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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Caràcter de la sessió: extraordinari
Dia: 15/01/2009
Hora: de les 20 a les 20.30 hores
Lloc: Ajuntament
Assistents
Batle:
1r. Tinent de batle:
2a. Tinenta de batle:
3r. Tinent de batle:
4t. Tinent de batle:
Regidora:
Regidor:
Regidora:
Regidor:
Regidor:
Regidor:
Regidor:

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

Secretari:

Isidro López de Hoyos Herrero

S’han excusat de no assistir-hi:
Regidora:
Catalina Vidal Pons
Ordre del dia
Primer.- Proposició d'Alcaldia amb relació a l'aprovació dels projectes i a l'aprovació de
la realització de la inversió projectada en el marc del Fons Estatal d'Inversió Local
Desenvolupament de la sessió
PRIMER.- PROPOSICIÓ D'ALCALDIA AMB RELACIÓ A L'APROVACIÓ DELS
PROJECTES I A L'APROVACIÓ DE
LA REALITZACIÓ DE LA INVERSIÓ
PROJECTADA EN EL MARC DEL FONS ESTATAL D'INVERSIÓ LOCAL
Intervé el secretari llegint la proposició d’Alcaldia, de dia 12.01.09, amb relació a
l’assumpte indicat.
Intervé el batle. Manifesta que avui s’ha convocat aquest ple extraordinari per aprovar
els projectes i la realització de la inversió projectada en el marc del Fons Estatal
d’Inversió Local. Indica que aquest Fons ha estat una molt bona injecció de doblers i,
a més, amb bon criteri s’han plantejat aquests dotze projectes, l’execució dels quals
millorarà la qualitat de vida dels ciutadans. Afegeix que, com es pot veure, les obres
són molt diverses i es pretén actuar en diferents indrets del terme municipal, tant al
nucli urbà com a la rodalia, com també a l’àrea de la costa. Insisteix que ha estat una
injecció de doblers molt bona per aquest any i aquesta quantitat d’1.135.203 euros
permetrà la realització d’importants projectes i que, si açò ho afegim als possibles
projectes que es puguin incloure dins el PIC 2009, ens podem trobar un any carregat
d’obres.
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Continua el batle. Agraeix l’esforç dels tècnics municipals per la feina feta, així com
també al Consell Insular de Menorca el finançament de dos dels projectes que es
presenten. Així mateix, manifesta que, vist els pressuposts de cada un dels projectes,
tenim clar que s’ha d’orientar majoritàriament cap a empreses de la construcció de
Sant Lluís i espera que açò pugui frenar que s’incorpori gent nova a l’atur; açò també
és la voluntat del govern central en el moment de promoure aquests vuit mil milions
d’euros. Afegeix que d’aquesta qüestió se n’ha xerrat en diferents ocasions amb els
grups polítics i, en concret, aquesta setmana es va celebrar una reunió de portaveus
per tractar-ne, i que també s’ha de tenir en compte que de la manera que es plantejava
aquest Fons teníem molt condicionada la qüestió del temps. Conclou dient que si avui
queda aprovada aquesta proposició, demà els serveis administratius començaran a fer
feina sobre la qüestió.
Intervé la Sra. Baillo Vadell. Respecte a la proposició d’Alcaldia que es presenta en
el dia d’avui, manifesta que l’equip de govern va mantenir tres reunions amb els
grups de l’oposició, en les quals el Partit Popular va plantejar diferents alternatives
a les projectades per l’equip de govern, si bé a totes ens hi van posar inconvenients.
Manifesta que, entre d’altres, el Partit Popular va proposar dedicar aquest Fons
Estatal a solucionar els problemes de circulació que té el nucli urbà i fer complir la
normativa sobre les voravies, però una de les dificultats que l’equip de govern va
exposar per acceptar-ho va ser que no hi havia temps material per fer el projecte, a
pesar que el CIM s’havia posat a disposició dels ajuntaments per fer qualsevol
projecte. No obstant açò, manifesta que el cas curiós és que l’equip de govern ens
va presentar, des d’un principi, dotze projectes, dels quals dos no tenien el projecte fet
i, en pocs dies, el CIM els va preparar. Per tant, per als projectes que va proposar el
PP tot van ser inconvenients i, en canvi, la seva proposta s’ha pogut desenvolupar
immediatament. Ja veu, s’han emprat diferents vares d’amidar!
Continua la Sra. Baillo. Vadell. Manifesta que l’equip de govern va fer una proposició,
que no han canviat per res a pesar de les alternatives presentades pel Partit Popular;
per tant, l’equip de govern no ha variat la seva proposta inicial i no ha tingut en
compte les alternatives presentades pel grup polític que ella representa. Així mateix,
manifesta que a la darrera reunió la senyora Marques va comentar que voldria que la
relació dels projectes que presentaven s’aprovassin per consens, i es demana: Que és
un consens, per a la senyora Marqués?
Manifesta que per al Partit Popular un
consens vol dir estudiar conjuntament diverses propostes, on cada un defensa les
seves idees, exposant el que creu més convenient; es xerra i s’escolta i, entre tots,
cerquen i finalment troben els millors resultats. Així mateix, manifesta que per arribar
a un consens hi ha d’haver un procés, en què davant diferents alternatives es discuteix
i es prenen decisions, un vertader consens vol dir examinar una sèrie de proposicions i
acceptar modificacions, després es podrà arribar a acords, però el cert és que no ha
estat així per part de l’equip de govern. Finalment, manifesta que el Partit Popular,
preocupat per la falta d’infraestructura, va explicar el que considerava prioritari i el que
no, però l’equip de govern no va acceptar cap variació dels projectes inicialment
presentats. Açò és consens? ...Açò és voler marejar la perdiu, ganes de fer reunions,
però la veritat és que totes les propostes del Partit Popular han estat rebutjades.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que des d’EM-EU li sembla molt positiva la
iniciativa del govern espanyol de crear aquest Fons Estatal d’Inversió Local per
contribuir a fer minvar els efectes de la crisi econòmica, ja que per primera vegada
l’Estat reconeix el paper dels ajuntament com a entitats que poden contribuir a crear
llocs de feina. Així mateix, considera important que l’ajuntament aprofiti aquests
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recursos econòmics per realitzar inversions necessàries en el nostre municipi, així com
també que les empreses que duguin a terme aquestes obres siguin d’àmbit local, com
ha remarcat el batle en la seva exposició. Per altra banda, destaca i agraeix la bona
disposició de l’equip de govern a mantenir informats, des del primer moment, els grups
de l’oposició, però malgrat aquesta bona disposició de l’equip de govern, les
possibilitats de consensuar els projectes entre tots els grups municipals han estat
escasses, ja que han estat condicionats per la falta de temps que hi havia per redactar
nous projectes.
Continua el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que ha vist per la premsa que altres
ajuntaments han fet molts de projectes i després, entre tots, han consensuat les
prioritats, però resulta que aquí s’ha fet al revés, s’han fet propostes i la contestació va
ser que no hi havia possibilitats d’incloure altres projectes perquè no hi havia temps
material ni capacitat per redactar-los. Manifesta que aquesta incapacitat de redactar
nous projectes -a pesar que en les propostes previstes per l’equip de govern sí que
se n’han pogut redactar- no és una casualitat, és fruit de la poca previsió d’aquest
equip de govern, de la manca de visió de futur de pensar que en un moment donat
ens podríem trobar en aquesta situació. Afegeix que en aquest inconvenient hi deu
influït també el fet que l’ajuntament s’hagi quedat sense arquitecte municipal, tal
vegada quan més falta feia.
Segueix el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que per a EM-EU alguns dels projectes
presentats no són en absolut prioritaris, com pot ser la substitució de finestres de
l’edifici de l’ajuntament. Manifesta que fa poc l’ajuntament va tenir una important
remodelació i que, si bé segurament les finestres fa falta que es canviïn, considera que
podrien esperar un poc més i abordar altres coses. Així mateix, manifesta que un
altre projecte que no considera prioritari és l’aparcament de l’àrea escolar, ja que és
un aparcament que, quan van aprovar inicialment la revisió de les normes, aquest no
hi era, hi havia una zona verda, i ara ens trobarem amb aquest aparcament, el qual
afavorirà que la gent dugui els al·lots a l’escola amb cotxe, en lloc que sigui al contrari,
i ens trobarem amb la paradoxa i el despropòsit que l’aparcament estarà fet abans de
l’escola. Per tant, evidentment, no és prioritari.
Continua el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que una altra de les inversions, la segona
en importància i que s’endú una quarta part dels recursos destinats a aquest Fons, és
la pavimentació i la supressió de barreres arquitectòniques en el nucli urbà. Manifesta
que, si bé sempre són necessàries aquestes actuacions, en aquest cas es torna a
donar una altra paradoxa, en el sentit que s’eliminen les barreres arquitectòniques en
aquells punts del nucli urbà on més poca falta fa, és a dir, en punts de carrers que fa
poc que estan construïts o que fa poc que s’hi han actuat i que, si bé és cert que no
compleixen la normativa, són els que estan més bé. En canvi, s’ha deixat sense
actuar en la resta del nucli urbà, la part més antiga, on no hi pot passar ningú i
aquesta part del poble fa pena.
Finalment, el Sr. Melià Mercadal manifesta que per aquesta falta de previsió i per
aquesta falta de capacitat de redactar projectes que es poguessin presentar en aquest
fons, ens trobarem que després d’aquesta important injecció de recursos econòmics
que ens arribarà del govern central, el poble seguirà donant la mateixa imatge
d’abandonament, de falta de manteniment que està donant en aquests moments. Per
tant, indica que aquests tres projectes no són en absolut prioritaris. Conclou dient que
si ara no teníem temps material per redactar nous projectes és una qüestió que ve
d’enrere i que si seguim així, quan hi hagi una altra oportunitat com aquesta, tornarem
a trobar-nos en el mateix cas i les coses més urgents no es podran fer.
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Intervé el batle. Manifesta que el motiu de satisfacció de l’aprovació d’aquests dotze
projectes, després d’haver sentit el portaveu de l’oposició se li generen dubtes. Està
clar que totes i cada una de les obres es podrien discutir, però que es qüestioni la
falta de previsió, que es qüestionin obres determinades, que es digui que el poble
seguirà donant una imatge d’abandonament... la veritat, no sap a quin poble viu el Sr.
Melià. Així mateix, manifesta que precisament donada aquesta previsió podem
presentar dotze projectes, dels quals deu són municipals, que estaven redactats i que
es van presentar en anteriors ocasions però que no hi havíem arribat, i ara hi podrem
arribar.
Continua el batle. Respecte al que s’ha dit que es podien haver consensuat més
projectes, manifesta que sempre va dir la dificultat, per problema de temps, que tenim
per redactar nous projectes. Els dos nous projectes són els que va redactar el
Consell Insular de Menorca, un respecte al clavegueram de Binifadet, que ni el PP ni
EM-EU han qüestionat; i l’altre, el projecte de pavimentació i supressió de barreres
arquitectòniques del nucli urbà, en què es tracta d’una sèrie d’actuacions puntuals que
es fan a tots els encreuaments de l’avinguda de sa Pau, carrer sa Sínia i Son
Parruquet, així com es canvien totes les rajoles antigues de Son Parruquet, amb la
qual cosa es deixarà aquest carrer enllestit, ja que també es presenta el projecte de
pavimentació asfàltica del mateix carrer.
Segueix el batle.
Manifesta que també s’ha dit que s’eliminen barreres
arquitectòniques aquí on més poca falta fa. Indica que, si bé les voravies de
l’avinguda compleixen, hi ha caps de cantó que no són prou correctes, ja que els
veïns es troben amb una vorada més tots massa alta i llavors, amb aquest projecte
que es presenta, es podrà fer un pas rebaixat.
Si açò serveix per anar en contra
d’aquestes inversions... Està clar que qualsevol projecte que dugui l’equip de govern
està qüestionat per l’oposició, i creu que no hauria de ser així, ja que totes les obres
que es preveuen són importants, no només aquestes, sinó també les que puguin
aportar els grups de l’oposició. Afegeix que aquest fons suposarà una injecció de
doblers molt directa cap a l’ajuntament i cap al ciutadà, i si açò no és un motiu de
satisfacció... la veritat no sap què s’hauria de fer més perquè es pogués treure
aquesta convocatòria per unanimitat.
Finalment, i respecte a prioritats, el batle manifesta que es tracta de projectes fets, per
la qual cosa en qualque moment eren prioritaris, ja que qualsevol obra que es planteja
en un moment determinat és prioritària. Que n’hi queda molt per fer? Evidentment.
Així mateix, manifesta que és important anar executant obres i insisteix que es tracta
de projectes que ja estaven redactats i que l’única cosa que s’ha hagut de fer ha estat
revisar-ne els preus. Per tant, que es digui que hi ha hagut falta de previsió... creu que
serem un dels ajuntaments que presentarem els projectes amb una setmana
d’antelació davant la Delegació del govern; llavors quedarà molta feina a fer
administrativament. Conclou dient que es tracta d’unes obres orientades a petits
empresaris, i assenyala que s’esperava una altra exposició de motius a càrrec dels
grups de l’oposició.
Intervé novament la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que no fa falta repetir quina prioritat
ha donat el Partit Popular sobre els projectes que l’equip de govern ha presentat, ja
que açò va quedar ben clar a la darrera reunió que es va fer. Manifesta que el Partit
Popular no ha vingut a qüestionar els projectes, sinó que qüestiona la manera de fer
la política dels grups del PSOE – PSM-ELS VERDS. Manifesta que el batle ha
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demanat: Com es podien redactar els projectes? I ell sap perfectament, perquè així
ho va dir, que els projectes que no tinguessin seria el CIM els encarregats de fer-ho;
per tant, el fet de demanar el batle Com?,
ell mateix s’ha donat la resposta.
Manifesta que ella ha xerrat de consens i no li han contestat.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que aquí hi ha una majoria que governa i
imposen la seva voluntat, no tenen en compte l’opinió de l’oposició, però al mateix
temps, amb tanta reunió, volen fer creure que la seva proposta ha estat participativa,
però de participativa no en té res de res, és fals. Així mateix, manifesta que agrairia a
la senyora Marqués que no torni a xerrar de consens si no està ella disposada a variar
la seva postura quan presenta un projecte. Ja són massa vegades que diu una cosa
i després no la compleix.
Finalment, la Sra. Baillo Vadell manifesta que, però, deixem açò de banda i xerrem del
Fons Estatal d’Inversió Local, que és la cosa important. Manifesta que davant el mal
estat econòmic d’aquest ajuntament poques coses haurien pogut fer per avançar en la
millora del municipi dins l’any 2009, per tant, ve de meravella l’aportació d’aquest Fons
Estatal. Així mateix, manifesta que, encara que no són els projectes que si el Partit
Popular governàs hauria desenvolupat, aquesta inversió suposarà una millora per al
poble, per la qual cosa, davant açò, hi votaran a favor. Tanmateix, vol deixar
constància que el Partit Popular se sent decantat i menyspreat davant les decisions
polítiques d’aquest equip de govern.
Conclou dient que a partir d’ara la cosa
important serà que donin feina als constructors, a la gent que està a l’atur i que es
facin els projectes dins els temps que s’han marcat perquè puguin tenir els doblers
que se’ns han concedit.
Intervé novament el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que el batle li ha tornat a dir
que no sap a quin poble viu, i li respon que viu a Sant Lluís, en el nucli antic i veu
cada dia en quin estat estan els carrers, les voravies, les barreres arquitectòniques...
Per tant, li demana al batle: A quin poble viu vostè? És que no veu aquestes
mancances que està denunciant?
Manifesta que el fet que Son Parruquet quedi
enllestit, tal com ha dit el batle, li sembla perfecte, i vol deixar clar que EM-EU no ha
qüestionat cap de les obres que hi ha previstes, sinó que n’ha qüestionat la prioritat,
però s’ha de reconèixer que hi ha parts del poble que quedaran pitjor del que estava
abans Son Parruquet.
Continua el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que el batle també ha dit que a l’avinguda
hi ha diversos escalons i que ara s’eliminaran, i li torna a demanar: A quin poble viu?
Ha vist com està la resta del nucli urbà? Així mateix, manifesta que sap que a totes
aquestes parts en què s’actua hi fa falta, però resulta que hi ha llocs en què és més
necessari.
Per tant, per aquesta falta de previsió i per aquesta falta d’elaborar
projectes nous, veurem que allà on més falta fa seguirà quedant pendent per al futur
o per mai, si açò segueix així, si bé espera que no.
Finalment, el Sr. Melià Mercadal manifesta que ell sí ha reconegut, destacat i agraït la
bona disposició de l’equip de govern a l’hora de mantenir informats els grups de
l’oposició, però la cosa es queda aquí, a mantenir-nos informats; però a l’hora de
cercar consens, no. Per tant, EM-EU ha destacat allò que considera positiu i allò que
considera que no ho és. Conclou dient que és molt important i molt necessari aquest
pla d’inversió, així com que l’ajuntament aprofiti aquests recursos; però, no obstant
açò, per aquesta falta de coincidència a l’hora d’establir les prioritats, el seu vot serà
d’abstenció.
5

Ajuntament de Sant Lluís
www.ajsantlluis.org

Intervé el batle. Manifesta que és una llàstima, si vertaderament el senyor Melià viu a
Sant Lluís, que no voti a favor de les millores que avui es duen a aprovació, creu que
açò és un gran error polític i personal. Així mateix, manifesta que podem discutir
prioritats, podem discutir temes d’execució, que açò també s’ha de tenir en compte a
l’hora de preparar un projecte, ja que des del moment d’adjudicació no tens més d’un
any per executar-lo, i açò són coses que quan estàs dins la gestió les has de conèixer
per no perdre els doblers.
Continua el batle. Manifesta que el portaveu d’EM-EU ha fet menció del projecte de
substitució de finestres de l’ajuntament, i li demana: Sap que les finestres de la sala
d’actes no es poden obrir? Sap que el piano de l’ajuntament ha d’estar dins l’edifici de
l’OAR perquè per pujar-lo cada vegada a la sala de plens és un drama? Sap que una
de les actuacions és fer l’obertura més gran perquè el piano pugui entrar i sortir per
aquí?
Manifesta que és quasi impossible que les prioritats del portaveu d’EM-EU
siguin les mateixes que les de l’equip de govern, ja que el dia a dia et dóna la realitat
exacta d’on s’ha d’actuar. Afegeix que, evidentment, tindrem la part antiga del nucli
urbà que no compleix i que s’hi ha de fer feina; però, per exemple, indica que no es
ens atrevim a posar l’execució del teatre hi gastar-nos-hi 600.000 euros, ja que si
llavors no s’acaba l’obra, què passarà? Per açò, aquest equip de govern es va
decantar per aquests tipus d’obres, obres petites i que puguin ser realitzables dins el
temps que ens donen per a la seva execució. Per tant, es bo pensar-ho abans de dir
segons quines coses.
Finalment, el batle manifesta que s’ha donat la màxima informació i està molt clar
que qualsevol tipus de projecte és per millorar la qualitat de vida dels ciutadans de
Sant Lluís, sigui del nucli urbà, sigui de la rodalia o sigui de l’àrea de la costa, i és
amb aquesta voluntat que l’equip de govern ha fet feina. Per tant, demana al portaveu
d’EM-EU que reconsideri el seu vot i que doni suport als projectes a incloure en el
Fons Estatal d’Inversió Local, ja que els únics beneficiats d’aquest fons són els
ciutadans de Sant Lluís.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació la proposició d’Alcaldia
indicada.
El Ple de l’Ajuntament, per onze vots a favor, corresponents als membres del PSOE
(5), PSM-ELS VERDS (2) i PP (4); i una abstenció, corresponent al membre d’EM-EU
(1); acorda:
Primer.- El Ple ratifica la inclusió del present assumpte a l’ordre del dia de la present
sessió.
Segon.- Aprovar la realització de les inversions projectades, així com aprovar els
projectes que a continuació es relacionen, en el marc del Fons Estatal d’Inversió Local:
Nom del projecte d’inversió

Pressupost

IVA

Inversió
màxima

1 Projecte pavimentació asfàltica camí de ses
Vinyes – Torret

22.704,02

16%

26.336,66

2 Memòria valorada per a la reparació paviment asfàltic
d’un tram del carrer Son Parruquet

28.784,39

16%

33.389,89

3 Memòria valorada per a la reparació paviment asfàltic
àrea de la costa (distintes zones)

41.506,56

16%

48.147,61
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4 Tancament perimètric zona verda i equipament
Binibèquer Vell

21.822,19

16%

25.313,74

5 Projecte substitució voravies a Cala Biniancolla

38.251,72

16%

44.372,00

6 Projecte xarxa de clavegueram de Ses Barraques

81.650,00

16%

94.714,00

309.656,16

16%

359.201,15

8 Projecte Pista de patinatge, àrea esportiva
del nucli urbà

76.506,04

16%

88.747,01

9 Memòria valorada substitució finestres en el Col·legi
Públic (fusteria llenya per metàl·lica)

47.525,11

16%

55.129,13

10 Memòria valorada substitució parcial de fusteria
(finestres i claraboies) a l’edifici de l’Ajuntament

36.425,64

16%

42.253,74

11 Projecte condicionament i pavimentació asfàltica
aparcament públic àrea escolar

80.638,59

16%

93.540,76

194.394,92

16%

225.498,11

7 Projecte xarxa de clavegueram de Binifadet

12 Projecte pavimentació i supressió barreres
arquitectòniques nucli urbà (actuacions puntuals)

979.865,34

1.136.643,79

Tercer.- Remetre al Ministeri d’Administracions Públiques la documentació necessària,
per tal que l’esmentat organisme procedeixi a l’autorització del finançament de cada
una de les obres projectades.
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.

7

