l’estudi i l’anàlisi corresponents.”--------

Intervé el Sr. Coll Alcina. Manifesta que la moció està ben explicada i argumentada i
l’únic que el Partit Popular pretén és que, quan s’aprovin bases de concurs, que
automàticament se’n faci arribar una còpia a l’oposició.
I no havent-hi més 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:
- Que es proporcioni a l’oposició, després de la seva aprovació, una còpia de les bases
de les proves de selecció del personal per tenir opció de fer-ne l’estudi i l’anàlisi
corresponents.
CINQUÈ.- DICTAMEN COMISSIÓ D'ECONOMIA I EDUCACIÓ 23.09.10.PROPOSICIÓ QUE PRESENTA LA REGIDORA D'ECONOMIA AMB RELACIÓ A LA
MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL DE L'IMPOST SOBRE BÉNS
IMMOBLES
El secretari dóna compte del dictamen emès en relació amb l’assumpte indicat, que
diu:
“El secretari dóna compte de la proposició que presenta la regidora d’Economia, de dia

20.09.10, amb relació a l’assumpte indicat. --------------------------------------------------------------------Intervé la presidenta. Manifesta que, sobre la base de l’acord adoptat pel Ple de dia 30.06.10,
avui es du la modificació de l’ordenança de l’IBI, que consisteix a reduir per a l’any 2011 el tipus
impositiu del 0’65% al 0’61%.---------------------------------------------------------------------------------------La Comissió d’Economia i Educació, amb els vots a favor dels representants del PSOE, PSMELS VERDS i PP, que suposen dotze vots ponderats; i l’abstenció del representant d’EM-EU,
que suposa un vot ponderat; acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les
següents propostes d’acord:----------------------------------------------------------------------------------------Primera.- Aprovar provisionalment una modificació a l’Ordenança fiscal de l’impost sobre béns
immobles, en el seu article 2.1, el qual queda redactat tal com segueix: ------------------------------“Article 2. Tipus de gravamen ------------------------------------------------------------------------1. El tipus de gravamen de l’impost sobre béns immobles aplicable als béns de
naturalesa urbana queda fixat en el 0’61%, amb caràcter general.” ---------------------------6
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Segona.- Publicar en el BOIB l’esmentada aprovació amb la finalitat que durant el període de
trenta dies els interessats puguin examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimin
oportunes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------En el cas que no es presentin reclamacions, s’entendrà definitivament adoptat l’esmentat
acord.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Intervé la Sra. Marqués Portella. Manifesta que, fruit de l’acord que es va aprovar al
mes de juny, relatiu a la voluntat d’anar abaixant el tipus impositiu amb motiu de
l’aplicació dels nous valors cadastrals, en el dia d’avui es du a aprovació la proposta
per fer efectiva la primera baixada amb vista a l’any 2011, passant del 0’65% al 0’61%
el tipus impositiu.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que EM-EU considera que el fet que baixin
els imposts o el tipus impositiu, en principi no és bo ni dolent, tot està en funció de les
necessitats econòmiques que té l’Ajuntament i de l’ús que se’n faci, d’aquests doblers,
i és clar que si s’abaixen els imposts hi haurà menys doblers per a inversions, per a
serveis socials, etc. Entén que la gent veuria bé que els imposts no baixassin si
veiessin que s’està avançant en un model de poble cada vegada amb més serveis,
més aclarit, més net, etc. Per tant, els imposts estan en relació amb els serveis que es
donen i les necessitats que es cobreixen. Mentre la gent vegi que el poble està
abandonat, que no es fan les inversions necessàries o que no es destinen recursos als
serveis socials --que en aquests moments de crisi molta gent demanda i no hi ha
pressupost per a açò--, és lògic que vulgui pagar menys imposts; però si la gent veiés
que els doblers municipals es destinen correctament i es cobreixen les necessitats i
veiés que el poble està avançant en positiu, la gent entendria que s’haguessin de
pagar més imposts. Conclou dient que per açò ha dit que no és bo ni dolent, està en
funció de l’ús que es faci d’aquests doblers, i el seu vot serà d’abstenció.
Intervé novament la Sra. Marqués Portella. Manifesta que està d’acord amb el discurs
del senyor Melià, si bé hi ha una cosa que creu que ell no acaba de tenir gaire clara, ja
que no estam abaixant imposts, sinó minorant la pujada. Assenyala que des que hi
ha hagut la revisió cadastral el rebut de l’IBI va apujant anualment perquè es van
aplicant els nous valors, proporcionalment, cada any durant deu anys. Afegeix que es
va fer un estudi i es va concloure a rebaixar aquest increment de rebut. És ver que
puntualment hi haurà rebuts que baixaran, però en conjunt l’únic que estam fent és
passar d’un increment d’un 15% aproximadament a un increment d’un 4%; per tant,
tots els serveis que s’estan donant en aquests moments queden garantits. Insisteix
que no estam abaixant els imposts, sinó que estam equilibrant, ja que som en una
època de crisi en què tots els ciutadans la pateixen i s’han d’equilibrar els imposts amb
la situació i amb els serveis que dóna l’Ajuntament. Conclou dient que quedi clar que
l’IBI no davalla: davalla el tipus impositiu, amb la qual cosa el que es fa és corregir i
minorar la pujada que es produiria si no ho fessin.
Intervé novament el Sr. Melià Mercadal. Dóna les gràcies a la regidora per aquesta
explicació, però, evidentment, no és ver que ell no ho entengués, aquesta explicació ja
la hi ha estat feta moltes vegades; ell partia de la base que era el tipus impositiu el que
s’abaixa. Afegeix que ja sap que el valor cadastral dels immobles ha pujat, etc., açò
no es discuteix, per la qual cosa: moltes gràcies per l’explicació, si bé era
innecessària.
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Intervé el batle. Manifesta que el discurs que ha fet el portaveu d’EM-EU li ha semblat
una mica estrany, el respecta però no el comparteix. Poder afirmar que Sant Lluís és
un poble abandonat, li sembla bastant excessiu, precisament perquè la gent de cada
vegada més ve a viure a Sant Lluís i és per alguna cosa. Que el poble està avançant
en positiu, només que miri al seu voltant pot veure que és així, no en negatiu, perquè
el creixement que s’ha produït de gent així ho demostra i els nombres són clars.
Afegeix que voler vestir que el poble està abandonat, brut..., açò no! El poble segueix
donant els serveis, segueix donant qualitat amb els serveis i seguim augmentant
aquestes serveis.
Continua el batle. Manifesta que venim d’una revisió cadastral que es va iniciar
l’any 2007 i, si aquesta es fes avui, probablement els nombres no serien els
mateixos. Així mateix, manifesta que darrera aquesta qüestió hi ha un acord d’aquest
equip de govern, un acord polític, per davallar aquest tipus impositiu durant sis anys.
Enguany es fa una primera passa, tal com van dir, i l’any que ve, si tornam a ser aquí
com a equip de govern, seguirem amb el mateix esperit. Afegeix que la crisi la patim
tots i a ningú li agrada haver de pagar, i en aquest cas el que aminoram és aquella
revisió a l’alça que es va fer en el seu moment. Conclou dient que la millor manera
d’aminorar aquell increment que es va produir és davallar el tipus impositiu. I açò és el
que es fa.
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 dotze vots a favor, corresponents als membres del PSOE
(5), PP (5) i PSM-ELS VERDS (2); i una abstenció,
corresponent al membre
d’EM-EU (1); acorda:
Primer.- Aprovar provisionalment una modificació a l’Ordenança fiscal de l’impost
sobre béns immobles, article 2.1, el qual queda redactat tal com segueix:
“Article 2. Tipus de gravamen
1. El tipus de gravamen de l’impost sobre béns immobles aplicable als béns de
naturalesa urbana queda fixat en el 0’61%, amb caràcter general.”

Segon.- Publicar en el BOIB l’esmentada aprovació amb la finalitat que durant el
període de trenta dies els interessats puguin examinar l’expedient i presentar les
reclamacions que estimin oportunes.
En el cas que no es presentin reclamacions, s’entendrà definitivament adoptat
l’esmentat acord.
SISÈ.- DICTAMEN COMISSIÓ D'ECONOMIA I EDUCACIÓ 23.09.10.- PROPOSICIÓ
QUE PRESENTA LA REGIDORA D'ECONOMIA AMB RELACIÓ A LA
MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PELS SERVEIS
DE CENTRE DE DIA I RESIDÈNCIA GERIÀTRICA DE L'AJUNTAMENT DE SANT
LLUÍS
El secretari dóna compte del dictamen emès en relació amb l’assumpte indicat, que
diu:
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“El secretari dóna compte de la proposició que presenta la regidora d’Economia, de dia

20.09.10, amb relació a l’assumpte indicat. Igualment, informa que s’ha remès un estudi
econòmic justificatiu de les noves tarifes, així com una còpia de la nova ordenança.---------------Tot seguit, la presidenta efectua una explicació de les modificacions efectuades a l’esmentada
ordenança. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 d’EM-EU i PP,
que suposen sis vots ponderats; acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les
següents propostes d’acord: ----------------------------------------------------------------------------------------Primera.- Aprovar la modificació de l’Ordenança reguladora de la taxa pels serveis de centre
de dia i residència geriàtrica de l’Ajuntament de Sant Lluís, de conformitat amb el text que
figura a l’expedient. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Segona.- Publicar en el BOIB l’esmentada aprovació amb la finalitat que durant el període de
trenta dies els interessats puguin examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimin
oportunes.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------En el cas que no es presentin reclamacions, s’entendrà definitivament adoptat l’esmentat
acord”.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Intervé la Sra. Marqués Portella. Manifesta que, arran de l’adjudicació de la gestió del
geriàtric i amb l’oferta econòmica que se’ns va fer, la qual va estar per davall de les
previsions que teníem, aquest equip de govern va decidir aplicar aquesta rebaixa del
cost a les taxes que hi havia previstes per a la residència geriàtrica i centre de dia.
D’aquesta manera, s’ha passat de 2.100 euros/mes que hi havia aprovat a la primera
ordenança per a la residència geriàtrica, a 1.975 euros/mes. Respecte al centre de
dia, s’ha mantingut el preu de 40 euros/dia per a jornada i pensió completa i s’ha afegit
una nova modalitat, que seria la de mitja pensió i mitja jornada amb un cost de 25
euros/dia. Conclou demanant el vot a favorable.
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 la modificació de l’Ordenança reguladora de la taxa pels serveis de
centre de dia i residència geriàtrica de l’Ajuntament de Sant Lluís, de conformitat amb
el text que figura a l’expedient.
Segon.- Publicar en el BOIB l’esmentada aprovació amb la finalitat que durant el
període de trenta dies els interessats puguin examinar l’expedient i presentar les
reclamacions que estimin oportunes.
En el cas que no es presentin reclamacions, s’entendrà definitivament adoptat
l’esmentat acord.
SETÈ.- PROPOSICIÓ DE BATLIA AMB RELACIÓ A L'APROVACIÓ DEL COMPTE
GENERAL DEL PRESSUPOST DE 2009
El secretari dóna compte de la proposició de Batlia, de dia 13.09.10, en relació a
l’assumpte indicat, que diu:
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“Atès a la Memòria econòmica de l’Ajuntament de dia 20.07.10, amb relació al Compte
General de 2009. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Atès l’anàlisi fet per la Comissió Especial de Comptes de dia 23.07.10. -------------------------------Atès el certificat de Secretaria - Intervenció, de dia 09.09.10, amb relació a l’exposició pública
de l’esmentat expedient. ---------------------------------------------------------------------------------------------I atenent, així mateix, al que disposa l’article 82 del Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals, en el qual es posa de manifest que, per raons d’urgència
degudament motivada, es podrà incloure a l’ordre del dia assumptes que no hagin rebut
prèviament l’informe de la respectiva comissió, en el qual cas, però, no podrà adoptar-se cap
acord sobre aquests assumptes sense que el Ple ratifiqui d’incloure’ls a l’ordre del dia. -----------És el motiu pel qual elev a la consideració del Ple de l’Ajuntament les següents -------------------PROPOSTES D’ACORD --------------------------------------------------------------------------------------------Primera.- El Ple ratifica la inclusió del present assumpte a l’ordre del dia de la present sessió. -Segona.- Aprovar el Compte General del Pressupost de 2009. ------------------------------------------Tercera.- Remetre al Tribunal de Compte l’expedient del Compte General del Pressupost de
2009.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Intervé la Sra. Marqués Portella. Manifesta que en el dia d’avui es du a aprovació el
Compte general de 2009. Assenyala que, amb el pressupost, l’Ajuntament de Sant
Lluís el que fa és formular tot un conjunt de decisions financeres que pretén
desenvolupar durant l’exercici i, amb la Memòria econòmica i el Compte general,
l’Ajuntament rendeix comptes de la seva actuació, informant del grau de compliment
del pressupost que es va executar en el seu moment, dels resultats econòmics
obtinguts durant l’exercici i de la seva situació patrimonial.
Continua la Sra. Marqués Portella. Informa que el pressupost inicial de l’Ajuntament
de Sant Lluís per a l’exercici de 2009 va ser de 9.041.380,25 euros; els crèdits van
experimentar unes modificacions per import de 2.488.001,82 euros, que van fer
incrementar el pressupost definitiu fins a 11.529,382 euros. Així mateix, informa que
els drets reconeguts nets han estat de 10.655.456,06 euros; les obligacions
reconegudes netes van pujar a 10.161.482,02 euros. Per diferència entre els drets
reconeguts nets i les obligacions reconegudes netes, s’obté un saldo pressupostari
positiu de l’exercici de 503.974,04 euros.
Finalment, la Sra. Marqués Portella manifesta que a 31 de desembre de 2009 el
saldo de tresoreria era de 477.200,29 euros i durant l’exercici de 2009 no es va
formalitzar cap tipus de pòlissa de crèdit per necessitats transitòries de tresoreria. Així
mateix, manifesta que el percentatge de deute viu sobre ingressos corrents liquidats es
va reduir fins al 66’02%. Conclou dient que aquest és el resum dels magnífics
resultats obtinguts durant el passat exercici, fruit de la bona previsió pressupostària i
de l’execució responsable del pressupost aprovat en el seu moment.
Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que el Partit Popular no està gens d’acord amb
tot el que ha manifestat la senyora Marqués, ja que descontrol és el que hi veu,
respecte de la gestió econòmica. Afegeix que aquest equip de govern no en té ni
idea, de la situació financera; o bé, si en té, no diuen la veritat; o bé, com sempre,
diuen veritats a mitges.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que després de l’aprovació de la liquidació
dels pressuposts va mirar detalladament els resultats pressupostaris que l’equip de
govern els havia donat i va observar que hi havia una quantitat molt grossa de
cobraments pendents, amb un total de 5.000.000 d’euros, dels quals 1.700.000 són de
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l’any 2009 i 3.300.000 de liquidacions anteriors a 2008. Afegeix que va veure que hi
havia molts de cobraments pendents d’altres administracions i va calcular que des de
l’any 1994 fins al 2006 hi havia pendent de cobrar d’altres administracions 1.000.000
d’euros.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que a principis del mes de juliol va presentar
un escrit en aquest Ajuntament, en el qual s’interessava per una sèrie de partides i
demanava quines garanties de cobrament hi havia d’aquests expedients i quan
caducava cadascun, però la senyora Marqués no va contestar-li. En canvi, es va
limitar a deixar anar una relació de quantitats i a descriure els expedients sense, en
cap moment, referir-se a quines garanties de cobrament hi havia i quan caducaven,
per la qual cosa va arribar a la conclusió que no ho saben, no en tenen ni idea. I, si ho
sabessin, es demana: Li passarien la informació? Suposa que no, perquè haurien
de canviar el resultat pressupostari.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que la senyora Marqués va dir-los que
quedava un romanent de tresoreria de 638.000 euros, i el Partit Popular li diu: Sí,
sempre que part d’aquests 5.000.000 d’euros pendents de cobrament es pugui cobrar.
Així mateix, manifesta que l’equip de govern dirà que esperen cobrar-los, però ja s’ha
demostrat que allò que ells esperen no sempre es compleix; per tant, d’esperança, en
economia no se’n viu, sí de resultats concrets i açò és allò que no ens donen, ja que el
Partit Popular va fer una sèrie de preguntes que no han estat capaços de contestar.
Per què? Simplement, perquè no ho saben.
Finalment, la Sra. Baillo Vadell manifesta que així és com es produeix una situació de
descontrol dels doblers del ciutadans de Sant Lluís que estan en mans de la
incapacitat dels grups que governen. Així mateix, manifesta que ella no en culpa la
senyora Marqués, i recorda que un dia va dir-li: Caram, quina herència que li posen
en les seves mans!
Manifesta que l’anterior regidor d’Economia, el batle, devia
quedar ben descansat quan li va passar tot el feix a la senyora Marqués. De fet,
la majoria d’expedients són de l’època del senyor Carretero i és ell que s’hauria
d’haver ocupat de sanejar els comptes; no ho va fer, i ara li toca fer la feina a la
senyora Marqués. Ella parteix d’un passat de gestió econòmica mal duita, i ja es pot
esforçar, que no pot quedar bé mai del món. Conclou dient que, per tot el que ha
exposat, el PP no pot acceptar aquests nombres que es presenten com a bons, els
han fet quadrar i res més.
Intervé novament la Sra. Marqués Portella. Manifesta que és curiós tot açò que diu la
senyora Baillo Vadell: descontrol en gestió econòmica; que no tenim ni idea de la
situació financera; que no hem contestat una sèrie de preguntes perquè no en tenim
ni idea; que d’esperança, en economia no se’n viu; que no pot acceptar aquests
nombres; que els hem fet quadrar... Manifesta que, amb aquesta darrera frase que
ens acaba de dir, ens acaba de demostrar la ignorància que té de la comptabilitat
d’aquesta administració. Que açò ho digui d’un pressupost, que és allà on es posen
les voluntats expresses del que pensa fer l’equip de govern, ho podria entendre, però
que ho digui del Compte general, que són els nombres reals de la comptabilitat, que
no es poden manipular de cap de les maneres... per favor, simplement li hauria de fer
vergonya.
Continua la Sra. Marqués Portella. Manifesta que no sap de quin descontrol en gestió
econòmica li està xerrant, ja que li ha explicat en diverses ocasions sobre aquests
5.000.000 d’euros pendents de cobrament. Evidentment, una bona part són del mateix
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exercici, ja que hi ha moltes coses que passen d’un exercici a l’altre, com ara les
inversions que estan en marxa i no estan concloses, entre elles, tot el Pla E, que es va
acabar de cobrar pràcticament dins el primer trimestre de 2010. Per tant, no és cap
descontrol.
Segueix la Sra. Marqués Portella. Recorda que també se li va explicar a la senyora
Baillo que s’havia fet tota una feina de depuració i s’havia arribat fins a l’any 2000
(amb els pendents de pagament estam quasi pràcticament al dia i amb els pendents
de cobrament som al 2000). Així mateix, manifesta que, efectivament, en el mes de
juliol la senyora Baillo va presentar un escrit amb tota una relació de pendents de
cobrament d’altres administracions, en el qual ens diu que hi queda 1.151.000 euros.
Però d’aquest, hi havia 123.000 euros que estaven donats de baixa; 692.000 que són
obres i programes que encara estan oberts, per la qual cosa es pensen cobrar, i
només hi queden 335.000 euros, que són els que hem d’ajustar dins el 2010 i sabrem
exactament quins són els que s’han d’anul·lar i quins són els que s’han de compensar.
Finalment, la Sa. Marqués Portella manifesta que amb totes aquestes reflexions que
fa... la veritat, entén que vulgui fer un discurs dur, que vulgui posar en dubte la gestió
econòmica, però li sembla que no hi té massa cosa a fer, per aquí. Conclou dient que
li sap greu, però la que ha de posar en dubte tot el que ha dit és ella (Sra. MP), perquè
totes les informacions que dóna la senyora Baillo respecte a l’àrea econòmica solen
estar bastant equivocades.
Intervé novament la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que la senyora Marqués ha parlat
d’ignorància i ha dit que els nombres reals són els que són. Posa en dubte que siguin
reals, ja que hi ha expedients que s’estan analitzant, tal com ha dit la senyora
Marqués. Assenyala que passar d’un exercici a l’altre, sí, però quan han passat 15 o
20 anys d’una sèrie d’obres o cobraments pendents, difícilment podem creure que es
cobrin tots. Afegeix que ara li farà una sèrie de reflexions que no es basen en la
ignorància, sinó en els documents que la Sra. Marquès li ha presentat en el seu
moment i les contestacions que li ha donat.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que del 1.000.000 d’euros pendent de
cobrament d’altres administracions, a la liquidació de 2009 en van donar de baixa,
per incobrables 119.020; i a l’escrit que li va enviar diu que hi ha dos expedients que
no estan tancats, el geriàtric i la ruta cicloturística, açò fa un total de 372.153 euros. És
a dir, del que han donat de baixa el 2009, més el geriàtric i més la ruta cicloturística,
queden uns 500.000 euros. I es demana: Què se’n sap, d’aquests 500.000 euros?
Res, i ara li ho demostrarà.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que en un escrit de dia 29.07.10 la Sra.
Marques diu: “Actualment s’està seguint la tasca començada per tal de saber en quin
estat es troba cada expedient...”
Resulta xocant que la senyora Marqués xerri
d’ignorància, quan ella dóna per tancat un compte general i, mentrestant, li està dient
que “s’està seguint la tasca començada per tal de saber en quin estat es troba cada
expedient”... Així mateix, manifesta que en un escrit de dia 24.09.10 la senyora
Marqués diu: “... que hi ha expedients tancats i que s’està analitzant...”, és a dir, que
per una banda estan tancats i, per altra banda, s’estan analitzant... Si fa quatre dies
deia que estan analitzant aquests expedients, és impossible que els nombres que ens
donen siguin definitius i sí molt qüestionables.
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Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que no només apareix aquest deute amb les
administracions públiques, sinó que hi ha pendents contribucions especials de fa deu
anys de Binibèquer, de Son Ganxo, de Punta Prima, per més de 200.000 euros, així
com hi ha pendents de cobrament d’IBI per més de 200.000 euros entre l’any 2000 i
2006, que sota el punt de vista del PP no es cobraran. Per tant, hi ha un descontrol en
la gestió econòmica que ve de fa molts d’anys i que la senyora Marqués no sap com
sortir-ne. Afegeix que no torni a dir que el romanent de 638.380 euros servirà per
poder aplicar a exercicis següents, com va dir quan va aprovar la liquidació del
pressupost, ja que la senyora Marqués sap que no és cert, simplement perquè la
realitat és que aquests doblers no existeixen.
Finalment, la Sra. Baillo Vadell manifesta que entre els 5.000.000 d’euros pendents de
cobrament, els 6.000.000 d’euros de deute a bancs i que ara, per decisió d’en
Zapatero, no podran demanar crèdits per a l’any 2011, malament es presenta l’any
2011, senyora Marqués, pobre de l’equip de govern que hagi de gestionar els doblers
els propers quatre anys. Conclou dient que el vot del Partit Popular serà en contra.
Intervé el batle. Manifesta que encara sort que no té res més a dir la senyora Baillo,
ja que la regidora d’Hisenda ho ha explicat la mar de bé, però la senyora Baillo li
capgira totalment la proposta respecte del que és un compte general, si bé no ens
ha de sorprendre
perquè
contínuament els seus discursos van per aquest
camí. Manifesta que la senyora Baillo sempre xerra de descontrol de l’equip de
govern... Considera que en l’aspecte econòmic els darrers anys s’ha fet una gran
política i pot ser que a la senyora Baillo li sàpiga greu, cosa lògica, perquè ella molt
poc s’estima aquest poble, i el que voldria és totalment el contrari, que aquests
paraules que ella ha dit fossin certes, però s’està equivocant de totes totes.
Finalment el batle manifesta que van encertar en el fet de deixar a la senyora
Marqués la hisenda municipal i pot assegurar-li que, de descontrol, res de res, açò
torna a ser una altra expressió seva equivocada, per no dir tendenciosa o en mala
intenció, o per no dir que és una total mentida. I insisteix que pot afirmar amb
rotunditat que, de descontrol, res de res. Conclou dient que els nombres del Compte
general són els que són, són uns bons nombres i, encara que en Zapatero en un
moment determinat anunciàs que no ens podíem endeutar, sembla que nosaltres
encara podrem endeutar-nos un poquet més; per açò, benvinguda sigui la rectificació
d’en Zapatero que ha fet darrerament.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació la proposició de Batlia
presentada.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres del PSOE (5) i
PSM-ELS VERDS (2); una abstenció, corresponent al membre d’EM-EU (1); i cinc vots
en contra, corresponents als membres del PP (5); acorda:
Primera.- El Ple ratifica la inclusió del present assumpte a l’ordre del dia de la present
sessió.
Segona.- Aprovar el Compte general del Pressupost de 2009.
Tercera.- Remetre al Tribunal de Comptes l’expedient del Compte general del
Pressupost de 2009.
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VUITÈ.- PROPOSTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PSOE EN
RELACIÓ A LA POSSIBLE MODIFICACIÓ DEL SISTEMA DE BONIFICACIÓ DE
LES TARIFES AÈRIES PER MOTIU DE RESIDÈNCIA
El secretari dóna compte de la proposta que presenta el grup municipal del PSOE, RE
4387, de dia 03.09.10, en relació a l’assumpte indicat, que diu:
“Davant la voluntat manifestada pel Ministre de Foment, Sr. Blanco, de modificar l'actual
sistema de bonificació dels bitllets d'avió per motiu de residència, actualment establert en un
50% de la tarifa, amb les greus conseqüències que una mesura com aquesta podria comportar
per a l'economia de les ciutadanes i ciutadans de Menorca, empitjorant les poc satisfactòries
condicions en què ens trobam per veure satisfet el dret de poder comunicar-nos amb la resta
de les Illes Balears i amb la península amb condicions de connectivitat, capacitat, freqüències i
preu suficients. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------I davant la impossibilitat de veure retallat un dret llargament reivindicat per la societat
menorquina i implantat pel govern del President José Luís Rodríguez Zapatero, --------------------el Grup Municipal del PSOE presenta per a la consideració del Plenari la següent PROPOSTA
D'ACORD:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Sol·licitar del Govern de les Illes Balears i del Ministeri de Foment la convocatòria urgent de
la Comissió de Seguiment de la Declaració d'Obligacions de Servei Públic dels vols entre Illes,
per tal de poder conèixer les intencions del Ministeri i plantejar a la Direcció General d'Aviació
Civil el rebuig de l’Ajuntament de Sant Lluís de qualsevol mesura que limiti o retalli l'actual
sistema de bonificacions. --------------------------------------------------------------------------------------------2. Traslladar al Govern de les Illes Balears, als grups Polítics del Parlament de les Illes Balears
i de les Corts Generals, a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies i a la Federació
d'Entitats Locals de les Illes Balears la greu preocupació d’aquest Ajuntament i de les
ciutadanes i els ciutadans davant l'anunci fet pel Minsiteri de Foment de modificar l'actual
sistema de bonificacions i sol·licitar el seu suport en la satisfactòria resolució de la situació
plantejada.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Manifestar la més ferma i decidida voluntat del Consistori en favor de la millora de les
connexions aèries de Menorca i de les seves condicions de capacitat, freqüències i preu.” -------

Intervé la Sra. Marqués Portella. Manifesta que el PSOE van presentar aquesta
proposta d’acord amb el moment que semblava que el ministre de Foment volia
davallar aquesta bonificació del 50%. Ara sembla que aquest tema s’ha resolt, però,
així i tot, volem deixar constància, perquè no torni a passar, que hi estam totalment
en contra i el que s’ha de fer és cercar tarifes més barates i, evidentment, seguir fent
feina en les condicions que tenim per viure aquí a Menorca i per millorar-les. Per tant,
manifesta que el PSOE manté la moció i demana el vot favorable de tots els grups.
Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que ha llegit que el Ministeri de Foment s’havia
fet enrere respecte de la present qüestió; però, no obstant açò, el PP no té cap
problema a aprovar aquesta moció.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que EM-EU tampoc no té cap problema per
donar suport a aquesta moció, i no només açò, sinó que considera que tota la situació
balear ha de ser unànime a l’hora d’exigir al govern central que no modifiqui aquest
sistema de bonificacions. No obstant açò, s’ha de tenir en compte que a la llarga
aquest sistema de bonificacions no és la solució al preu del transport aeri, tenint en
compte que, com ha reconegut qualque expert en economia, és un sistema que a la
llarga fomenta l’augment de tarifes per part de les companyies. Afegeix que dins un
mercat lliure si el govern subvenciona les tarifes, és possible, i així passa que les
companyies es puguin permetre pujar el preus i quedam en les mateixes. Insisteix que
no podem permetre renunciar a aquesta bonificació.
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Finalment, el Sr. Melià Mercadal manifesta que és ver que el govern del partit
socialista va passar d’unes bonificacions del 33% al 50%, però també és cert que
l’arrel del problema està en la decisió del Partit Socialista, d’anys enrere, de quan el
transport aeri era considerat un sector estratègic, controlat per l’Estat, i el partit
socialista va decidir privatitzar-lo. Conclou dient que, si deixam de considerar el
transport com un sector estratègic i el consideram com un negoci, evidentment les
companyies van a fer negoci. Per tant, insisteix que no s’ha d’oblidar que l’origen del
problema és quan es privatitzen les companyies aèries. Afegeix que EM-EU, com amb
altres privatitzacions, sempre s’hi ha manifestat en contra, i se’ls acusa de radicals i no
creu que sigui una acusació, sinó que cercar l’arrel del problema és el que hauria de
fer tothom.
Intervé el batle. Manifesta que el règim especial que s’havia d’haver aplicat a les
Balears hauria d’haver estat ben igual com es va aplicar a Canàries, açò hauria estat
la millor qüestió que se’ns haguera pogut plantejar a Balears, però des de sempre la
consideració diferenciada amb Canàries, i amb açò sempre hem anat enrere, sigui el
govern que sigui.
Així mateix, manifesta que tenint en compte el caràcter d’illenc
hauríem de tenir el mateix tracte que Canàries, però Canàries és objectiu 1, i Balears
és objectiu 2, açò ha estat la diferència i aquesta diferència també l’hem tinguda a
l’hora de rebre doblers de la Comunitat Europea.
Conclou dient que hi ha un
compromís per part del ministre, no tan sols de rebaixar-lo, sinó de combatre aquests
preus perquè l’afirmació del ministre va ser que, fins i tot amb el 50% de descompte,
els preus de Balears són cars.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació la proposició de referència.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:
Primer.- Sol·licitar del Govern de les Illes Balears i del Ministeri de Foment la
convocatòria urgent de la Comissió de Seguiment de la Declaració d'Obligacions de
Servei Públic dels vols entre Illes, per tal de poder conèixer les intencions del Ministeri
i plantejar a la Direcció General d'Aviació Civil el rebuig de l’Ajuntament de Sant Lluís
de qualsevol mesura que limiti o retalli l'actual sistema de bonificacions.
Segon.- Traslladar al Govern de les Illes Balears, als grups Polítics del Parlament de
les Illes Balears i de les Corts Generals, a la Federació Espanyola de Municipis i
Províncies i a la Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears la greu preocupació
d’aquest Ajuntament i de les ciutadanes i els ciutadans davant l'anunci fet pel Minsiteri
de Foment de modificar l'actual sistema de bonificacions i sol·licitar el seu suport en la
satisfactòria resolució de la situació plantejada.
Tercer.- Manifestar la més ferma i decidida voluntat del Consistori en favor de la
millora de les connexions aèries de Menorca i de les seves condicions de capacitat,
freqüències i preu.
NOVÈ.- RATIFICACIÓ RESOLUCIÓ DE BATLIA NÚM. 2010/502, DE DIA 29.07.10.EXECUCIÓ SENTÈNCIA NÚM. 187/10 EN RELACIÓ AL RECURS CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU INTERPOSAT PER RAMÓN ULLDEMOLINS VIDAL I ALTRES
CONTRA AQUEST AJUNTAMENT (PO 3/2007)
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El secretari dóna compte de la Resolució de Batlia núm. 2010/502, de dia 29.07.10,
que diu:
“Atenent a la Sentència núm. 187/10, de dia 14.06.10, del Jutjat Contenciós Administratiu núm.
1 de Palma de Mallorca, amb relació al recurs contenciós administratiu interposat per Ramón
Ulldemolins Vidal i altres contra el decret de Batlia núm. 2006/774, de dia 08.11.06, mitjançant
el qual es desestima el recurs de reposició interposat contra la Resolució de Batlia 2006/623,
de 11.09.06, per la qual s’acordava l’adjudicació del contracte d’assistència tècnica per a la
redacció del projecte d’urbanització del sector VI de l’àrea de la costa, Binibèquer Nou, a Joan
Moll Serra; i contra la Resolució de Batlia núm. 2006/627, de 12.09.06, per la qual es
desestimaven les al·legacions presentades per Ramón Ulldemolis Vidal i es desestimava la
sol·licitud de suspensió de l’execució de la resolució impugnada (PO 3/2007); ----------------------Atenent a la necessitat d’iniciar el procés d’execució de la mateixa amb el desenvolupament de
les actuacions plantejades en el fall de la sentència; --------------------------------------------------------I en virtut de les atribucions que me confereix la vigent Llei de Règim Local, venc a -------------------------------------------------------------R E S O L D R E----------------------------------------------------------Primer.- Anular la Resolució d’Alcaldia núm. 2006/623, de dia 11.09.06, relativa al contracte de
consultoria i assistència per a la redacció del projecte d’urbanització del sector VI de l’àrea de
la costa de Binibèquer Nou, mitjançant la qual s’adjudicava a Joan Moll i Serra l’esmentat
contracte. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Segon.- Atenent a què l’esmentada resolució va ser objecte de ratificació pel Ple de
l’Ajuntament en data 28.09.06, elevar la present Resolució a ratificació, així mateix, del Ple de
l’Ajuntament. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tercer.- Acordat per la Sentència la retroacció de les actuacions, que per l’Àrea de
Contractació s’iniciï
el procediment necessari per a la convocatòria de la Mesa de
Contractació. Així mateix, que per l’assessor jurídic de la Corporació, Rafel Company Corró,
s’emeti un nou informe ajustat als plecs rectors del procediment de licitació, amb el grau de
motivació exigible.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Intervé la Sra. Baillo Vadell. Demana al batle si sap quan es convocarà la mesa de
Contractació. El batle respon que no ho sap.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació la ratificació de la resolució
de Batlia indicada.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres del PSOE (5)
i PSM-ELS VERDS (2); i sis abstencions, corresponents al membres del PP (5) i
EM-EU (1); acorda ratificar en tots els seus termes la resolució de Batlia núm.
2010/502, de dia 29.07.10, transcrita anteriorment.
DESÈ.- RATIFICACIÓ RESOLUCIÓ DE BATLIA NÚM. 2010/597, DE DIA 16.09.10.APROVACIÓ MODIFICACIÓ DELS MODELS DE CONTRACTE ASSISTENCIAL
ENTRE L'AJUNTAMENT DE SANT LLUÍS I LA PERSONA USUÀRIA PELS
SERVEIS DE RESIDÈNCIA GERIÀTRICA I CENTRE DE DIA
El secretari dóna compte de la Resolució de Batlia núm. 2010/597, de dia 16.09.10,
que diu:
“El Ple de l’Ajuntament de Sant Lluís en sessió ordinària celebrada el dia 25.06.09 va adoptar
acord relatiu a l’aprovació del contracte assitencial entre l’Ajuntament de Sant Lluís i la persona
usuària pels serveis de residència geriàtrica i pels serveis de centre de dia. ---------------------------

16

Ajuntament de Sant Lluís
www.ajsantlluis.org

En el procés de sol·licitud d’autorització definitiva per a Residència Geriàtrica i Centre
d’Estades Diürnes, el Consell Insular de Menorca, departament de Benestar Social, remet
escrit a aquest Ajuntament, RE 4515, de dia 13.09.10, en el qual, entre altres consideracions,
es proposen determinades esmenes als contractes aprovats. --------------------------------------------Atenent a les anàlisis realitzades pels serveis municipals, les esmenes plantejades s’incorporen
en la seva totalitat als texts originalment aprovats. ----------------------------------------------------------Atenent a les circumstàncies indicades; i en virtut de les atribucions que me confereix la vigent
Llei de Règim Local, venc a ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------R E S O L D R E--------------------------------------------------Primer.- Aprovar el contracte assistencial entre l’Ajuntament de Sant Lluís i la persona usuària
pels serveis de residència geriàtrica, el qual s’ha modificat de conformitat amb les esmenes
plantejades pel departament de Benestar Social del Consell Insular de Menorca. ------------------Segon.- Aprovar el contracte assistencial entre l’Ajuntament de Sant Lluís i la persona usuària
pels serveis de centre de dia, el qual s’ha modificat de conformitat amb les esmenes
plantejades pel departament de Benestar Social del Consell Insular de Menorca. ------------------Tercer.- Que la present resolució passi a ratificació del Ple.” ----------------------------------------------

Intervé la Sra. Marqués Portella. Manifesta que simplement és un tràmit burocràtic per
fer algunes puntualitzacions als contractes que en el seu dia es van aprovar.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació la ratificació de la resolució
de Batlia indicada.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres del PSOE (5)
i PSM-ELS VERDS (2); i sis abstencions, corresponents al membres del PP (5) i
EM-EU (1); acorda ratificar en tots els seus termes la resolució de Batlia núm.
2010/597, de dia 16.09.10, transcrita anteriorment.

ONZÈ.- DONAR COMPTE RESOLUCIÓ DE BATLIA NÚM. 2010/494.- DELEGACIÓ
COMPETÈNCIES
El secretari dóna compte de la Resolució de Batlia núm. 2010/494, de dia 27.07.10,
que diu:
“Atenent a les vacances del Sr. Batle previstes pels dies 30 de juliol de 2010 fins dia 5 d’agost

de 2010, ambdós inclosos; 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 30 de juliol de 2010, a partir de les 7 hores del matí, fins la reincorporació com a
Batle prevista pel dia 5 d’agost de 2010 pel capvespre. ----------------------------------------------------SEGON.- Que la present Resolució es doni coneixement en el Ple de l’Ajuntament en la
primera sessió que es celebri.--------------------------------------------------------------------------------------TERCER.- Publicar en el BOIB la present Resolució.” -------------------------------------------------------

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

2010/502, 2010/515, 2010/520, 2010/521, 2010/522, 2010/525, 2010/536,
2010/556, 2010/577, 2010/578, 2010/579, 2010/583, 2010/595, 2010/596,
2010/598, 2010/616, 2010/630, 2010/633, 2010/636, 2010/637, 2010/638 i
2010/642.

Per altra banda, la Sra. Baillo Vadell demana la següent documentació:
Junta de Govern Local de dia 02.08.10
-

Punt 13è.- Còpia de les següents factures del mes de juny de 2010:
1.- Associació Cultural Dos per Quatre, per import de 2.000 euros.
2.- Casa de Andalusia, per import de 550 euros.
3.- Dinàmica complements, per import de 2.304 euros.
4.- GOB, per import de 2.400 euros.
5.- Miguel Tudurí, per import de 2.129,76 euros.
6.- Reldedos, per import de 881,60 euros.

-

Punt 14è.- Còpia de la factura presentada per AC Ingenieria Menorca, SL, RE
2175, de dia 07.05.10.

TRETZÈ.- PRECS, SUGGERIMENTS I MOCIONS
Intervé la Sra. Gornés Fiol. Manifesta que al Partit Popular li agradaria saber si hi ha
qualque normativa respecte a la col·locació de senyeres. Afegeix que, per exemple,
entre les que es van posar a l’entrada del poble amb motiu de les festes patronals no
hi havia la de les Illes Balears. El batle respon que no ho sap, si hi ha qualque
normativa al respecte, i que, normalment, se’n posen dues, segons les existències de
senyeres disponibles en aquest Ajuntament.
Intervé el Sr. Tudurí Mercadal. Manifesta que mitjançant escrit amb RE 3271, de dia
01.07.10, els treballadors de la brigada municipal d’obres sol·liciten a aquest
Ajuntament la instal·lació d’un equip d’osmosi inversa, així com una font d’aigua freda,
taquilles i roba de recanvi en condicions higièniques. Afegeix que a la Junta de
Govern Local de dia 26.07.10, l’equip de govern accepta instal·lar una font d’aigua
freda. Voldria saber què és que li passa a l’aigua de la nau municipal perquè els
treballadors demanin un equip d’osmosi inversa. El Sr. Cruz Dalmau manifesta que
s’hi interessarà i que se n’informarà.
Continua el Sr. Tudurí Mercadal. Respecte a la mateixa qüestió, manifesta que el
Partit Popular voldria saber si s’ha dotat el personal de la brigada municipal de les
taquilles, així com si s’ha instal·lat l’equip d’osmosi inversa o no. El Sr. Ruiz Mena
respon que encara no s’han instal·lat les taquilles i que sí que s’ha instal·lat la font
d’aigua.
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Segueix el Sr. Tudurí Mercadal. Demana al batle que s’insti el Consell Insular de
Menorca que netegi la pastereta que va de la carretera de Maó a Sant Lluís. Sap que
l’obra no està acabada, però l’aspecte que fa no és gaire bo per al poble de Sant Lluís.
Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que hi ha una obra de clavegueram començada
i finançada pel Fons Estatal i que té entès que finalitza el dia 05.11.10, en concret,
l’obra és el clavegueram del caseriu de Torret. Voldria saber en quina situació estan
les obres i si es pot perdre el finançament en el cas que no es compleixin els terminis
prevists. El Sr. Lora Buzón manifesta que la setmana que ve es reprenen les obres
i que l’obra s’està executant dins els terminis que ens van marcar.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que s’estan presentant ofertes per a
l’execució del carril bici de Son Perruquet, per la qual cosa voldria saber com pensen
solucionar el problema dels vehicles que surten dels carrers que creuen Son
Perruquet. El Sr. Lora Buzón respon que el projecte està al seu abast i que, si no
recorda malament, s’executaran passos elevats. La Sra. Baillo Vadell suggereix que
a la propera comissió d’Urbanisme es dugui l’esmentat projecte.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que li agradaria que el Sr. Lora li donàs una
explicació de les obres que s’estan fent a la carretera de Sant Lluís, així com de la
rotonda, que si bé és competència del CIM, considera que el senyor Lora deu estar al
corrent. Com que des de la sala de plens es fa difícil parlar-ne, voldria saber si ell
estaria disposat a trobar-nos un dia a la rotonda mateix per donar una sèrie
d’explicacions.
El Sr. Lora Buzón manifesta que no hi té cap inconvenient, si bé
s’hauria de coordinar amb el director de l’obra.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Demana quan començaran les obres del teatre. La
Sra. Marqués respon que en aquests moments s’està tramitant el procés d’adjudicació
de les obres.
Per altra banda, la Sra. Baillo Vadell recorda que fa més d’un any el senyor Lora va
convocar una reunió amb els veïns de ses Barraques per veure si una direcció, que si
dues, que si voravia, que si no voravia... allò va quedar en no-res. Demana què pensa
fer en aquest mandat, ja que el temps passa i des de l’Ajuntament no s’hi fa res. Així
mateix, recorda que el senyor Lora va dir que passaria un qüestionari per saber l’opinió
de cada veí, per la qual cosa vol saber si ho ha fet, si ho pensa fer, quan, i quines
decisions s’han pres sobre aquesta qüestió.
El Sr. Lora Buzón manifesta que l’Ajuntament hi pot posar tota la voluntat que vulgui,
però la competència és del Consell Insular de Menorca. La voluntat d’aquest
Ajuntament és que en el moment que s’executi la rotonda a la carretera des Castell –
entrada polígon industrial, pacificar el tram de ses Barraques i que fos per a
residents, a peu i bicicletes. Afegeix que el CIM és receptiu en aquest aspecte, però
fins que no s’executi el projecte de la rotonda no podem parlar de cap altra intervenció.
Així mateix, manifesta que la rotonda està inclosa dins el Pla director de carreteres,
que no sap quan s’executarà, si bé pot interessar-se davant el CIM. Segons els
informes del CIM, ha minvat molt la circulació en el tram de ses Barraques amb motiu
de l’execució de l’accés actualment provisional.
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Continua la Sra. Baillo Vadell. Recorda que en una sessió plenària va dir que hi havia
el tram de la sortida del cementeri que passa per la rotonda i que els vianants han de
circular per la carretera perquè no hi ha voravia. És realment perillós, per la qual cosa
demana quan es farà la voravia. El Sr. Lora Buzón manifesta que s’han donat ordres
a l’equip d’Urbanisme perquè facin una valoració de l’obra, des de l’Hortícola fins al
cementeri. A part d’açò, hi ha una petita actuació més a fer i que en el moment que es
disposi de la valoració econòmica de l’obra se l’informarà.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que en el mes de març el Consell Insular de
Menorca va sol·licitar còpia de l’expedient d’obres del restaurant de Sa Pedrera des
Pujol; en el mes d’agost ho va tornar a demanar, per la qual cosa vol saber si s’ha
enviat. El Sr. Lora Buzón respon que sí. La Sra. Baillo Vadell en demana, doncs, una
còpia.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Demana al senyor Lora amb quin objectiu va posar les
pilones en el Cós. El Sr. Lora Buzón respon que amb l’objectiu del programa electoral
que van dir que llevarien tota una zona de pàrquing del Cós. La Sra. Baillo manifesta
que si açò és així, fa lleig i no serveixen per res, ja que hi ha moltes queixes
d’aquestes pilones. El Sr. Lora manifesta que podria compartir la seva opinió, però
tots els cotxes que hi havia aparcats a aquesta banda del Cós són cotxes que ja no
estan en el Cós i la intenció d’aquest equip de govern és anar, a poc a poc, pacificant
més el Cós. Afegeix que encara es vol millorar la situació i s’està analitzant la qüestió
dels càrregues i descàrregues.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que el fet de tancar el tram de davant
l’església és una altra cosa incomprensible, que no s’entén, i assenyala que ha tingut
moltes queixes pel fet de tancar aquest tram de carrer, ja que no hi ha ningú. El Sr.
Lora Buzón recorda que hi ha un acord de Ple en aquest sentit que es va aprovar per
majoria. Afegeix que d’aquesta manera la gent que surt de l’església i de la plaça de
l’església pot sortir tranquil·lament. Que es pot millorar? Sí. Se’n pot parlar.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que a principis d’any es va rebre un escrit de
la Conselleria de Medi Ambient amb relació a la modificació de les normes
subsidiàries, escrit del qual el Sr. Lora va donar una detallada explicació -se’n
recorda, d’allò de PREISA o ISA?.
Assenyala que en el mes de febrer el Sr. Lora va
dir que s’enviaria una memòria a la Comissió Balear de Medi Ambient, per la qual
cosa demana si s’ha enviat aquesta memòria. El Sr. Lora Buzón manifesta que ho
comprovarà.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que voldria saber per què el CIM no ha emès
un informe favorable en matèria de carreteres, quan l’Ajuntament ho va demanar fa
tres anys. Sembla que és un document necessari per a l’expedient de modificació de
les normes subsidiàries d’adaptació al PTI, àmbit sòl rústic i nuclis tradicionals, per la
qual cosa voldria saber què pensen fer. El batle manifesta que, segons una afirmació
del conseller de Mobilitat, el tècnic que va emetre l’informe es va equivocar, ja que va
fer referència al Pla director, quan l’informe es va demanar fa tres anys enrere i en
aquell moment el Pla director encara ni tan sols s’havia començat. Per açò, s’està a
l’espera de rebre un nou informe, el qual serà totalment favorable.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que la Conselleria de Medi Ambient al mes
de juliol va fer un escrit respecte a la modificació de les normes subsidiàries, en què
posava de manifest que hi havia una sèrie de punts que no complien la normativa
respecte a pous, clavegueram, etc. Està solucionat?
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El batle manifesta que l’informe de recursos hídrics queda curt respecte a allò que ens
demana la Comissió Balear de Medi Ambient, i açò és un problema que tenen dins la
mateixa Conselleria de Medi Ambient. Assenyala que Recursos Hídrics ha d’emetre
un informe sobre la qüestió de la quantitat i qualitat de l’aigua, i fa un informe que no
clarifica aquesta qüestió, per la qual cosa es demana: Què hi pot fer l’Ajuntament?
Igualment passa respecte a la qüestió del clavegueram, amb l’organisme que
anteriorment era l’IBASAN. Afegeix que en aquest sentit el president de la Comissió
Balear de Medi Ambienta està intentant clarificar aquesta qüestió a la Conselleria de
Medi Ambient perquè tots els ajuntaments estan tenint els mateixos problemes amb
els informes de Recursos Hídrics i del que era l’antic IBASAN. Acaba dient que
l’Ajuntament va adreçar nous escrits als esmentats organismes demanant-los
l’ampliació de l’informe emès en el seu dia.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que en el mes d’agost va sortir per la premsa:
“El gobierno reclama a los municipios 2.000.000 de euros”.
De la liquidació de
l’exercici de 2008 Sant Lluís ha de retornar 121.782 euros, per la qual cosa voldria
una explicació d’aquesta qüestió. La Sra. Marqués Portella manifesta que aquesta
notícia va sortir per premsa, però aquest Ajuntament no té cap comunicació oficial
sobre l’assumpte. Afegeix que sembla que al final no serà així, però, si s’hagués de
tornar, s’aniria descomptant dels ingressos que ells ens van fent.
Continua la Sra. Baillo Vadell.
Demana quan començaran les obres de l’escola
nova. Afegeix que hi ha un escrit del CIM, RE 4634, que diu que l’expedient queda
en suspens per una sèrie de deficiències que ha de subsanar l’IBISEC. La Sra.
Marqués manifesta que açò ha estat un error i fa referència a l’expedient d’activitats.
Indica que el projecte d’instal·lació de la cuina no forma part del projecte d’execució de
l’escola nova, ja que és un projecte que es farà mes endavant i es licitarà a part. Pel
que fa a l’execució de l’escola nova, informa que el concurs per adjudicar l’obra està
en marxa.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que en el ple del mes de juliol, i respecte a
una parcel·la confrontant amb la nova escola que havia quedat oberta, la Sra. Marqués
va dir que es tancaria ja que hi havia uns cavalls que feien malbé uns arbres fruiters.
Demana si s’ha tancat.
La Sra. Marqués Portella respon que sí, que es va fer un
tancament provisional. Afegeix que durant les festes patronals es van llevar les
tanques, perquè es necessitaven per a un altre lloc, i després de les festes s’hi van
tornar a col·locar.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que des de fa quasi un any el Sr. Alfredo
Benosa ha presentat diversos escrits en aquest Ajuntament, que no se li ha contestat,
referent a uns terrenys que demana que es converteixin en rústic. Com que aquest
senyor va venir a parlar amb la Sra. Marqués, li demana per què no s’han contestat
els escrits presentats. La Sra. Marqués manifesta que no s’ha contestat per escrit,
però li va contestar verbalment i que, a la millor, li hauria d’haver contestat per escrit
perquè n’hi hagués constància. Recorda que li va explicar que havia de fer dues
instàncies, una per la qüestió del cadastre i un altre per passar els terrenys d’urbà a
rústic, la qual cosa s’analitzarà, encara que la instància sigui fora de termini, dins
l’expedient de modificació de normes subsidiàries d’adaptació al PTI. Afegeix que fins
que no s’hagi aprovat definitivament l’esmentat expedient és impossible que se li
canviï la qualificació del terreny.
La Sra. Baillo Vadell manifesta que ho entén
perfectament, però troba que no seria de més que es contestassin els escrits. La Sra.
Marqués insisteix que ha rebut personalment aquesta persona en diferents ocasions i
entén que és millor un tracte personal que no un tracte per escrit. La Sra. Baillo
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manifesta que sabem que hi ha excessiva burocràcia, però quan un senyor presenta
un escrit rera una altra i l’ajuntament no contesta, el qui queda malament és
l’ajuntament, per la qual cosa suggereix que se’l contesti.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que dia 13.07.10, RE 3530, va presentar un
escrit en què sol·licitava una sèrie de coses que té pendents de contestació, el qual no
s’ha contestat, per la qual cosa demana que es contesti.
Per altra banda, la Sra. Baillo Vadell manifesta que de la Comissió d’Urbanisme de dia
18.05.10 hi ha preguntes pendents de contestació, en concret, respecte al segon punt
de l’ordre del dia.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que l’any 2008 el batle va subscriure amb
l’Ajuntament de Maó un protocol d’intencions per fer tres piscines i un club hípic a
Bintalfa. Fa un mes l’Ajuntament de Maó va dir que seguiria endavant sobre aquest
projecte, per la qual cosa voldria saber què pensa fer aquest equip de govern sobre
aquestes construccions. El batle manifesta que, oficialment, no en tenim constància i
que de moment no hi ha res de res.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que el senyor Lluís Carlos Anglés Hernández
dia 21.10.08 va reclamar danys i perjudicis per haver-se-li anul·lat una llicència d’obres
per a la construcció d’un habitatge annex a una explotació agrària. Així mateix,
manifesta que dia 29.07.10 presenta un recurs contra la inactivitat de l’Ajuntament de
Sant Lluís. Per què no han contestat? El Sr. Lora Buzón manifesta que s’està
contestant en temps i forma. La Sra. Baillo demana què vol dir aquesta expressió. El
Sr. Lora manifesta que encara hi som a temps i que la forma no la perdem per
contestar-li, és a dir, encara tenim temps per contestar a aquesta persona. La Sra.
Baillo manifesta que el senyor Lora també va dir que s’ha d’analitzar de forma
exhaustiva, però resulta que han passat dos anys. El Sr. Lora Buzón manifesta que
també s’ha de tenir en compte que hi ha procediments oberts per altres
administracions i la cosa no és tan senzilla com sembla. Afegeix que el dia que
l’Ajuntament faci l’informe el farà jurídicament i tècnicament i, sobretot, mirar-ho tot fil
per randa.
Finalment, la Sra. Baillo Vadell manifesta que ha observat que hi ha massa expedients
pendents d’anàlisi pels Serveis Tècnics Municipals; obren expedients de disciplina
urbanística i llavors no actuen; escrits pendents de contestar des de fa mesos; escrits
pendents de contestar a altres administracions; no fan res més que dir-nos que s’està
analitzant i així passen mesos i anys... Manifesta que aquest Ajuntament no funciona i
suggereix al batle que prengui mesures i posi totes aquestes situacions administratives
al dia.
Intervé el Sr. Coll Alcina. Recorda que en el Ple del mes de juliol es va referir a la
problemàtica de Correus, per la qual cosa voldria saber si durant aquests dos mesos
s’ha fet qualque reunió. El batle respon que no.
Continua el Sr. Coll Alcina. Manifesta que sap que la nova numeració del nucli urbà i
de les urbanitzacions està pràcticament enllestida, així com que hi ha hagut una sèrie
de problemes de veïns, per exemple a Son Ganxo. Igualment, sap que Correus no
fa molt bé el seu servei i que l’Ajuntament li va passar tota la numeració de les
cases. Demana si l’Ajuntament farà qualque ban perquè eliminin la numeració antiga.
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El batle manifesta que a la vegada que es baraten els nombres es notifica al propietari
posant-li de manifest que el nombre de policia corresponent és el que li posa
l’Ajuntament.
Segueix el Sr. Coll Alcina. Manifesta que fa uns anys es va aprovar una moció relativa
a la restitució de l’escut del pla de sa Creu i que l’equip de govern va accedir a la
proposta dient que quan acabassin les obres de reforma de les Cases Consistorials es
faria una petita actuació. Afegeix que considera que és una actuació bona de fer i no
creu que sigui massa complicat trobar un producte que s’hi pugui aplicar. Per tant, i
atès que és un acord adoptat per majoria, seria convenient complir-ho.
Continua el Sr. Coll Alcina. Manifesta que en data 26.05.10, RE 2603, l’empresa
publica Mutimedia Balear, encarregada de la instal·lació dels repetidors del TDT, que
té una problemàtica amb un de Binibèquer Nou, ja que ha de funcionar amb un
grup electrogen. L’empresa demanava a l’Ajuntament que fes passes per poder
connectar-se adequadament i que, en cas contrari, a finals d’agost aturarien el
repetidor. Demana si s’ha arribat a cap acord. El batle manifesta que Multimedia no
és ningú per dirigir-se a l’Ajuntament, ja que qui contracta Multimedia és el Govern
balear i, en tot cas, hauria de ser aquest organisme qui es dirigís a l’Ajuntament, no
Multimedia. Afegeix que a dia d’avui està totalment resolta la qüestió, ja que s’està
fent la instal·lació fixa del repetidor i es va concedir llicència per a una línia de baixa
tensió per fer el subministrament necessari per aquesta qüestió. Acaba dient que
l’escrit de Multimedia estava totalment fora de lloc i més amb les expressions que
s’estaven emprant.
Segueix el Sr. Coll Alcina. Fa referència a l’escrit amb RE 2789, de dia 04.06.10, de
l’Associació de Veïns de Cala Torret, en el qual diuen que s’han reunit en diferents
ocasions amb el primer tinent de batle, que han plantejat moltes coses damunt la taula,
que se’ls ha promès moltes coses, però les deficiències són les mateixes de fa dos
anys, quan van començar a presentar escrits. Voldria saber realment què és el que
s’ha promès a l’esmentada Associació i si s’arribarà a fer alguna cosa. El batle
manifesta que, de promeses, no se n’han fet; que el manteniment que s’ha fet és el
mateix de cada any; s’han emblancat totes les zones que corresponien a l’Ajuntament;
i s’ha de tenir en compte que hi ha pendent el projecte d’urbanització.
El Sr. Lora
Buzón afegeix que l’única cosa que se’ls va prometre és l’obra inclosa dins el Pla
d’obres i serveis, relativa a l’habilitació d’una àrea de recollida selectiva de fems. Així
mateix, informa que també s’han fet actuacions de manteniment i conservació. El Sr.
Coll Alcina demana una còpia del darrer escrit presentat per l’Associació de Veïns de
Cala Torret.
Continua el Sr. Coll Alcina. Manifesta que a la Missa de Caixers de les festes de Sant
Lluís el capellà va fer una petició, en el sentit que se celebraven els 250 anys de
l’església, i vam adquirir el compromís de fer alguna cosa especial. Demana si l’equip
de govern té previst o planeja fer alguna cosa. El batle manifesta que a la propera
comissió de Cultura se’n parlarà i que la idea és dins l’any 2011 fer algunes
programacions orientades en aquest sentit.
Segueix el Sr. Coll Alcina. Respecte a les obres que s’estan executant a la carretera
de Sant Lluís – Maó, si bé no és competència municipal, manifesta que amb motiu de
la ruixada del passat dia 24, parets seques que feia una setmana que estaven fetes
van presentar enderrossalls, cosa que no és molt normal, per la qual cosa demana que
s’adrecin al CIM demanant-li que vigilin la qualitat amb què es fan aquestes obres.
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Per altra banda, el Sr. Coll Alcina manifesta que en el ple passat va fer esment de les
lletres que hi ha a la rotonda de sa Pau i va demanar que se sol·licitàs un informe a la
Prefectura de Trànsit. Demana si s’ha fet. El batle respon que no.
Finalment, el Sr. Coll Alcina manifesta que en el Molí de Dalt s’ha editat un tríptic i una
persona anglesa els ha dit que hi ha faltes ortogràfiques a la traducció que es fa del
castellà o català a l’anglès. Quan l’Ajuntament escrigui una cosa en un idioma que és
estranger, seria convenient que tots aquests escrits els pogués revisar una persona
que tengui uns coneixements de la llengua en qüestió. El batle manifesta que no sap
què passa amb les traduccions a l’anglès i sembla ser que segons quin anglès ho
llegeixi, ho llegeix bé o ho llegeix malament, per la qual cosa tal vegada ho haurem de
donar a corregir als seus anglesos, ja que en un moment determinat la portaveu del
Partit Popular també va fer esment d’una traducció d’aquestes característiques. És
una cosa estranya, i normalment són persones amb titulació que fan les traduccions.
Si ho fan malament, demana disculpes perquè no hi ha cap mala intenció ni voluntat
de fer-ho malament.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que tenia una sèrie de qüestions, si bé ja les
han plantejat els regidors que han intervingut abans d’ell. No obstant açò, les repetirà.
Demana que s’insti el CIM que faci net les pasteretes de la carretera de Maó a Sant
Lluís, ja que ara ni tan sols es veuen els arbres, d’herba que hi ha, la qual cosa fa
molt lleig.
Continua el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que a principis d’any es va dir que les obres
del teatre començarien just passat les festes patronals de Sant Lluís, cosa que no ha
succeït, per la qual cosa demana si es va enrere amb els terminis que s’havien fixat.
El batle manifesta que en aquests moments s’està tramitant l’expedient d’adjudicació
de les obres; que s’hi van presentar 14 empreses, de la qual cosa en resulta un
expedient complex.
Segueix el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que a principis d’any, quan es va fer la
presentació del projecte de l’escola nova, es va dir que es començaria a principis
d’abril i, fins i tot, els càlculs més optimistes eren que podria estar en funcionament el
proper curs... Som a finals d’any, el procés creu que també va bastant endarrerit, per
la qual cosa demana si es creu que serà possible que entri en funcionament el curs
2012-2013.
La Sra. Marqués Portella manifesta que, quan es va presentar el
projecte, ella va dir que no seria per al curs 2011-2012, sinó per al curs 2012-2013;
que s’ha retardat una mica per una qüestió del projecte; que en aquests moments està
en marxa el procés d’adjudicació de l’obra; i que la idea és que les obres comencin a
finals d’any o a principis de l’any que ve.
Finalment, el Sr. Melià Mercadal manifesta que, quan feien les obres del pati de
l’escola, un camió va fer caure un fanal del pas de vianants de ses Micoles, fanal que
es va retirar. Demana si es pensa reposar. La Sra. Marqués Portella respon que sí i
que l’empresa de transports que la va fer caure es va fer responsable i la reposarà.
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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