ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DIA 30 D’ABRIL DE
2008 (PER AJORNAMENT DE LA SESSIÓ DE DIA 24.04.08)
A Sant Lluís a les 19:30 hores de dia 30 d’abril de 2008, es reuneixen a la sala d’actes
d’aquestes Cases Consistorials els senyors que a continuació s’anomenen per tal de fer sessió
plenària, per a la qual havien estat prèviament convocats.
Batle :
1r. Tinent de batle :
2n. Tinenta de batle :
3r. Tinent de batle :
4t. Tinent de batle :
Regidora :
Regidor :
Regidora :
Regidor :
Regidor :
Regidora :
Regidor :
Regidor :

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

L’acte és presidit pel batle, senyor Llorenç Carretero Tudurí, assistit pel secretari de la
corporació, senyor Isidro López de Hoyos Herrero.
El president declara oberta la sessió.
PRIMER.- SIGNATURA ACTA SESSIÓ ANTERIOR
El secretari dóna compte de l’acta de la sessió de dia 31.03.08.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda aprovar l’esmentada acta i la signa.
SEGON.- DICTAMEN COMISSIÓ DE SANITAT I ESPORTS 09.04.08.- CONVENI ENTRE
EL CONSELL INSULAR DE MENORCA I L'AJUNTAMENT DE SANT LLUÍS PER A LA
TRAMITACIÓ I LA CONCESSIÓ DELS AJUTS ECONÒMICS INDIVIDUALS, TEMPORALS
I D'EMERGÈNCIA SOCIAL
El secretari dóna compte del dictamen emès en relació amb l’assumpte indicat, que diu:
“El president comenta que aquest conveni tracta d'una concessió d'ajuts per els Ajuntaments que fins ara

donava directament el Consell Insular, es feia la tramitació des de els Serveis Socials, s'obria l'expedient, i
es tramitava al Consell, llavors ells concedien les ajudes. -----------------------------------------------------------Ara el Consell transfereix a cada ajuntament els diners destinats a aquestes ajudes i seran els Serveis
Socials els quals concedeixin les mateixes. Segueix comentant que al municipi de Sant Lluís ens han
concedit aproximadament 12.000 euros. -------------------------------------------------------------------------------Intervé el Sr. Morro comentant si aquest tipus d'ajudes caldrà justificar-les al Consell, li respon el Sr.
President
que
si
que
cal
justificar
les
concessions
d'ajuda.
----------------------------------------------------------El Sr. Melià demana si aquest punts són per a dictaminar al ple municipal responent el Sr. President
afirmativament.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Comissió de Sanitat i Esports, per assentiment dels seus membres, acorda elevar a la consideració del
Ple de l’Ajuntament les següents propostes d’acord: -----------------------------------------------------------------Primer.- Aprovar el conveni entre el Consell Insular de Menorca i l’Ajuntament de Sant Lluís per a la
tramitació i la concessió dels ajuts econòmics individuals, temporals i d’emergència social.
-------------------Segon.- Facultar al batle per signar l’esmentat conveni.” -----------------------------------------------------------
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Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que el Partit Popular voldria saber si tenen qualque idea
d’on aniran destinades aquestes ajudes, així com quines ajudes són les més urgents en
aquests moments.
Per altra banda, manifesta que ha vist que el conveni té una duració de
quatre anys i que l’Ajuntament està obligat a fer una memòria; per tant, demana que, quan es
faci, li agradaria disposar-ne d’una còpia.
Intervé el Sr. Cubas Pons. Manifesta que amb aquest conveni l’únic que es fa és canviar el
sistema per donar els doblers, ja que fins ara les ajudes es trametien a través dels serveis
socials, llavors s’enviava l’informe al CIM i aquest organisme era qui donava els ajuts; ara es
canvia aquest sistema i el CIM enviarà els doblers a aquest ajuntament i serà l’administració
municipal qui repartirà els doblers segons un barem. Així mateix, informa que les treballadores
socials de l’Ajuntament són les que estudien els casos i fan una proposta sobre quin ajut
estimen que s’ha de donar. No es canvia res, únicament la forma de distribuir els doblers.
Conclou dient que quan es disposi de la memòria se’n remetrà una còpia.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que, en primer lloc, vol manifestar que no és correcte
el que diu l’esborrany de l’acta de la comissió de Sanitat i Esports, ja que ell va demanar a la
comissió si s’havia de dictaminar sobre aquest punt per posteriorment anar al Ple, i el
president va respondre afirmativament; però llavors la proposta no es va votar i a l’acta figura :
“La Comissió de Sanitat i Esports per assentiment dels seus membres, acorda elevar a la
consideració del Ple...” Per tant, manifesta que li agradaria saber si açò és correcte o no.
La Sra. Baillo Vadell manifesta que, efectivament, no es va votar.
El secretari manifesta que des del moment que el president de la comissió contesta
afirmativament que la proposta ha d’anar al Ple, aquesta s’hauria d’haver sotmès a votació;
però el fet que a l’acta hi figura per assentiment dels seus membres no veu cap problema
perquè el Ple pugui aprovar el present expedient.
El batle manifesta que, si bé efectivament la proposta s’havia d’haver sotmès a votació dins la
comissió, açò no es va fer, però tal com ha dit el secretari no hi ha problema que avui se
sotmeti a votació, sempre que els membres de la corporació ho considerin oportú.
El Sr. Melià Mercadal manifesta que no hi té cap inconvenient, però que açò és tengui en
compte en properes ocasions. Pel que fa al contingut de la proposta, manifesta que EM-EU hi
està d’acord i, a més, en el seu programa electoral ja demanaven que els ajuts econòmics
fossin gestionats per l’Ajuntament per ser l’administració més propera dels ciutadans. Ara bé,
considera que açò suposarà més feina per als Serveis Socials de Sant Lluís i que s’haurà
d’augmentar el suport administratiu. Afegeix que un auxiliar administratiu compartit amb la
Unitat Sanitària és totalment insuficient i insisteix que si s’augmenta el volum de feina s’haurà
d’augmentar el personal. Conclou anunciant que EM-EU hi votarà a favor.
Finalment, el batle manifesta que en certa manera és probable que la feina administrativa creixi
una mica més, però allò que més es valora és que probablement s’alleugerarà la rapidesa de
poder actuar en la qüestió de les ajudes.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen
comissió de Sanitat i Esports.

presentat per la

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:
Primer.- Aprovar el conveni entre el Consell Insular de Menorca i l’Ajuntament de Sant Lluís
per a la tramitació i la concessió dels ajuts econòmics individuals, temporals i d’emergència
social.
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Segon.- Facultar el batle per signar l’esmentat conveni

TERCER.- DICTAMEN COMISSIÓ DE SANITAT I ESPORTS 09.04.08.- BASES QUE HAN
DE REGIR LA CONCESSIÓ D'AJUTS ECONÒMICS INDIVIDUALS, TEMPORALS I
D'EMERGÈNCIA SOCIAL PER A L'ANY 2008
El secretari dóna compte del dictamen emès en relació amb l’assumpte indicat, que diu:
“Amb relació a l’assumpte de referència, el president manifesta que aquest punt tracta del mateix tema
que l'anterior, un és el conveni i un altre les bases. ------------------------------------------------------------------La Comissió de Sanitat i Esports, per assentiment dels seus membres, acorda elevar a la consideració del
Ple
de
l’Ajuntament
la
següent
proposta
d’acord:
---------------------------------------------------------------------- Aprovar les bases que han de regir la concessió d’ajuts econòmics individuals, temporals i
d’emergència social per a l’any 2008.” -----------------------------------------------------------------------------

Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que vol deixar constància que, igualment com en el
punt anterior, aquest assumpte no es va votar dins la comissió.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen
comissió de Sanitat i Esports.

presentat per la

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:
-

Aprovar les bases que han de regir la concessió d’ajuts econòmics individuals, temporals i
d’emergència social per a l’any 2008.

QUART.- DICTAMEN COMISSIÓ D'ECONOMIA I EDUCACIÓ 22.04.08.- DONAR
COMPTE RESOLUCIÓ D'ALCALDIA RELATIVA A L'APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ
DEL PRESSUPOST DE 2007
En primer lloc, el secretari manifesta que després de la comissió es va elaborar un informe de
Secretaria-Intervenció amb relació a determinades preguntes formulades per la portaveu del
Partit Popular, i assenyala que en el darrer paràgraf de l’informe, allà on diu: “... para su
aprobación en plenario municipal en el 1 de octubre de 2007.”; hauria de dir “1 d’octubre de
2008.”.
Tot seguit, dóna compte del dictamen emès en relació amb l’assumpte indicat, que diu:
“El secretari dóna compte de la resolució d’Alcaldia núm. 2008/164, de dia 18.04.08, en relació a
l’assumpte indicat, que diu: -----------------------------------------------------------------------------------------------

“Visto el expediente de Liquidación del Presupuesto General de 2007 formulado por el Sr. Secretario Interventor y en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 172 y siguientes de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, vengo en
--------------------------------------------------------------R
E
S
O
L
V
E
R----------------------------------------------------------------Aprobar la Liquidación del Presupuesto de 2007, de conformidad con las siguientes circunstancias:
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO DE 2007
1º Derechos Reconocidos Netos
2º Obligaciones Reconocidas netas
3º Remanentes 2006, financiación afectada
Resultado Presupuestario 2007 (1-2+3)
4º Desviaciones negativas gastos financiación afectada
5º Desviaciones positivas de financiacion

8.092.285,62
-8.857.866,86
0,00
-765.581,24
0,00
-7.498,83
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6º Créditos con cargo a Remanente Tesorería
Resultado presupuestario ajustado (1-2+3-4+5+6)
ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA DE 2007
1º (+) Derechos Pendientes de Cobro
Presupuesto Corriente
Presupuestos Cerrados
Deudores no presupuestarios
De recursos de otras Entidades Publicas
(-) Saldos de dudoso cobro
(-) Ingresos realizados pendientes de aplicación def.
2º (-) Obligaciones Pendientes de Pago
Presupuesto Corriente
Presupuestos Cerrados
Acreedores no presupuestarios
De recursos de otras Entidades Publicas
(-) Pagos realizados pendientes de aplicación def.
3º (+) Fondos Liquidos de Tesorería
REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL
4º Remanente Tesorería afectado a gastos
con financiación afectada
5º Remanentes de Tesorería para gastos generales
REMANENTE A PLICABLE EJERCICIO SIGUIENTE

0,00
-773.080,07

4.307.945,72
1.043.059,21
4.988.398,08
219.917,42
0,00
-1.387.324,50
-556.104,49
4.611.339,28
1.771.717,99
2.842.913,97
880.374,38
0,00
-883.667,06
419.820,77
116.427,21
7.498,83
95.246,77
13.681,61

ESTADO RESUMEN DE LOS SALDOS NO PRESUPUESTARIOS (METÁLICO)

M203100
M203101
M203102
M203200
M203210
M203300
M203301
M204100
M204200
M206100
M207100
M208200
M300000
M300001
M300002
M300003
M300004
M300005
M300006
M400001
M400002
M400003
M400004
M400005
M400006
M400008
M400009
M400010
SALDOS

Impuesto Valor Añadido
IVA - Polígono Industrial
Hacienda Publica Deud/Acreed por IVA
Operacion Crédito B.Vell
Poliza Credito BCL 480.00€
Anticipos personal
Anticipos a Entidades
Cuotas Seguridad Social
I.R.P.F.
Requisa Compañias Agua
Fianzas y Depositos
Casetas S'Atalaia
Pendientes de aplicación - Bordillos
Pendientes de aplicación - ingresos
Pendientes de aplicación - Canon
Pendientes de aplicación - Posito
Pendientes de aplicación - S Ganxo
Pendientes de aplicación -IAE
Pendientes de aplicación -B.Vell
Pendientes de aplicación - Gastos
Pendientes de aplicación - Aigües
Pendientes de aplicación - Cen.Sanit.
Pendientes de aplicación - Canon
Pendientes de aplicación - Son Ganxo
Pendientes de aplicación - Sup.Cto.
Pendientes de aplicación Bin.Vell
Pendientes de aplicación - Son Remey
Pendientes de aplicación - Son Ganxo

Saldo Acreed.
0,00
0,00
190.597,33
0,00
0,00

Saldo deudor
0,00
0,00
0,00
0,00
56.323,76
150.751,82

12.824,15
106.033,18
26.650,10
544.269,62
12.841,84
141.237,84
149.038,38
-0,03
35.159,21
98.505,42
31.034,40
101.129,27

1.436.478,87

104.324,67
18.948,74
9.010,27
-12.854,69
31.471,24
203.836,34
235.194,19
220.624,76
73.111,54
1.103.584,48

332.894,39
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Deudores no presupuestarios
Ingresos realizados pendientes de aplicación definitiva
Acreedores no presupuestarios
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva

219.917,42
556.104,49
880.374,38
1.436.478,87

883.667,06
1.103.584,48

332.894,39

Així mateix, el secretari informa que, igualment, s’ha remès als membres de la comissió una còpia de
l’informe de Secretaria-Intervenció, de dia 15.04.08, així com una còpia de l’informe emès per l’assessor
econòmic municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervé la presidenta. Manifesta que el resultat de la liquidació del pressupost de 2007 possiblement no
ha estat tant bo com s’esperava, però s’ha de tenir en compte que en el pressupost de 2007 hi havia una
sèrie de crèdits prevists quant a ingressos, però finalment les inversions es van executar sense haver de
fer aquests crèdits, recorrent a doblers de què disposava l’ajuntament. Demana si hi ha qualque
intervenció.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervé la Sra. Baillo Vadell. Pel que fa a l’informe emès per l’assessor econòmic, i referent als saldos de
dubtós cobrament, manifesta que des de l’any 1987 fins a l’any 2005 hi ha diferents saldos que estan a
zero, com per exemple de l’any 1987: solars patrimoni municipal; altres inversions... Per tant, de totes
aquestes partides que estan a zero, en voldria una explicació de realment què són i com es pensa cobrar
després de tants d’anys. --------------------------------------------------------------------------------------------------Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que a la primera pàgina de l’esmentat informe es posa de
manifest: “El pressupost 2007 mostra un import en la seva liquidació de DÈFICIT de 765.581,24 € essent
els ingressos pressupostaris obtinguts suficients per a finançar les despeses pressupostàries, produint-se
un excedent que ens permetrà incrementar el romanent.”; en demana una explicació. ---------------------La presidenta efectua una explicació d’aquesta qüestió, informant que açò vol dir que a la liquidació del
pressupost de 2007 hi ha hagut 765.581,24 euros més de despeses que d’ingressos, però amb els
romanents que teníem d’altres anys i amb tot el que s’ha cobrat, s’ha pogut atendre açò. Afegeix que
hem quedat amb un romanent mínim perquè l’administració no s’hagués d’endeutar més, i el que s’ha fet
és que les inversions que s’anaven fent, en lloc de concertar un altre crèdit, es pagaven amb els doblers
que
hi
havia
a
l’administració.
--------------------------------------------------------------------------------------------Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que, doncs, a la següent pàgina de l’annex 2 s’indica que hi ha
necessitats de préstec per import de 2.068.096,92 euros; per tant, demana una explicació perquè no ho
acaba d’entendre. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------La presidenta manifesta que se n’informarà. --------------------------------------------------------------------------Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que l’any 2006 teníem una pòlissa de crèdit i voldria saber si
aquesta ha estat amortitzada o si ha estat eliminada. ------------------------------------------------------------La
presidenta
respon
que
en
aquests
moments
no
n’hi
ha,
de
pòlissa.
------------------------------------------La Sra. Baillo Vadell demana, doncs, quin saldo hi havia quan es va eliminar. Així mateix, voldria saber
els préstecs que es van concertar durant l’exercici de 2007 i el capital pendent d’amortització relacionat
amb els préstecs que hi hagi. --------------------------------------------------------------------------------------------La presidenta manifesta que l’any 2007 no es va fer cap préstec. No obstant açò, manifesta que en el
Pressupost de 2008 hi queda reflectida tota la qüestió dels crèdits existents. -----------------------------------Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que amb la documentació de la liquidació del pressupost de
2007 no s’ha lliurat la liquidació per partides a 31.12.07. Recorda que en el seu dia es va lliurar la
liquidació del període que va del mes de gener al mes de juny de 2007; per tant, demana la liquidació
per partides del segon semestre de 2007. -----------------------------------------------------------------------------Finalment, la Sra. Baillo Vadell manifesta que també hi falta informació sobre l’evolució de capital amb les
entitats bancàries; quin percentatge representa respecte dels ingressos corrents liquidats; així com els
ingressos pendents d’aplicació. Assenyala que tota aquesta documentació es va lliurar amb la liquidació
del 2006, però no s’ha lliurat amb la documentació de la liquidació de 2007.
------------------------------------La Comissió d’Economia i Educació en resta assabentada.” ----------------------------------------------------------

Intervé la Sra. Marqués Portella. Manifesta que la liquidació de l’exercici de 2007 ha donat
negatiu, ha donat -773.080,07 euros, però la liquidació de caixa, és a dir, el romanent de
tresoreria, ha quedat positiu. Assenyala que aquests nombres negatius és perquè en el
pressupost de 2007 hi havia previst executar dos crèdits per valor d’1.552.000 euros i aquest
crèdits no es van executar perquè a caixa hi havia suficient liquiditat, per açò la liquidació a
sortit negativa. Així mateix, manifesta que aquest any, respecte a l’any 2006 i en el romanent
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de tresoreria, s’han abaixat bastant els drets pendents de cobrament, així com les obligacions
pendents de cobrament, ja que l’any 2006 teníem uns drets pendents de cobrament de

7.000.000 d’euros i s’ha passat a 4.300.000 euros, i respecte de les obligacions pendents de
pagaments de 7.000.000 euros s’ha passat a 4.600.000 euros. Conclou dient que s’està fent
feina per anar liquidant totes aquestes coses.
Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que a la liquidació de 2007 l’equip de govern diu que ha
quedat un romanent de 13.681,61 euros, i basen aquest superàvit en dues partides, una de
drets pendents de cobrament de 2007 d’un milió d’euros i, una altra, de partides de deutes que
vénen arrossegant des de 1988, per cinc milions d’euros; i també diuen que d’aquests 5 milions
d’euros, 1.387.000 són de dubtós cobrament. Es demana: Ens volen dir que una partida de
33.700 euros corresponent al sanejament de Biniancolla de 1989, si no serà també de dubtós
cobrament? I una altra partida de 59.600 euros també de Biniancolla, de l’any 1991, és que
també pensen cobrar-la? I els 420.000 euros d’IBI urbana des de 1995, també els pensen
cobrar?
Així mateix, manifesta que les transferències d’altres administracions que
comptabilitzen cobrar-les en un 100% pugen a 220.000 euros des de l’any 1995, i demana a
l’equip de govern si realment pensen cobrar-les, perquè el PP no ho creu. Només amb
aquesta xifres està ben clar que de cap de les maneres podem parlar d’un romanent de 13 mil
euros.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que la cosa certa és que aquest Ajuntament té un greu
problema, un problema de dèficit, i dir el contrari és mentir. I açò ho justifica l’informe de
Secretaria de dia 26 d’abril, quan admet l’equivocació allà on diu: “.... essent els ingressos
pressupostaris obtinguts suficients per a finançar les despeses...”
Manifesta que estam
parlant d’un dèficit, que vol dir que els ingressos no han estat suficients; açò ho va detectar el
Partit Popular, i la Sra. Marqués, que té una dedicació exclusiva, ho hauria d’haver vist també,
però se li va passar per alt. Un informe d’Intervenció equivocat, una Intervenció que costa als
lluïsers 2.500 euros mensuals, i s’equivoca, i del qual la senyora Marquès és la responsable.
Finalment, la Sra. Baillo Vadel manifesta que li sembla molt bé que a l’informe de Secretaria es
digui que es pretén fer un treball exhaustiu perquè estam parlant de doblers públics, però hi
falta incloure les partides pendents de cobrar dels anys 2003, 2004, 2005 i 2006; després
podrem parlar de registres comptables reals i ajustats, no abans. A l’informe no s’inclou els
darrers anys, per què? Per altra banda, manifesta que s’intenti passar per cobrables partides
que tenen més de vint anys, li sembla una fantasia i convé que l’Ajuntament tengui la valentia
de posar els peus en terra i dir les coses pel seu nom, ja que saber tot allò que tenim i allò
amb que comptam és fonamental per a l’economia del poble. Conclou dient que agrairà que
l’equip de govern digui si demanarà o no un préstec de 2 milions d’euros, tal com suggereix
l’informe d’Intervenció, ja que açò no ha quedat prou clar.
Intervé novament la Sra. Marqués Portella. Manifesta que a la comissió la senyora Baillo va fer
una sèrie de preguntes i, si no ho té entès malament, va rebre les contestacions, i aquest
informe que se li va fer se li van contestar la majoria de les coses. Si ho pensam cobrar?... clar
que ho pensam cobrar. Si ho cobrarem?... es veurà amb el temps. Manifesta que s’està fent
una feina i s’està recopilant tota la informació per treure tots aquests cobraments i intentar
determinar què és allò que entrarà i allò que no entrarà. Afegeix que a la liquidació el que deim
és que, de tots els pagaments pendents, tenim 1.387.000 mil euros que els posam de dubtós
cobrament, ni tan sols deim que no els cobrarem, però no els comptam per si de cas i creu que
estam prou ben dimensionats amb aquesta quantitat.
Continua la Sra. Marqués Portella. Manifesta que la senyora Baillo fa referència que no
comptabilitzam els doblers que no cobram des del 2003, i diu que a l’informe de la liquidació hi
ha comptat des de 1987 fins a 2006, suposa que açò s’ho deu haver mirat bé, i assenyala que
tot açò se li va explicar a la comissió, a part d’un informe ben detallat de cada una de les coses
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i com es calculen. Manifesta que és ver que l’informe d’Intervenció estava equivocat, s’ha fet
la correcció, i si bé a ella se li ha passat per alt, un error el pot tenir qualsevol; i la senyora
Baillo també ha demostrat que s’equivoca moltes vegades.
Finalment, la Sra. Marqués Portella manifesta que, amb relació al préstec de 2 milions d’euros,
se li va explicar que la necessitat de préstec real que es demana en aquesta liquidació per
atendre la liquidació negativa són 765.581 euros, i aquests dos milions d’euros vénen d’un
crèdit que es va fer dins l’exercici de 2006.
Conclou dient que sap que la senyora Baillo ni
creu en la feina que es fa ni té cap ganes de creure-hi, però l’equip de govern està fent feina i
li ho han ben demostrat des que hem començat aquesta legislatura: hem tancat tres comptes
generals i dues liquidacions.
Intervé novament la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que, efectivament, té un informe que abasta
des de l’any 1987 fins a l’any 2006, però ella no s’ha referit a aquest informe d’Intervenció, sinó
a l’informe de Secretaria que calcula de l’any 1988 fins a l’any 2002, però en canvi no fa
referència al 2003, 2004, 2005 ni al 2006, i açò era cosa que havia demanat a la comissió. Així
mateix, manifesta que a la senyora Marqués li sembli normal i se li passa per alt un error tan
important com que digui que hi ha un dèficit de 765 mil euros, essent els ingressos
pressupostaris obtinguts suficients..., quan si hi ha un dèficit és insuficient i ella va demanar a
la comissió un aclariment sobre aquesta qüestió i li han contestat que ha estat un error de
transcripció... Açò li fa ganes de somriure.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Pel que fa als comptes pendents de cobrament, manifesta que
hi ha un milió d’euros de l’any 2007 i cinc milions d’euros de l’any 2006 fins a l’any 1988,
quantitats terriblement exagerades per acceptar-les així per les bones. Manifesta que l’equip de
govern voldria que el Partit Popular aprovàs aquesta liquidació del Pressupost de 2007, que
mostra com a victoriós un resultat final de superàvit de 13 mil euros. L’any 2000, quan es va
aprovar el pressupost de 1999 hi havia un superàvit d’1.180.000 euros; i diu açò perquè vegin
la diferència respecte a aquests anys, de com ha estat la gestió econòmica. Al PP li encantaria
que aquest resultat fos vertader, la qual cosa demostraria una eficaç gestió dels doblers
públics, però açò no és així, l’equip de govern ens vol fer combregar amb rodes de molí, ja que
si entre les partides d’actiu n’hi ha una de 1.387.000 euros que reconeixen que és de dubtós
cobrament, malament, no podem dir que hi ha un superàvit.
Finalment, la Sra. Baillo Vadell manifesta que el Partit Popular forma part d’aquest consistori i li
cauria la cara de vergonya si fossin capaços d’acceptar una cosa així, i es demana:
Com
funciona aquest ajuntament? Com és possible que ens deguin 5 milions d’euros des de fa vint
anys cap aquí? Si açò fos una empresa privada, ja hauria suspès els pagaments. Així mateix,
manifesta que en aquesta liquidació hi falta serietat, falta rigor, falta dir les coses pel seu
nom, i no falsejar partides creditores i deutores simplement perquè els comptes hagin de
quadrar, quan la cosa certa és que el romanent de tresoreria hauria de ser deficitari. Conclou
dient que per totes aquestes raons el Partit Popular hi votarà en contra.
Intervé novament la Sra. Marqués Portella. Manifesta que a aquest informe de Secretaria se li
va contestar tot allò que va demanar a la comissió, però la senyora Baillo, a part, té tot el
càlcul de totes les partides des de l’any 1988 fins a l’any 2006. Manifesta que és ver que hi
queden 6 milions d’euros pendents de cobrament, però amb la liquidació de l’any 2006 n’hi
quedaven 7 milions, d’euros, però per la senyora Baillo el fet d’avançar 1 milió no és res,
significa que les coses van malament, i que falsegem les dades...
Manifesta que la senyora
Baillo no té cap coneixement de com funciona l’administració, però no només açò, sinó que
quan arriba la comissió d’Hisenda ni tan sols entra en un debat per arribar a saber realment
com funcionen les coses, i açò és una llàstima. Conclou dient que n’està contenta, de com va,
podria anar millor, és cert, ella no tira coets d’aquesta liquidació, no ho ha dit en cap moment,
però perquè aquesta liquidació surti amb un superàvit d’un milió d’euros, tal vegada haurien de
deixar de fer inversions i no creu que açò sigui allò que els santlluïsers volen.
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Finalment, el batle manifesta que aquest punt no s’ha de votar, sinó que només es tracta de
donar compte de la liquidació del Pressupost de 2007.
El Ple de l’Ajuntament en resta assabentat.

CINQUÈ.- DICTAMEN COMISSIÓ D'ECONOMIA I EDUCACIÓ 22.04.08.- PROPOSICIÓ
D'ALCALDIA AMB RELACIÓ A L'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE
CRÈDIT NÚM. 2 (MITJANÇANT ROMANENT) AL PRESSUPOST DE 2008
El secretari dóna compte del dictamen emès en relació amb l’assumpte indicat, que diu:
“l secretari dóna compte de la proposició d’Alcaldia, de dia 14.04.08, amb relació a l’aprovació de
l’expedient de modificació de crèdit núm. 2 (mitjançant majors ingressos i romanent de l’exercici de 2007)
al Pressupost de 2008, la qual figura a l’expedient. Així mateix, informa que, igualment, s’ha remès als
membres de la comissió una còpia de l’informe emès per l’assessor econòmic, de dia 15.04.08, amb
relació a l’assumpte indicat. ----------------------------------------------------------------------------------------------Intervé la presidenta. Manifesta que aquest expedient de modificació de crèdit és per atendre l’execució
de la sentència relativa a les companyies requisades, així com per atendre el pagament d’una nova figura
que es pensa incorporar a la plantilla del personal d’aquest ajuntament, en concret, d’un director de
serveis generals, i que recomana l’informe elaborat pel consultor Sr. Tobar. Manifesta que aquest
informe també recomana la incorporació d’un director de serveis econòmics, però no s’incorpora cap
partida pressupostària perquè s’emprarà la que hi ha al Pressupost de 2008 en concepte d’Interventor,
que en aquests moments no es cobrirà. Així mateix, manifesta que aquests 134.751,53 euros a què puja
l’expedient de modificació de crèdit núm. 2 es pagaran del romanent de crèdit de la liquidació del 2007
(95.246,77 €) i de comptes extrapressupostaris (39.504,76 €), tal com s’indica a la proposició presentada.
Afegeix que a dia d’avui ja s’han pagat els 116.172,53 euros, corresponents a l’execució de la sentència
sobre les companyies requisades. ------------------------------------------------------------------------------------Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que a la proposició que s’analitzarà en el següent punt de l’ordre
del dia, relativa a la modificació de la plantilla municipal per a l’any 2008, s’indica que els serveis o
funcions d’aquest director de serveis generals serà d’atenció al ciutadà, padró, serveis generals de neteja,
etc., però ella entén que no farà aquestes feines, sinó que, en tot cas, serà el responsable d’aquests
serveis. Demana si açò és així. La presidenta manifesta que, efectivament, serà el responsable de tots
aquests serveis. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que s’ha dit que no es cobrirà la plaça d’interventor i que
s’incorporarà una plaça de director de serveis econòmics; demana per què no es cobrirà dins aquest
exercici la plaça d’interventor. -------------------------------------------------------------------------------------------La presidenta manifesta que la plaça d’interventor s’ha de convocar a nivell nacional i açò du uns tràmits
bastant llargs i, a més, sap que tots els ajuntaments que en els darrers anys han convocat places a nivell
nacional, aquestes han quedat descobertes. Manifesta que, com a responsable de l’àrea econòmica, el
que necessita ara mateix és una persona que dugui tot el tema econòmic i, aprofitant aquesta
reestructuració que hi començarà a haver, és el motiu pel qual es contractarà una persona que coordini
totes les àrees econòmiques, com són comptabilitat, recaptació, contractació... --------------------------------Continua la Sra. Baillo Vadell. Demana a quina partida pressupostària aniran les despeses corresponents
al director de serveis econòmics, així com quin serà el seu sou. La presidenta respon que a la mateixa
partida de la plaça d’interventor, i que cobrarà el que hi ha pressupostat en aquesta partida. ---------------Intervé el Sr. Melià Mercadal.
Manifesta que per al director de serveis generals es fa una previsió de
14.117 euros; demana quan es té previst incorporar-lo. La presidenta manifesta que s’ha fet una previsió
per set mesos. El Sr. Melià Mercadal demana si açò no és poc. La presidenta creu que serà suficient. -La Sra. Baillo Vadell demana si es farà qualque tipus d’oposició o serà un contracte directe. La presidenta
informa que, tant el director de serveis generals com el director de serveis econòmics, seran
contractacions directes com a personal eventual. --------------------------------------------------------------------El Sr. Melià Mercadal s’interessa per la plaça d’interventor i la plaça de responsable de recursos humans
que figuren a l’expedient de la plantilla de 2008. ---------------------------------------------------------------------La presidenta informa que s’ha iniciat el procés per a la contractació de la plaça de responsable de
recursos humans; es va obrir un període per a la presentació de curriculums vitae; s’ha fet una selecció
dels currículums presentats, en la qual van intervenir l’equip de govern, el comitè de personal i un
funcionari de l’ajuntament; ara als seleccionats se’ls farà una entrevista i llavors es triarà una persona.
Afegeix que l’objectiu és que comenci a principis de maig. ---------------------------------------------------------Pel que fa a la plaça d’interventor, el secretari informa que és una plaça reservada a funcionaris amb
habilitació nacional, i que cobrir aquesta plaça és un procés llarg, i no pot fer-se com a designació directa.
En canvi, un director de serveis econòmics sí que es pot designar directament. Així mateix, efectua una
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detallada
explicació
de
la
qüestió
del
personal
eventual
o
de
confiança.
-----------------------------------------El Sr. Melià Mercadal demana quants càrrecs de confiança o personal eventual hi haurà amb motiu
d’aquesta reestructuració que s’està plantejant. -----------------------------------------------------------------------

El secretari informa que són: l’arquitecte; l’assessor jurídic; el responsable de recursos humans;
l’inspector d’obres; el director de serveis generals i el director de serveis econòmics. ------------------------Després d’una àmplia anàlisi, la Comissió d’Economia i Educació, amb els vots a favor dels representants
del PSOE i PSM-ELS VERDS, que suposen set vots ponderats; i l’abstenció dels representants del PP i EMEU; 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 crèdit núm. 2 al Pressupost Municipal de 2008, mitjançant majors
ingressos i del romanent de l’exercici de 2007, de conformitat amb el següent detall: -------------------------PRESSUPOST DE DESPESES
Concepte
Director Serveis Generals.- Retribució
---------------------------------------------Director Serveis Generals.- Seg. Social
---------------------------------------------Execució sentència requisa aigües

PRESSUPOST D’INGRESSOS
Concepte
De romanent de crèdit Liquidació 2007
----------------------------------------------De comptes extrapresupostàries
-----------------------------------------------

Partida
121.00.111.00

Import -----------------------------------------------14.117,00

121.00.160.00

4.462,00

121.00.226.03

116.172,53----------------------------------------------134.751,53 ----------------------------------------------

Partida

Import -----------------------------------------------95.246,77

399.01

39.504,76
134.751,53 ----------------------------------------------

Segona.- Publicar en el BOIB i en el diari Menorca el present acord durant el període de quinze dies
hàbils, per a la presentació d’al·legacions, reclamacions o suggeriments. ---------------------------------------En el supòsit de no-presentació d’al·legacions durant el període habilitat a l’efecte, l’expedient s’entendrà
aprovat definitivament.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Intervé la Sra. Baillo Vadell.
Manifesta que si s’haguessin tingut en compte les al·legacions
presentades pel Partit Popular als pressuposts de 2008, una de les quals es referia al pagament
de 116.172,53 euros per una sentència sobre les companyies requisades, tal vegada no s’hauria
de fer una modificació de crèdit pocs dies després d’haver-se aprovat el pressupost i s’aprofita
aquesta modificació de crèdit per ampliar el pressupost de despeses en matèria de personal,
amb la figura d’un director de Serveis Generals que no tenien previst, ni tan sols fa un mes.
Per altra banda, manifesta que si aquesta modificació de crèdit s’ha de votar, el Partit Popular
està d’acord en el pagament de la qüestió de les companyies requisades, però no està d’acord a
acceptar la figura d’un cap de personal o director de Serveis Generals; per tant, demana, si és
possible, fer una votació separada.
El secretari informa que no és possible, ja que en un expedient de modificació de crèdit ha de
ser idèntica la quantia de les despeses i la quantia dels ingressos.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que el punt cinquè, relatiu a l’expedient de modificació
de crèdit, i el punt sisè, relatiu a la modificació de la plantilla, estan molt relacionats i, com
que sobre la qüestió de l’execució de la sentència sobre les companyies requisades no hi té res
a dir, la seva intervenció serà respecte als dos punts. Manifesta que només fa dos mesos que
van aprovar uns pressuposts que no tenien en compte aquesta necessitat; que ara es presenti
aquesta modificació de crèdit demostra que la contractació d’un director de Serveis Generals és
fruit de la improvisació o bé ho són els pressuposts, que vagin fer de forma improvisada. Així
mateix, manifesta que, independentment de la necessitat de la contractació d’aquesta figura,
creu que hi ha altres prioritats a nivell de personal, com és complir els acords signats en
conveni i que està en vigor fins que no se n’aprovi un de nou, el compliment del qual evitaria
les denúncies davant Inspecció de Treball.
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Continua el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que en cas que s’hagi de contractar aquest director
de Serveis Generals, abans de contractar-lo com a càrrec de confiança, seria millor estudiar la
possibilitat de promoció interna, que sempre és un factor de motivació per al personal ja
existent. Així mateix, manifesta que li sembla una contradicció aquest augment d’alts càrrecs a
la vegada que s’externalitzen serveis o deixam d’assumir serveis nous, com pot ser el geriàtric.
Conclou dient que si l’equip de govern considera necessàries aquestes contractacions llavors no
té sentit mantenir l’exclusivitat del regidor de Serveis Generals, Sr. Lora, ni de la regidora
d’Economia, Sra. Marqués.

Intervé la Sra. Marqués Portella. Manifesta que primer de tot es va aprovar el Pressupost de
2008 perquè aquest ajuntament necessita una pressupost per funcionar, es va aprovar al mes
passat; i en aquest mes feim una modificació, una modificació que ha de passar per tots els
tràmits pels quals passa el pressupost, i la decisió que es va prendre va ser no aturar el
pressupost perquè necessitaven tota la resta d’altres partides. Ha passat un més i ara feim una
modificació, és ver, una modificació per pagar una qüestió de les companyies requisades i per
incloure aquesta nova persona dins la plantilla de personal de l’Ajuntament. Manifesta que
quan van iniciar els primers pressuposts aquesta persona no estava prevista, però com tothom
sap s’ha fet una consultoria per veure com reorganitzar tota la qüestió del personal, i una de
les recomanacions principals ha estat posar aquesta figura.
Afegeix que aquest equip de
govern vol fer feina perquè aquest ajuntament funcioni i, per tant, necessitem aquesta figura i
la contractarem com més prest millor; per açò, s’ha inclòs en aquesta modificació.
Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que no s’ha de mesclar una cosa amb l’altra, ni convenis ni
tampoc les partides econòmiques. Així mateix, manifesta que la senyora Marqués ha explicat
els motius pels quals açò no estava previst, i assenyala que una altra qüestió que s’ha de tenir
en compte és tota la reestructuració que fa aquest ajuntament en matèria d’atenció al públic.
Aquest diagnòstic que tenim seran dotze accions que farà aquest equip de govern i, amb vista a
apostar per tot açò, és necessari disposar d’aquesta figura per dur endavant tot aquest
moviment. Que és personal de confiança?, està totalment d’acord amb el Sr. Melià. Que el dia
de demà tal vegada serà una plaça a convocar?, potser sí, però sigui personal de confiança o
no sigui personal de confiança és un altre lloc de feina que es crea. Així mateix, manifesta que
tots els problemes laborals que es puguin tenir ja es discuteixen amb els comitès i amb els
sindicats. Pel que fa a les dedicacions exclusives, manifesta que li fa efecte que en el partit del
Sr. Melià també tenen experiència a tenir càrrecs d’exclusivitat i d’encomanar gent de
confiança, i no passa res; al contrari, a vegades fa falta perquè les coses puguin funcionar bé.
Intervé novament el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que la senyora Marqués ha confirmat que
es va aprovar el pressupost perquè l’Ajuntament necessitava un pressupost, que ve a ser el
mateix que ha dit ell amb unes altres paraules, que els pressuposts es van fer de forma
improvisada, es van fer perquè s’havien de fer i un mes després es comencen a fer
modificacions de crèdit. Manifesta que creu recordar que l’estudi del funcionament intern de
l’Ajuntament no estava conclòs quan es va fer el pressupost, però sí que devia estar avançat
perquè es va incloure la figura de responsable de recursos humans. Respecte que no s’ha de
mesclar el conveni amb la modificació de crèdit i amb l’augment de la plantilla, manifesta que,
evidentment, no necessàriament s’ha de mesclar, però també és ver que amb la problemàtica
que hi ha amb el personal se’ls digui que no hi ha doblers per pagar-los les hores
extraordinàries al preu acordat o el plus d’insularitat i, en canvi, s’augmenten els alts càrrecs i
dedicacions exclusives, açò és un contrasentit i creu que sí que açò va lligat i està relacionat.
Intervé el batle. Manifesta que els pressuposts no s’improvisen, sinó que es fan; i recorda que
en el debat de l’aprovació del pressupost ja li va dir que considerava una lleugeresa per part
seva entrar en aquesta consideració, perquè darrere un pressupost hi ha molta feina feta, i diu
que no hi ha improvisació. Hi havia una feina encomanada a una consultoria i en el dia d’avui
tenim un resultat i aquest ens dur a fer aquesta modificació. Afegeix que un pressupost és viu,
i quan es fa un pressupost és una previsió del que se suposa que es podrà fer durant l’exercici,
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i difícilment es trobarà un pressupost encotillat perquè durant l’exercici és fàcil que en qualque
moment hagis de fer qualque modificació.
Per altra banda, i quan el Sr. Melià xerra de
dedicacions exclusives, tal vegada encara n’hi falta una, la seva... Sobre les hores extres,
manifesta que s’han pagat totes, no hi ha hagut cap problema, i que el problema ve en el
moment que es diu que no es pagaran al preu que marca el conveni, però tampoc és açò,
perquè quan hi ha hores de conveni s’han de pagar a hores de conveni, però llavors es paguen
hores de mutu acord amb el personal, que és allò en què en aquest moment hi ha diferència de
criteri, però les hores de conveni són les hores de conveni i açò és així; i seguir xerrant que no
es paguen les hores extres, açò és mentida.

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 PSMELS VERDS (2); i sis vots en contra, corresponents als membres del PP (5) i EM-EU (1); acorda:
Primera.- Aprovar la modificació de crèdit núm. 2 al Pressupost Municipal de 2008, mitjançant
majors ingressos i del romanent de l’exercici de 2007, de conformitat amb el següent detall:
PRESSUPOST DE DESPESES
Concepte
Director Serveis Generals.- Retribució
Director Serveis Generals.- Seg. Social
Execució sentència requisa aigües

PRESSUPOST D’INGRESSOS
Concepte
De romanent de crèdit Liquidació 2007
De comptes extrapresupostàries

Partida
121.00.111.00
121.00.160.00
121.00.226.03

Import
14.117,00
4.462,00
116.172,53
134.751,53

Partida

Import
95.246,77
39.504,76
134.751,53

399.01

Segona.- Publicar en el BOIB i en el diari Menorca el present acord durant el període de quinze
dies hàbils, per a la presentació d’al·legacions, reclamacions o suggeriments.
En el supòsit de no-presentació d’al·legacions durant el període habilitat a l’efecte, l’expedient
s’entendrà aprovat definitivament.
SISÈ.- DICTAMEN COMISSIÓ D'ECONOMIA I EDUCACIÓ 22.04.08.- PROPOSICIÓ
D'ALCALDIA AMB RELACIÓ A LA MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA MUNICIPAL PER A
L'ANY 2008
El secretari dóna compte del dictamen emès en relació amb l’assumpte indicat, que diu:
“El secretari dóna compte de la proposició d’Alcaldia, de dia 07.04.08, amb relació a la modificació de la
plantilla municipal per a l’any 2008, la qual figura a l’expedient. Així mateix, informa que, igualment, s’ha
remès als membres de la comissió una còpia de l’informe de Secretaria-Intervenció, de dia 18.04.08, amb
relació a l’assumpte indicat. ----------------------------------------------------------------------------------------------La presidenta informa que el debat d’aquest punt s’ha fet en el punt anterior, relatiu a l’expedient de
modificació de crèdit núm. 2, i demana si hi ha qualque intervenció més. I no havent-hi intervencions, se
sotmet a votació la proposició indicada. -------------------------------------------------------------------------------La Comissió d’Economia i Educació, amb els vots a favor dels representants del PSOE i PSM-ELS VERDS,
que suposen set vots ponderats; i l’abstenció dels representants del PP i EM-EU; que suposen sis vots
ponderats; acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les següents propostes d’acord: --------Primera.- Modificar la plantilla municipal per a l’any 2008 amb la inclusió, com a “Personal eventual”, de
les següents places: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Director de Serveis Generals i Governació.- Titulació de Tècnic Diplomat, de grau mitjà o equivalent
(o
superior).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Director de Serveis Econòmics.- Titulació de Tècnic Diplomat, de grau mitjà o equivalent (o superior).
Segona.- Publicar en el BOIB i en el Diari Menorca el preceptiu anunci d’aprovació, per tal que durant el
període de quinze dies hàbils els interessats puguin presentar al·legacions, reclamacions o suggeriments.
En el supòsit de no-presentació d’al·legacions, l’expedient s’entendrà aprovat definitivament.” ---------------

Intervé la Sra. Baillo Vadell. En primer lloc, manifesta que el Partit Popular està completament
d’acord amb la intervenció feta per EM-EU en el punt anterior. Així mateix, manifesta que el
batle ha dit que per fer els pressuposts no hi ha improvisació, però el PP creu que sí que n’hi ha
i el que li falta a aquest equip de govern és una visió de futur. És conegut públicament que

l’ajuntament no funciona i encara no fa un mes que van aprovar la plantilla municipal i ja
introdueixen modificacions i, segons van dir a la comissió, hi haurà sis places de personal
eventual, és a dir, sis places de persones elegides a dit, sense haver passat per un examen o
oposició i, per tant, ocupant una plaça que considera política perquè amb igualtat de condicions
l’equip de govern abans elegirà una persona del PSOE que del PP o d’EM-EU, simplement per
igualtat d’idees. La vida municipal serà polititzada. Afegeix que hi ha moltes persones que fan
feina a l’ajuntament des de fa molts d’anys i no han creat places de forma definitiva, i es
demana: Per què no ho regularitzen, tot açò? Creu que és per aquí per on s’ha de començar i
no crear nous llocs de treball que costen doblers als ciutadans i no sabem tècnicament el
resultat que poden donar, i insisteix que aquest equip de govern no té visió de futur. Conclou
dient que sabem de les bones intencions de la Sra. Marqués, però no basta, i anuncia que el
Partit Popular hi votarà en contra.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que en el punt anterior ha dit que la seva anàlisi era
en conjunt respecte al punt cinquè i sisè i, per tant, considera que ha quedat explicat el que
pensa sobre aquest punt, però sí que vol fer menció d’una qüestió. Manifesta que no pot ser
que en el debat de pressuposts se li recriminàs que digués que hi havia hagut improvisació
perquè ell en el debat de pressuposts no ho va dir, açò, sinó que va fer altres crítiques.
Realment creu que els pressuposts són pensats per a tot l’any i que és impossible que no hi
hagi alteracions, però una alteració com aquesta a un mes de l’aprovació del pressupost, ara sí
que li sembla que s’improvisa i ho diu, però insisteix que en el debat de pressupost no ho va
dir i no se li podia haver reprotxat que ho digués.
Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que la portaveu del PP ha dit que si estiguessin en una
empresa privada ja estarien en nombres vermells i ara diu que no hem d’agafar més
personal... Manifesta que en els pressuposts es convoquen places fixes, no una ni dues ni
tres, sinó onze places i, a part d’açò, aquest equip de govern està disposat a fer feina i s’ha
posat com a meta les accions de millora d’atenció als ciutadans, i són dotze accions que es
faran d’aquí endavant:
1.- Revisió de l’organització de l’Ajuntament.
2.- Creixement d’efectius de la plantilla dels serveis administratius municipals.
3.- Establiment d’una estructura sòlida entre àrees.
4.- Realització de la relació de llocs de treball i una anàlisi de la retribució dels treballadors.
5.- Iniciació d’un procés de cobertura de les places vacants.
6.- Negociació de les condicions dels treballadors.
7.- Millora i actualització dels sistemes d’informació i de gestió.
8.- Elaboració d’una plaça d’informàtic per a l’any 2009.
9.- Elaboració d’un pla de formació per a tots els treballadors d’aquesta casa.
10.- Ordenació dels espais d’aquest ajuntament de cara a l’atenció al públic, bàsica per donar
un bon servei al ciutadà.
11.- Desenvolupament d’un pla de comunicació del procés de reorganització.
12.- Posada en marxa del Servei d’Atenció al Ciutadà (SAC).
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Continua el Sr. Lora Buzón. Manifesta que tota aquesta feina, que té uns dies i uns mesos
establerts, es durà a terme i aquest equip de govern ha apostat per açò; i s’ha explicat a tots
els treballadors d’aquest ajuntament i al Comitè que comptam amb el personal perquè el
consideram qualificat, uns podran millorar la seva qualificació i uns altres s’hauran de posar-se
a un altre lloc i, fins i tot, millorar les condicions dels treballadors amb vista a l’atenció del
ciutadà. Per a tot açò fa falta una estructura forta i una organització i per posar en marxa tot
aquest procés fa falta un responsable de Recursos Humans, un director de Serveis Generals i un
director de Serveis Econòmics. Conclou dient que l’oposició no hi estarà d’acord, ho accepta,
però aquest equip de govern considera que sí que és necessari per millorar no només l’atenció
del ciutadà, sinó també la qualitat dels treballadors d’aquest ajuntament.

Tot seguit, la Sra. Baillo Vadell manifesta que aplaudeix la manera que el Sr. Lora ven el
producte, molt bé.
El Sr. Lora Buzón li dóna les gràcies.
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 PSMELS VERDS (2); i sis vots en contra, corresponents als membres del PP (5) i EM-EU (1); acorda:
Primer.- Modificar la plantilla municipal per a l’any 2008 amb la inclusió, com a “Personal
eventual”, de les següents places:
-

Director de Serveis Generals i Governació.- Titulació de Tècnic Diplomat, de grau mitjà o
equivalent (o superior).
Director de Serveis Econòmics.- Titulació de Tècnic Diplomat, de grau mitjà o equivalent (o
superior).

Segon.- Publicar en el BOIB i en el Diari Menorca el preceptiu anunci d’aprovació, per tal que
durant el període de quinze dies hàbils els interessats puguin presentar al·legacions,
reclamacions o suggeriments.
En el supòsit de no-presentació d’al·legacions, l’expedient s’entendrà aprovat definitivament.
SETÈ.- DICTAMEN COMISSIÓ D'ECONOMIA I EDUCACIÓ 22.04.08.- PROPOSICIÓ
QUE PRESENTA LA REGIDORA D'ECONOMIA AMB RELACIÓ A L'APROVACIÓ D'UNES
MODIFICACIONS A L'ORDENANÇA FISCAL QUE REGULA LA TAXA PER A LES
UTILITZACIONS PRIVATIVES O L'APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC
LOCAL
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 11.04.08, amb
relació a l’aprovació d’unes modificacions a l’ordenança fiscal que regula la taxa per a les utilitzacions
privatives o l’aprofitament especial del domini públic local. Així mateix, informa que, igualment, s’ha
remès als membres de la comissió una còpia de l’informe de l’assessor econòmic, de dia 08.04.08; una
còpia de l’informe de Secretaria-Intervenció, de dia 11.04.08; així com una còpia de l’ordenança
actualment vigent. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervé la presidenta. Manifesta que aquesta ordenança estava feta sobre el preu del sòl de les ponències
que fa el Cadastre amb motiu del sòl que s’ocupa, i com que ara hi ha hagut una revisió cadastral, és el
motiu pel qual s’ha considerat oportú revisar aquestes tarifes. Com que els valors s’havien disparat tant,
en lloc d’aplicar-ho tot en un any, aquest augment de valor es farà en deu anys. ------------------------------
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La Sra. Baillo Vadell manifesta que li agradaria saber a quins conceptes fa referència exactament aquesta
taxa.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El secretari informa que és per a l’ocupació de taules i cadires; per a l’ocupació de “puestos y barracas”;
per a l’ocupació de “rieles i postes”; i per entrada de vehicles, si bé aquesta darrera no s’aplica.
------------Per altra banda, la Sra. Baillo Vadell demana si s’han mantingut conversacions amb qualque restaurant o
amb els firaires sobre aquest augment, o si açò es pensa fer en el futur. ---------------------------------------La presidenta manifesta que aquesta ordenança és de fa temps; llavors l’any 2006 es va posar aquest
paràmetre; i ara el que s’ha fet és actualitzar aquest paràmetre. --------------------------------------------------La Sra. Baillo Vadell manifesta que en el registre d’entrada d’aquest ajuntament s’ha presentat un escrit
d’una persona que mostra la seva disconformitat amb les actuals condicions del mercat de Punta Prima;
demana informació sobre la taxa que paguen. ------------------------------------------------------------------------La presidenta informa que abans el mercat de Punta Prima no anava amb aquesta ordenança, sinó que
anava amb una altra ordenança; llavors un any hi va haver una pujada important, i amb aquesta
modificació que es presenta avui no hi ha massa augment significatiu respecte a l’any passat. ---------------

Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que no veu la relació entre el cadastre i aquestes taxes, i demana
informació. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El secretari efectua una explicació d’aquesta qüestió i del criteri que va adoptar l’Ajuntament, fa dos anys,
per valorar el sòl públic; no és que el cadastre doni valor al sòl públic, sinó que s’utilitza el valor dels
immobles confrontants. --------------------------------------------------------------------------------------------------Per altra banda, el Sr. Melià Mercadal demana si paguen aquestes taxes els diferents mercats que
eventualment s’estan organitzat, com ara el mercat de Sant Jordi,
el de Sant Antoni...
-----------------------La presidenta respon que no, ja que aquests s’emmarquen dins activitats culturals que organitza
l’Ajuntament.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Després d’una àmplia anàlisi, la Comissió d’Economia i Educació, amb els vots a favor dels representants
del PSOE i PSM-ELS VERDS, que suposen set vots ponderats; i l’abstenció dels representants del PP i EMEU; que suposen sis vots ponderats; acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les següents
propostes d’acord: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Primera.- Aprovar provisionalment unes modificacions a l’Ordenança fiscal que regula la taxa per a les
utilitzacions privatives o l’aprofitament especial del domini públic local, de les següents característiques:
--a) El primer paràgraf de l’article 5è, quota tributària, quedarà redactat tal com segueix: -------------------“Para la aplicación de las tarifas que se dirán, se parte del valor medio del suelo resultante de aplicar
el valor unitario básico del suelo establecido por la ponencia técnica de valores aprobada con motivo
de la revisión catastral, siendo estos: -----------------------------------------------------------------------------Valor medio de m2 en área de suelo de casco urbano (por año) = 73,28 euros ---------------------------Valor medio de m2 en área de suelo en área de la costa (por año) = 60,87 euros.”
----------------------b) De la “Tabla de coeficientes correctores para el cálculo de Tarifas”, modificar-ne l’apartat de
“Ambulantes (casco urbano)” pel següent text: “Ambulantes (casco urbano – fiestas patronales)”. --Segona.- L’entrada en vigor de les modificacions plantejades serà efectiva a partir de la publicació de
l’acord
d’aprovació
definitiva
en
el
BOIB.
-------------------------------------------------------------------------------Tercera.- Publicar en el BOIB i en el tauler d’edictes de la corporació l’acord de l’aprovació provisional
amb la finalitat que durant el període de trenta dies els interessats puguin examinar l’expedient i
presentar
les
reclamacions
que
estimin
oportunes.
-------------------------------------------------------------------------------Quarta.- En el cas que no es presentin reclamacions, s’entendrà definitivament adoptat l’acord fins ara
provisional.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Intervé la Sra. Marqués Portella. Manifesta que l’únic que s’ha fet amb la modificació d’aquesta
ordenança és l’actualització dels paràmetres sobre els quals es calculen les taxes d’ocupació de
via pública. Aquests paràmetres s’agafen segons els valors cadastrals de tot el territori del
voltant on s’ocupa, i tenint en compte que dins l’any 2007 s’ha fet una revisió cadastral, s’ha
considerat oportú que s’havia de revisar aquesta ordenança actualitzant aquests valors.
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Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que tothom sap que l’Ajuntament està malament de
doblers i el que aquest equip de govern ha començat a fer és veure per on poder obtenir més
ingressos, i ara pretenen modificar una taxa que van aprovar només fa dos anys amb l’excusa
de la revisió cadastral. Així mateix, manifesta que en el nucli urbà pagaven 66 euros i ara en
pagaran 73, i a la costa pagaven 52 euros i ara en pagaran 61; però açò no acaba aquí, ja
que resulta que cada any aniran augmentant un 10% fins a arribar, d’aquí a 10 anys, que es
pagaran 137 euros. El Partit Popular açò ho troba una exageració.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que el Partit Popular ha fet una comparació entre
diferents pobles de l’illa,
comparant els preus des Castell, Maó, Alaior, Ferreries i es
Mercadal, i de mitjana surt que Sant Lluís és el més car de tots. Així mateix, manifesta que
el PP presenta avui una proposta diferent: Acceptaria l’augment dels preus d’aquest any i per a
la resta del mandat (els tres anys que hi queden) vagin apujant els preus segons l’IPC. Creu
que açò és una proposta raonable, ja que l’ajuntament augmentarà les arques municipals i no
gravarà tant els ciutadans de cara als anys successius.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que a la comissió d’Economia es va explicar quin era el
criteri que s’havia seguit per aplicar aquest augment, i si bé sap que mai és agradable votar o
decidir pujades de taxes, però si és conseqüència del nou valor cadastral i, a més, es fa d’una
forma gradual durant els pròxims deu anys, entén que s’ha d’aprovar. Per la qual cosa anuncia
que EM-EU hi votarà a favor.

Intervé la Sra. Marqués Portella. Manifesta que l’any 2006 la senyora Baillo formava part
d’aquest consistori i suposa que en el seu moment, a la millor, va votar en contra però no va dir
res en contra de la modificació d’aquesta ordenança, i va ser quan l’ordenança va agafar com a
paràmetre el preu del valor del sòl segons la ponència cadastral. Tothom sap que açò ha
canviat i quan xerram del valor del sòl segons la ponència cadastral hem de variar aquest valor.
Així mateix, manifesta que som conscients d’una pujada importat, per açò, tal com es va
explicar a la comissió, s’ha aplicat el preu mínim que posa la ponència i, igual que es fa amb
els rebuts de l’IBI, s’ha aplicat l’augment gradualment durant deu anys.
Afegeix que la
proposta està molt clara i creu que és per aquí cap on ha d’anar i avui el que s’aprovarà són les
tarifes de l’any 2008. Conclou dient que l’import de 73,28 i 60,87 no és el que pagarà la
gent, sinó que açò és el valor mitjà del m2 que s’agafa, i el que pagarà cadascú depèn d’una
sèrie de valors que hi ha i que s’apliquen segons el tipus d’ús i d’altres coses més.
La Sra. Baillo Vadell manifesta que ella ha fet una proposta i no s’ha contestat.
El batle
manifesta que sí que ha quedat contestada. La Sra. Baillo Vadell manifesta que esperava que
fes qualque comentari sobre la proposta que ha fet.
El batle manifesta que la regidora
d’Hisenda ha dit que es mantenia amb la proposta que es va dur a la comissió i que avui es du
al Ple.
Tot seguit, la Sra. Marqués Portella manifesta que a la comissió la senyora Baillo podria haver
fet aquesta proposta i es podria haver debatut, però no la va fer, no va obrir la boca, no va dir
res. Afegeix que a dia d’avui la proposta que l’equip de govern presenta és la que s’ha de
sotmetre a votació.
Pren la paraula el secretari de la corporació manifestant que la proposta que presenta la
portaveu del Partit Popular s’allunya del contingut d’allò que es presenta avui a aprovació, ja
que la modificació que es fa sobre la quota tributària és únicament aplicable per a l’any 2008 i
que, en tot cas, per a l’any 2009 s’haurà de tornar a modificar.
La Sra. Baillo Vadell manifesta que, doncs, si açò és així, hi votarà a favor.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
Comissió d’Economia i Educació.
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El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:
Primer.- Aprovar provisionalment unes modificacions a l’Ordenança fiscal que regula la taxa
per a les utilitzacions privatives o l’aprofitament especial del domini públic local, de les següents
característiques:
c) El primer paràgraf de l’article 5è, quota tributària, quedarà redactat tal com segueix:

“Para la aplicación de las tarifas que se dirán, se parte del valor medio del suelo resultante
de aplicar el valor unitario básico del suelo establecido por la ponencia técnica de valores
aprobada con motivo de la revisión catastral, siendo estos:
Valor medio de m2 en área de suelo de casco urbano (por año) = 73,28 euros
Valor medio de m2 en área de suelo en área de la costa (por año) = 60,87 euros.”
d)

De la “Tabla de coeficientes correctores para el cálculo de Tarifas”, modificar-ne l’apartat
de “Ambulantes (casco urbano)” pel següent text: “Ambulantes (casco urbano – fiestas
patronales)”.

Segon.- L’entrada en vigor de les modificacions plantejades serà efectiva a partir de la
publicació de l’acord d’aprovació definitiva en el BOIB.

Tercer.- Publicar en el BOIB i en el tauler d’edictes de la corporació l’acord de l’aprovació
provisional amb la finalitat que durant el període de trenta dies els interessats puguin examinar
l’expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes.
Quart.- En el cas que no es presentin reclamacions, s’entendrà definitivament adoptat l’acord
fins ara provisional.
VUITÈ.- DICTAMEN COMISSIÓ D'ECONOMIA I EDUCACIÓ 22.04.08.- PROPOSICIÓ
QUE PRESENTA LA REGIDORA D'ECONOMIA AMB RELACIÓ A L'APROVACIÓ DE
L'ORDENANÇA FISCAL QUE REGULA EL PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DEL
SERVEI D'ESCOLA INFANTIL SES CANALETES
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 11.04.08, amb
relació a l’aprovació de l’Ordenança fiscal que regula el preu públic per a la prestació del servei d’escola
infantil Ses Canaletes. Així mateix, informa que, igualment, s’ha remès als membres de la comissió una
còpia de l’informe de l’assessor econòmic, de dia 08.04.08; una còpia de l’informe de SecretariaIntervenció, de dia 11.04.08; així com una còpia de l’ordenança relativa a l’assumpte indicat. ---------------Intervé la presidenta. Manifesta que s’ha fet una nova ordenança fiscal per a l’escoleta, actualitzant el
text legal i les taxes, així com incorporant una sèrie de bonificacions que no existien i que, de totes
aquestes qüestions i dels criteris de l’equip de govern amb relació a la necessitat de reduir el dèficit
existent,
se’n va informar a la reunió que va mantenir amb els pares dels beneficiaris.
-----------------------Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que a l’informe de l’assessor econòmic municipal s’indica que, de
mitjana, durant el 2006-2007 el cost per usuari és d’aproximadament uns 3.000 euros/usuari mentre que
els ingressos per preus públics obtinguts són tan sols de 935 euros/usuari; llavors a l’ordenança es parla
d’una matrícula de 60 euros; d’una quota per a bebès de 134 euros/més i una quota per a escolars de 119
euros/mes.
Demana
una
explicació
d’aquesta
qüestió.
-------------------------------------------------------------La presidenta informa que l’any 2007 tothom va pagar una quota de 100 euros, més una matrícula de 60
euros, i les quotes es paguen per onze mesos. A partir d’aquí, i segons les anàlisis fetes respecte a les
diferents escoletes de Menorca, resulta que els nadons són els que suporten més despeses en comparació
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amb la resta d’al·lots que van a l’escoleta i que, per açò, s’ha fet la reflexió que altres municipis ja tenen
feta i és que seria just que els qui mes gasten paguin una mica més. ------------------------------------------Continua la presidenta. Manifesta que a l’ordenança anterior només hi havia un supòsit respecte a
bonificacions i era el de famílies nombroses, i ara es planteja, a part del 50% de descompte per a les
unitats familiars considerades nombroses, un 10% per aquelles unitats familiars que tenguin dos o més
fills matriculats a l’escoleta; un 10% per aquelles unitats familiars monoparentals; i un 20% per aquelles
unitats familiars que tenguin un fill matriculat amb necessitats educatives especials.
Per altra banda,
manifesta que també s’ha incorporat una reducció del 100% de la quota davant la situació excepcional
d’un escolar que, amb necessitats educatives especials, es recomana la seva permanència a l’escola
infantil havent superat l’edat de tres anys. Igualment, manifesta que fins ara en els casos de famílies que
tenguin altres tipus de problemes, a través dels Serveis Socials, se’ls podria fer una reducció fins al 50% i
proposa “in voce” que aquesta reducció pugui arribar fins al 80%, i incorporar-ho a l’ordenança. -----------El Sr. Melià Mercadal considera que si açò és avaluat pels Serveis Socials no hauríem de posar límits.
Per altra banda, manifesta que si la quota dels nadons de l’any passat era de 100 euros/mes, no acaba
d’entendre les xifres que s’indiquen a l’informe de l’assessor econòmic respecte al cost de 934 euros per
usuari.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presidenta informa que açò és un càlcul de mitjana i que s’ha de tenir en compte que hi ha usuaris que
comencen a mitjan curs i altres que tenen bonificacions per família nombrosa o per serveis socials.
Afegeix que a l’esmentat informe econòmic s’hauria d’haver descomptat com a despesa la subvenció que
rebem pel funcionament (14.000 €) , si bé els nombres no variarien massa si dels 368.000 euros de
despeses se’n lleva aquests 14.000 €. ----------------------------------------------------------------------------------El Sr. Melià Mercadal manifesta que, per altra banda, té entès que el pla d’atenció de primera infància
estableix una subvenció de 4.000 euros per plaça ja creada; demana si és així. La presidenta matisa que
no és per plaça sinó per grup. -------------------------------------------------------------------------------------------Finalment, la Sra. Baillo Vadell manifesta que li agradaria disposar d’una còpia de l’ordenança fiscal
anterior. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Després d’una àmplia anàlisi, la Comissió d’Economia i Educació, amb els vots a favor dels representants
del PSOE i PSM-ELS VERDS, que suposen set vots ponderats; i l’abstenció dels representants del PP i EM-

EU; que suposen sis vots ponderats; acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les següents
propostes d’acord: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Primera.- Aprovar provisionalment l’Ordenança fiscal que regula el preu públic per a la prestació del
servei
d’escola
infantil
Ses
Canaletes.
-----------------------------------------------------------------------------------Segona.- L’entrada en vigor de la present ordenança serà l’endemà de la seva publicació en el BOIB, i la
seva aplicació es farà efectiva a partir del curs escolar 2008-2009. -----------------------------------------------Tercera.- Publicar en el BOIB i en el tauler d’edictes de la corporació l’acord de l’aprovació provisional
amb la finalitat que durant el període de trenta dies els interessats puguin examinar l’expedient i
presentar
les
reclamacions
que
estimin
oportunes.
-------------------------------------------------------------------------------Quarta.- En el cas que no es presentin reclamacions, s’entendrà definitivament adoptat l’acord fins ara
provisional.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Intervé la Sra. Marqués Portella. Manifesta que en aquest cas hi havia una ordenança fiscal
aprovada l’any 1989 i que des d’aquell moment fins a dia d’avui no s’havia modificat l’ordenança
en si, únicament la qüestió del preu públic. Ara s’ha considerat oportú que era necessari
actualitzar el text perquè ha canviat la normativa i, així mateix, s’ha aprofitat per fer una
incorporació de noves bonificacions i reduccions, així com per a la revisió del preu públic. S’ha
fet un informe econòmic del que l’escoleta costa al municipi i, evidentment, l’Ajuntament està
suportant un dèficit important fins al punt que està finançant més del 60% de cada plaça
escolar. Es va fer una reunió amb els pares i es va acordar que per aquest any la quota per als
escolars d’1-3 anys seria de 119 euros/mes i per als nadons de 134 euros/mes. Pel que fa a
les noves bonificacions i reduccions incorporades, manifesta que aquestes són:
-

Un 10% per a aquelles unitats familiars que tenguin dos o més fills matriculats a l’escoleta.
Un 10% per a aquelles unitats familiars monoparentals.
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-

-

Un 20% per a aquelles unitats familiars que tenguin un fill matriculat amb necessitats
educatives especials.
Una reducció del 100% de la quota davant la situació excepcional d’un escolar que, amb
necessitats educatives especials, es recomana la seva permanència a l’escola infantil havent
superat l’edat de tres anys.
En els casos de famílies que tenguin altres tipus de problemes, a través dels Serveis
Socials, se’ls podrà fer una reducció fins al 80%.

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 vuit vots a favor, corresponents als membres del PSOE (5), PSM-ELS
VERDS (2) i EM-EU (1); i cinc abstencions, corresponents als membres del PP (5); acorda:
Primer.- Aprovar provisionalment l’Ordenança fiscal que regula el preu públic per a la
prestació del servei d’escola infantil Ses Canaletes.
Segon.- L’entrada en vigor de la present ordenança serà l’endemà de la seva publicació en el
BOIB, i la seva aplicació es farà efectiva a partir del curs escolar 2008-2009.
Tercer.- Publicar en el BOIB i en el tauler d’edictes de la corporació l’acord de l’aprovació
provisional amb la finalitat que durant el període de trenta dies els interessats puguin examinar
l’expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes.
Quart.- En el cas que no es presentin reclamacions, s’entendrà definitivament adoptat l’acord
fins ara provisional.

NOVÈ.RATIFICACIÓ RESOLUCIÓ
D'EQUIPAMENTS ESPORTIUS 2008

D'ALCALDIA

NÚM.

2008/57.-

PLA

El secretari dóna compte de la resolució d’Alcaldia núm. 2008/57, de dia 30 de gener de 2008,
en relació a l’assumpte indicat, que diu:
“Cumpliendo con el Reglamento del Plan Territorial de Instalaciones y Equipamientos Deportivos para el
Año 2008 que establece como fecha máxima para la tramitación de solicitudes al Consell Insular de
Menorca
la
de
31
de
Enero
de
2008.
------------------------------------------------------------------------------------Visto el Proyecto y Memorias Valoradas por los Servicios Técnicos Municipales. --------------------------------Atendiendo a las atribuciones que me confiere la Ley 7/85, Reguladora de las Bases de Régimen Local,
vengo en ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------R E S O L V E R: ------------------------------------------------------Primero.- Solicitar la inclusión en el Plan Territorial de Equipamientos Deportivos Año 2008, de las
siguientes actuaciones cuyo total asciende a la cuantía de OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA
Y SEIS EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS (83.336,20€). --------------------------------------------------------------*Proyecto sustitución cerramiento Pists Tenis.......................53.222.-Euros. ------------------------------------*Memoria Valorada Pista Sakate desmontable.................... 28.414,20 Euros. ----------------------------------*Memoria
Valorada
Redes
Fondo
Campo
Fútbol................
1.700.-Euros.
---------------------------------------Segundo.-Dar traslado de la presente Resolución al Consell Insular de Menorca y ratificar la misma por el
Pleno
del
Ayuntamiento
de
Sant
Lluis.”
----------------------------------------------------------------------------------
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El secretari dóna compte de la resolució d’Alcaldia núm. 2008/57, de dia 30 de gener de 2008,
amb relació a l’assumpte indicat, que diu:
I no havent-hi intervencions, el batle sotmet a votació la ratificació de l’esmentada resolució
d’Alcaldia.
El Ple de l’Ajuntament per vuit vots a favor, corresponents als membres del PSOE (5), PSM-ELS
VERDS (2) i EM-EU (1); i cinc abstencions, corresponents als membres del PP (5); acorda:
-

Ratificar en tots els seus termes la Resolució d’Alcaldia núm. 2008/57, de dia 30.01.08,
transcrita anteriorment.

DESÈ.- DONAR COMPTE RESOLUCIÓ D'ALCALDIA NÚM. 2008/134.- INICI PROCÉS
DE CONTRACTACIÓ D'UN RESPONSABLE DE RECURSOS HUMANS
El secretari dóna compte de la resolució d’Alcaldia núm. 2008/134, de dia 7 d’abril de 2008, en
relació a l’assumpte indicat, que diu:
“Previst a la plantilla municipal per a l’any 2008 i existint consignació pressupostària en el Pressupost de

2008 per a la cobertura d’una plaça de Responsable de Recursos Humans i atès a les circumstàncies
exposades a la Memòria d’Alcaldia de l’expedient de la plantilla, en la qual es posa de manifest que, amb
motiu de l’actual volum de personal, funcionari i laboral, que integra la plantilla municipal, es considera
necessari crear amb caràcter de personal eventual una plaça de Responsable de Recursos Humans, que
serà coberta per tècnic diplomat. L’esmentada contractació i l’experiència a desenvolupar marcaran les
bases per a la inclusió, si és el cas, a la plantilla de funcionaris o personal laboral.
-----------------------------De les anàlisis realitzats per l’equip de govern municipal es considera oportú que, encara que el
nomenament d’aquest tipus de personal és lliure i correspon al batle, es desenvolupi un procés de
valoració que pemeti la contractació del professional més idoni per a les necessitats d’aquest Ajuntament.
Atenent a les circumstàncies exposades, 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.- Efectuar convocatòria pública per a la contractació d’un Responsable de Recursos Humans que
desenvolupi les seves feines en aquesta corporació durant un període inicial de sis mesos conforme a les
següents circumstàncies: -------------------------------------------------------------------------------------------------a) Denominació lloc de feina: Responsable de Recursos Humans. -----------------------------------------------b) Titulació acadèmica: Tècnic Diplomat (o superior). -------------------------------------------------------------c) Criteris de selecció: Valoració de Currículum vitae i entrevista personal. Per aquesta qüestió, es
constituirà
una
comissió
de
valoració
de
candidats
formada
per:
---------------------------------------------President.- Regidor delegat de governació (personal). --------------------------------------------------------Regidora delegada d’Hisenda. --------------------------------------------------------------------------------------Secretari de la Corporació o funcionari amb qui delegui que realitzarà les funcions de Secretari de la
comissió. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Representant Sindical del Comitè de Personal amb veu i sense vot. -----------------------------------------d) Funcions del lloc de feina: Realitzar les funcions pròpies de responsable de Recursos Humans i
Personal
de
l’Ajuntament
de
Sant
Lluís.
---------------------------------------------------------------------------e) Tipus de contractació: Personal Eventual. ------------------------------------------------------------------------f) Retribucions: Segons el nivell o categoria del lloc de feina. ---------------------------------------------------g) Calendari
del
procés
de
selecció
del
Responsable
de
Recursos
Humans:
------------------------------------Dia 8 d’abril.- Publicació en el diaris locals i difusió de la convocatòria a altres medis. --------------Dia 16 d’abril.- Darrer dia per a la presentació d’instàncies, les quals s’hauran de presentar en el
Registre d’Entrada d’aquest Ajuntament o mitjançant fax al número 971 15 05 34. ------------------
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Del 17 al 24 d’abril.- Reunió de la comissió de valoració i realització d’entrevistes amb els
aspirants. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Dia 28 d’abril.- Proposta de la comissió de valoració a la Batlia. ----------------------------------------Dia 29 d’abril.- Nomenament del candidat seleccionat. ---------------------------------------------------Dia 5 de maig.- Inici de la contractació. ---------------------------------------------------------------------Segon.- Donar compte de la present resolució al Ple de l’Ajuntament.” ------------------------------------------

Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que en aquest Ajuntament era una qüestió pendent poder
disposar d’una plaça de responsable de recursos humans, pel fet que són més de 100 els
treballadors que hi ha i és necessari i imprescindible disposar d’aquesta figura. Per altra banda,
manifesta que, si bé serà personal eventual, en aquest cas no s’ha agafat a dit el responsable
de recursos humans, sinó que s’ha constituït una comissió de valoració i, entre tots, s’ha elegit
una persona de les setze que, si no recorda malament, es van presentar.
La Sra. Baillo Vadell manifesta que vol deixar constància que el Partit Popular no hi va
participar, i el Sr. Lora ha dit que hi va participar tothom...
El Ple de l’Ajuntament en resta assabentat.
ONZÈ.- DONAR COMPTE AUTO NÚM. 304/07 SOBRE
SUSPENSIÓ EN EL PROCEDIMENT ORDINARI 3/2007

PEÇA SEPARADA DE

El secretari dóna compte de l’acte núm. 304/07, de dia 05.11.07, del jutjat contenciós
administratiu núm. 1 de Palma de Mallorca, mitjançant el qual ES DENEGA la suspensió cautelar
sol·licitada per Ramón Ulldemolins Vidal i altres en el procediment ordinari 3/2007, relatiu al
recurs contenciós administratiu interposat per Ramón Ulldemolins Vidal i altres contra la
resolució d’Alcaldia núm. 2006/774, de dia 08.11.06, mitjançant la qual es desestimava el
recurs de reposició interposat contra la resolució d’Alcaldia 2006/623, de 11.09.06, en 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 d’Alcaldia núm. 2006/627, de 12.09.06, per la qual es desestimaven les al·legacions
presentades per Ramón Ulldemolins Vidal i es desestimava la sol·licitud de suspensió de
l’execució de la resolució impugnada.
El Ple de l’Ajuntament en resta assabentat.

DOTZÈ.- CONTROL DEL PLE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Intervé la Sra. Baillo Vadell demanant la següent documentació:
Junta de Govern Local de dia 06.03.08
-

Punt 18è.- Vol saber quin criteri ha seguit la Junta de Govern Local per a la liquidació que
ha fet sobre l’impost de construccions referent a les plantes solars fotovoltaiques de
Binissafúller i Binibèquer.

Junta de Govern Local de dia 06.03.08
-

Punt 7è.- Còpia de les següents factures del mes de gener de 2008:
- Acustic Menorca, SL, per import de 568,40 euros.
- Disseny Publicitat, per import de 400,20 euros.
- Muebles Gali, SA, per import de 5.829,29 euros.
- Nicolas Dameto Truyols, per import de 1.969,50 euros.
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-

Nicolas Dameto Truyols, per import de 1.010 euros
Trabajos Catastrales, SA, per import de 11.919,60 euros.

-

Punt 8è.- Còpia de les següents factures del mes de febrer de 2008:
- Juan Mora, SA, per import de 2.951,85 euros.
- Panaderia Luis Pons, SL, per import de 390,10 euros.
- Panaderia Luis Pons, SL, per import de 164,14 euros.
- Societat General d’Autors, per import de 1.067,20 euros.

-

Punt 11è.- Còpia del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Lluís i el GOB per
a la realització d’activitats d’educació ambiental en el Col·legi Públic de Sant Lluís.

TRETZÈ.- PRECS I SUGGERIMENTS
Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que a les papereres dels carrers no hi ha bosses de fems
i tota la porqueria regalima i embruta les voravies, per la qual cosa considera que se n’hi
podrien posar.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Recorda que en el Ple del mes de març va fer una pregunta al
Sr. Cubas sobre el partit de futbol entre la selecció menorquina i la selecció de Brasil; i
assenyala que no se li ha contestat.
Intervé el Sr. Cubas Pons. Manifesta que el batle va comentar que el cost per a aquest
Ajuntament estaria per damunt els 2.500 euros, i assenyala que la quantitat exacta són 2.460
euros, amb la possibilitat que s’incrementi en 104 euros més, que s’estava pendent de resoldre
si es pagaven o no.
Per altra banda, el Sr. Cubas Pons manifesta que voldria fer un comentari sobre una intervenció
que s’ha fet en el punt cinquè de la present sessió respecte al carnet polític. Diu que en els deu
mesos que aquest equip de govern està aquí no ha sentint xerrar mai a ningú, en el moment de
contractar qualque persona, sobre el carnet polític que té, sinó que senzillament es miren la
seva situació i la capacitat personal.
Tot seguit, el batle manifesta que s’ha fet una pregunta i s’ha contestat, i que no s’han de
mesclar ous amb caragols, per la qual cosa aquesta darrera intervenció del Sr. Cubas l’hauria
de fer, en tot cas, en el seu torn de paraules.

La Sra. Baillo Vadell afegeix que en el punt de “Precs i suggeriments” és l’oposició que pot fer
precs i suggeriments a l’equip de govern, mai l’equip de govern a l’oposició.
Continua la Sra. Baillo Vadell.
Manifesta que hi havia un pressupost per fer el pou de
s’Ullastrar per un import de 41.000 euros, i vol saber quin ha estat el cost final.
La Sra. Marqués Portella manifesta que li contestarà per escrit.
Per altra banda, la Sra. Baillo Vadell demana què ha costat la feina del Sr. Tobar, de la qual el
Sr. Lora ha fet una bella composició, relativa a fer un estudi de les necessitats de l’ajuntament
en matèria de personal.
La Sra. Marqués Portella manifesta que la senyora Baillo disposa dels pressuposts i que açò és
el que ha costat. No obstant açò, indica que se li passaran les còpies de les factures.
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Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que la Sr. Marqués, com a regidora, és nova en aquest
ajuntament i que, si bé no li agrada fer-ne ostentació, ella fa quatre anys que és aquí, i vol dir-li
que tot el que es diu a les comissions és a nivell informatiu i quan ella ve a una comissió és per
informar-se; llavors té la seva reunió amb el seu grup i decideixen què han de fer. Per tant,
que tantes vegades se li digui: açò podia haver-ho dit a la comissió... No té per què dir-ho,
ella ve a les comissions per informar-se i després prenen decisions, ja que la política no es fa
a la comissió, sinó que es fa en el Ple.
La Sra. Marqués Portella manifesta la senyora Baillo té tota la informació abans d’arribar a la
comissió, i que és una llàstima que no s’aprofita la comissió per debatre les coses.
La Sra. Baillo Vadell manifesta que el debat s’ha de fer en el Ple.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que la temporada turística està a punt de començar i
fa mesos va demanar que arranjassin la carretera de Binibèquer i encara no s’ha fet; demana
quan pensen fer-ho.
El Sr. Lora Buzón respon que se li contestarà per escrit.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que va demanar una còpia de les actes de les reunions
que es fan amb els representants sindicals; semblava que no hi havia cap problema a tenir-les,
però encara no les hi han passat. Per què?
El Sr. Lora Buzón manifesta que és per excés de feina a Secretaria.
que simplement és fer una còpia...

La Sra. Baillo manifesta

Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que el Govern balear, amb relació a la sol·licitud de
l’Ajuntament d’una subvenció per a la redacció del projecte de supressió de barreres
arquitectòniques, l’ha denegada per no ajustar-se als principis establerts a la llei de
subvencions. Demana una explicació.
El Sr. Lora Buzón manifesta que els projectes no hi entren, en aquesta matèria de subvenció, i
que li passarà per escrit.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que està a punt de començar la temporada turística i li
agradaria saber com està la qüestió de la neteja de platges, si bé sap que no és una feina de
l’Ajuntament sinó del Consell Insular de Menorca.

El Sr. Cruz Dalmau manifesta que durant la setmana vinent hi ha prevista una reunió en el
Consell Insular de Menorca per tractar aquesta qüestió i que, a la millor, en el proper Ple en
podrà informar.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que es va fer una feina de demolició de la piscina de
Binibeca Club Hotel, i atès que es va passar a l’Ajuntament una factura per valor de 1.085
euros i que el Sr. Lora va dir que es carregaria a Binibeca Club Hotel, demana si açò s’ha fet.
El Sr. Lora Buzón respon que està en procés.
La Sra. Baillo Vadell manifesta que vol una còpia d’aquest càrrec.
Per altra banda, la Sra. Baillo Vadell manifesta que avui, de forma indirecta, s’ha xerrat sobre la
problemàtica del personal laboral de l’Ajuntament, i considera que el Sr. Lora, que és el regidor
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de Governació i Personal, podria explicar una mica quina és la situació actual sobre el problema
de les hores extraordinàries, pagues extraordinàries i endarreriments i que, segons escrits de
què disposa del personal, han presentat a l’Ajuntament dient que no es compleix el que està
establert en el conveni. Així mateix, manifesta que li han dit que el Sr. Lora diu que està
esperant que véngui el responsable de recursos humans per aclarir-ho, però el que no pot dir
el Sr. Lora són aquestes coses perquè açò és precisament una decisió política. Hi ha un
conveni i aquest no es compleix. Per tot açò, considera que es mereixen, com a consistori, una
explicació del Sr. Lora, sense que s’alteri.
Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta, en primer lloc, que ell pot dir el que vulgui i només
faltaria que no pogués dir el que pensa... Manifesta que totes les hores extraordinàries es
paguen segons convenis amb els treballadors, i que una altra qüestió és que el sindicat no hi
estigui d’acord perquè no es paguen segons el conveni i, així i tot, sí que es paguen segons el
conveni. Manifesta que no es fan més hores extraordinàries perquè no es fan i les hores
extraordinàries que s’han fet han estat per necessitat del servei, ni més ni menys. Que es pot
millorar? Sí que és cert. Què també es pot millorar el conveni? També és cert; i açò és allò
que hem dit nosaltres als sindicats, i no hi ha cap problemàtica més en l’aspecte sindical.
Continua el Sr. Lora Buzón. Manifesta que el conveni actual està denunciat perquè estava
caducat, però és vigent fins que no se’n faci un de nou i, com que ara se’n farà un de nou,
serà l’hora de començar a negociar amb els sindicats allò que és just i injust, allò que convé i
el que no convé, sempre respectant totes les parts. Així mateix, manifesta que l’Ajuntament
no n’ha fet problemàtica, d’açò, però veu que l’oposició sí que se s’ha aprofitat d’aquesta
qüestió, perquè nosaltres amb els sindicats n’hem xerrat en tot moment. Afegeix que tot
treballador és lliure de fer el que ell trobi que ha de fer, si vol fer hores extraordinàries o no en
vol fer, però el que sí pot dir és que d’hores extraordinàries no se’n fan, i si se’n fan són les
justes per al servei. Què es vol millorar? Sí que és cert. En el moment que comenci el
responsable de recursos humans una de les labors que té és la reclassificació de personal,
sempre parlant amb els sindicats. Conclou dient que no hi ha crispació amb el personal,
almenys per la seva part.
La Sra. Baillo Vadell manifesta que ella no n’ha xerrat, de crispació, però disposa d’un escrit
que, entre altres coses, diu: “La quantitat acordada provisionalment era de 18 euros, que és el
preu d’hora extra festiu d’un peó de la brigada, aplicable i extensible a la resta de personal;
que aquest preu és inferior al que segons el conveni del personal laboral hauria de cobrar
qualsevol treballador de l’Ajuntament de categoria superior a la de peó de brigada”; per tant,
manifesta que allò que diu el Sr. Lora no és el que diu aquest escrit, per la qual cosa hi ha
dues maneres de veure les coses: una de qui governa i una altra de qui està a sota de qui
governa, i és una llàstima que no es posin d’acord. Afegeix dient al Sr. Lora que no torni a dir
que depèn del director general de serveis generals perquè açò depèn del regidor i de l’equip de
govern.

El Sr. Lora Buzón manifesta que ell no ha dit que açò depengui del director de serveis generals,
sinó l’únic que ha dit és que per estructurar molta matèria fa falta un responsable de recursos
humans i, per açò, s’ha contractat. Pel que fa a la qüestió de les hores extraordinàries,
manifesta que si vol pot dir el que es pagava abans i el que es paga ara; la senyora Baillo ha
comentat 18 euros i creu que es paguen 25 cèntims menys... si per açò hem de fer un fester el
podem fer...
Conclou dient que tots aquests preus són preus que s’han acordat amb els
treballadors, i que si vol li pot fer una relació...
La Sra. Baillo Vadell manifesta que açò que ella ha dit ho escriu el treballador, no ho diu ella, i
no digui que farà una cosa i desprès no ho fa.
Per altra banda, la Sra. Baillo Vadell manifesta que el Partit Popular va presentar un escrit amb
RE 1879, en el qual demanava explicacions sobre aquesta situació i, entre altres coses,
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demanava si les hores extres del personal cotitzaven per IRPF i Seguretat Social.
contestat, per la qual cosa demana: És que no paguen a Hisenda i a l’Estat?

No han

El Sr. Lora Buzón manifesta que li contestarà per escrit.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que el Partit Popular va presentar un escrit, RE 1831,
en el qual demanava per què el Sr. Lora no s’abstenia en el moment de l’aprovació de factures
de Metu o Directe, i encara no li han contestat. Per què? D’açò fa sis mesos que ho està
demanat.
El Sr. Lora Buzón manifesta que l’informe està quasi acabat, però com que personalment açò
no el preocupa gens perquè té la consciència molt tranquil·la, just disposi de l’informe se li
remetrà.
La Sra. Baillo Vadell manifesta que la consciència d’ella també està més que tranquil·la, però
des del mes de novembre està esperant contestació i sempre se li diu que ja se li contestarà,
que Secretaria està col·lapsada... Considera que hi ha una falta de serietat.
El Sr. Lora Buzón manifesta que, de falta de serietat, no n’hi ha, i li recorda que des de
Secretaria s’han tancat els anys 2006 i 2007 i s’ha fet el pressupost de 2008, açò ha estat una
feinada i ha dut col·lapsat molts de serveis; si no ho vol creure, no s’ho cregui. En el moment
que toqui se la informarà.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que fa estona que no es presenten fitxes de l’inventari
municipal per a la seva aprovació i considera que ja seria boni hora que es tornassin a
presentar.
Per altra banda, la Sra. Baillo Vadell manifesta que el Partit Popular va fer un escrit sol·licitant
que els doblers destinats al sopar que va oferir l’Ajuntament amb motiu de la visita del batle de
San Lucas els enviassin a aquell poble. Ho pensa fer?
El batle respon que hi ha un acord de la Junta de Govern Local sobre aquesta qüestió. La Sra.
Baillo demana que informi sobre la resolució que es va adoptar. El batle assenyala que no se’n
recorda.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Demana al batle si es recorda de quant va costar el sopar que
es va fer. El batle respon que 30 euros per persona, més el 7% d’IVA.
Per altra banda, la Sra. Baillo Vadell manifesta que el batle està disposat a acceptar camps de
golf a Menorca, cosa que ha sortit per premsa, i assenyala que el Partit Popular també ho veu
molt bé, un a ponent i un altre a llevant, i diu que en el moment que el batle faci una proposta
d’aquest tipus el Partit Popular hi donarà suport.

Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que li agradaria saber si els regants de la Comunitat
d’Usuaris que reben aigua del terciari paguen qualque preu per aquesta aigua.
El batle
respon que sí. La Sra. Baillo demana quina quantitat i a qui es paga aquesta quantitat.
El
batle manifesta que es paga a la mateixa comunitat però que en aquests moments no sap
quina quantitat paguen. La Sra. Baillo Vadell demana que se li faciliti informació d’aquesta
qüestió, així com de les persones que formen part d’aquesta comunitat de regants.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que a la carretera de s’Ullastrar, davant es Figueral,
hi ha uns parterres i aquests estan fets un desastre i seria boni hora que s’arrangin i es facin
net.
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El batle manifesta que aquest tram de carretera no és de l’Ajuntament, si bé l’actuació
normalment l’ha feta l’Ajuntament, i que es mirarà de fer net només aquesta illeta, ja que a la
voravia també hi ha d’herbes, i si ho feim net nosaltres llavors al capatàs del Consell Insular no
li sol agradar.
Finalment, la Sra. Baillo Vadell manifesta que en el camí de s’Olivera, devora Rafaletó, s’està
fent una construcció que podria ser no legal. És un expedient de l’any 2000 i, teòricament, està
en sòl rústic, els fonaments estan fets, però la cosa estranya és que no hi ha cap llicència
municipal. Demana informació sobre açò.
El batle manifesta que el qui pot donar-li informació és el regidor responsable d’Urbanisme, el
qual va actuar.
Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que aquesta actuació està en el Consorci de disciplina
urbanística del Consell Insular de Menorca i que tots els tràmits es fan des de l’esmentat
organisme.
La Sra. Baillo Vadell manifesta que, doncs, açò està denunciat i no tenen
llicència. El Sr. Lora respon que, efectivament, està denunciat i no tenen llicència municipal. La
Sra. Baillo suggereix que facin qualque volta de tant en tant perquè avui matí hi estaven fent
feina. El Sr. Lora manifesta que n’han fet tres, de voltetes, i que també ho sabia, que hi
estaven fent feina; i insisteix que la responsabilitat la té el departament de disciplina urbanística
del Consell Insular de Menorca. La Sra. Baillo manifesta que per saber si té o no llicència ho
ha de demanar aquí.
Tot seguit, el batle manifesta que la llicència és competència de
l’Ajuntament i no hi ha llicència.
Intervé el Sr. Coll Alcina. Manifesta que de les peces de fosa dels registres que hi ha a la
carretera de s’Ullastrar, no n’hi ha cap que tengui les gomes posades i n’hi ha unes quantes
que, amb el pas de vehicles, fan renou, sobretot una que hi ha davant el camí de Binibecó. Per
la qual cosa considera que la brigada podria alçar els registres i posar-hi unes gomes.
Continua el Sr. Coll Alcina. Manifesta que hi ha una sèrie d’aficionats de Sant Lluís al paintball
i creu que s’han dirigit a l’Ajuntament per veure si podrien disposar de qualque terreny per a la
pràctica d’aquest esport. Demana si se’n sap res.
El Sr. Cubas Pons respon que no té constància d’aquest tema, i que en cas que s’hagi presentat
una instància l’equip de govern la debatrà.
Finalment, el Sr. Coll Alcina manifesta que ha vist que s’ajorna la comissió d’Urbanitzacions, i
com que tenia un prec per fer a la comissió, el farà en el Ple.
Manifesta que a la carretera
que va de Biniancolla cap a Binibèquer Nou hi ha una zona que quan plou s’hi forma una bassa;
demana si es podria solucionar aquest assumpte. Considera que l’obra és realment senzilla ja
que es tractaria de fer una rasa i travessar el carrer per tal que l’aigua de pluvials pugui anar a
la mar. Afegeix que és un perill per a la circulació i que seria interessant que es pogués fer
aquesta obra.

Intervé el Sr. Ruiz Mena. Manifesta que el problema és que per fer una actuació a l’esmentada
zona s’ha de demanar permís a la Demarcació de Costes.
Afegeix que fa estona que va
darrera aquesta qüestió, ja que vol donar-hi una solució i que s’intentarà fer alguna cosa.
El Sr. Coll Alcina manifesta que, doncs, seria interessant iniciar els contactes amb la Demarcació
de Costes, o intentar cercar una actuació alternativa, com podria ser fer un petit pou
d’infiltració. Actuacions possibles n’hi ha, només falta ser imaginatius i posar-hi solucions.
El Sr. Ruiz Mena insisteix que per a qualsevol actuació a l’esmentada zona s’ha de demanar
permís a la Demarcació de Costes.
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Tot seguit, el batle manifesta que estam d’acord que és un problema i un perill, però som dins
una franja que és de Costes i sabem les dificultats que hi ha per obtenir permís. Aquest
problema ve des del moment que es van fer les obres a Biniancolla i en aquell moment es va
intentar fer una actuació però Costes ens va aturar.
El Sr. Coll Alcina demana si s’ha fet qualque sol·licitud formal davant la Demarcació de Costes.
El batle manifesta que ni tan sols s’ha intentat perquè sabem la resposta i sabem les dificultats
que hi ha a l’hora de tramitar un expedients davant la Demarcació de Costes.
El Sr. Coll Alcina manifesta que aquest problema fa deu anys que hi és i no li agradaria que hi
fos trenta més, i assenyala que en qualque moment s’haurà d’instar Costes a fer una actuació.
El batle manifesta: A veure si un bon dia ens aixecam i està fet! El Sr. Coll Alcina manifesta
que tal vegada seria la manera, però l’únic que demana és que s’intenti solucionar aquest
problema.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que dia 08.04.08, RE 1966, va entrar a l’Ajuntament
un escrit del Ministeri de Foment, del cap d’àrea de Planificació de la Direcció General d’Aviació
Civil, en el qual es recorda a aquest Ajuntament l’obligació de tramitar la preceptiva sol·licitud
d’autorització en matèria de servitud aeronàutiques de forma prèvia a l’emissió de qualsevol
llicència o autorització amb relació a la instal·lació d’un parc fotovoltaic. Per tant, demana
perquè açò no es va fer respecte al parc fotovoltaic de Binissafúller.
El batle manifesta que, en tot cas, ho hauríem de dirigir a qui va atorgar la utilitat pública del
parc, ja que l’ajuntament no va donar llicència. Afegeix que, de totes maneres, s’ha contestat
davant Aviació Civil i fa bastants setmanes, fins i tot abans que arribàs aquest escrit a
l’Ajuntament.
Segueix el Sr. Melià Mercadal. Respecte a la qüestió dels camps de golf, manifesta que li
agradaria saber quina és l’opinió d’aquest equip de govern sobre les declaracions del batle, el
qual es manifesta obertament a favor de la creació de dos camps de golf més a l’illa de
Menorca.
Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que aquest equip de govern no té una definició feta com a
grup i el que sí que pot dir és que, políticament, en aquest ajuntament no hi ha cap camp de
golf previst. Si membres del Partit Socialista, com el senyor batle o qualsevol, són partidaris de
camps de golf, açò ja ho sabem, el PSM – Els Verds no n’és partidari.
Afegeix que a una
sessió plenària ja va dir que allò que feia falta en aquesta illa, per part de totes les forces
polítiques, era un pla director, que es començàs a discutir què és el que es volia i de quina
manera, i el seu grup polític estava disposat a participar en aquest pla.

El Sr. Melià Mercadal demana al batle si a la reunió on va fer aquestes declaracions hi actuava
com a batle de Sant Lluís o com a membre del Partit Socialista Obrer Espanyol.
El batle respon que hi actuava com a Llorenç Carretero.
Continua el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que dia 20.12.07 va formular una pregunta al regidor
de Mobilitat interessant-se sobre el nombre de controls de velocitat que s’havien realitzat en el
casc urbà de Sant Lluís. Manifesta que el senyor Lora es va comprometre a passar-li la relació
de denúncies imposades per qüestió de velocitat. Han passat quatre mesos i encara no ha
tingut resposta; ha d’entendre, doncs, que no es controla la velocitat. Demana: Què pensa
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fer el regidor de Mobilitat per evitar els excessos de velocitat en el nucli urbà de Sant Lluís?
Quan ho pensa fer?
El Sr. Lora Buzón manifesta que si el senyor Melià dóna per suposat que la velocitat no es
controla haurà de començar a posar multes... Manifesta que, efectivament, va dir que li
passaria per escrit, però mea culpa per no haver-l’hi passat. Així mateix, manifesta que sí
que s’ha multat per excés de velocitat; i, sobre la qüestió de controlar la velocitat dins Sant
Lluís, manifesta que aquest equip de govern està pendent de tirar endavant un estudi de
mobilitat amb la participació ciutadana.
El Sr. Melià Mercadal manifesta que un estudi de mobilitat global per tot Sant Lluís pot ser molt
interessant, però una cosa tan senzilla com controlar la velocitat al nucli urbà creu que no fa
falta fer-ne cap estudi, ja que està regulat i únicament és que no es compleix. Considera que
no fa falta esperar aquest estudi, sinó que és qüestió de voluntat política i de preocupació per
una qüestió que realment preocupa els ciutadans per inseguretat dins els carrers del poble i que
senzillament és posar-hi una solució. Per tant, insisteix demanant què pensa fer el regidor de
Mobilitat i quan ho pensa fer.
El Sr. Lora Buzón manifesta que l’equip de govern ja té en fase aquest estudi de mobilitat, i açò
que ha dit el Sr. Melià que és molt fàcil, no és així. Manifesta que hi ha molts de carrers dins
la població i una avinguda i se n’ha de fer un estudi, li agradi o no al Sr. Melià, i si ell té
solucions, dins aquest estudi podrà aportar totes les seves idees. Manifesta que dins el mes de
maig es començaran a fer actuacions per tal que durant el mes de juny, com a improvisació i
per veure si funciona, es faci qualque cosa en el Cós i l’avinguda.
El Sr. Melià Mercadal manifesta que ell no ha dit que no estigués d’acord amb l’estudi de
mobilitat, sinó que només ha dit que la qüestió de la velocitat està regulada i només fa falta
que es faci complir, i és en aquest sentit que ha volgut dir que era molt fàcil. Afegeix que està
totalment d’acord que fa falta un estudi de mobilitat, però en aquest moment vol saber per què
no es controla la velocitat.
El Sr. Lora Buzón manifesta que la velocitat sí que es controla, i que si la policia arreplega un
vehicle o una moto que vagin a tota pastilla pel Cós, els multarà; açò és el que es fa en
aquests moments i no dubta que la policia ho fa així.
Per altra banda, i respecte a la política de personal, el Sr. Melià Mercadal manifesta que en el
Ple de dia 20.12.07 va manifestar que EM-EU considerava poc adequada i poc d’esquerres la
política de personal que està seguint aquest equip de govern. El regidor de Governació el va
acusar d’excedir-se en aquesta afirmació argumentant que no havien tingut conflictes amb els
sindicats ni amb el comitè d’empresa. Manifesta que els treballadors han presentat denúncia
davant Inspecció de Treball per no donar resposta als escrits presentats pel Comitè, per no
abonar les hores extres al preu acordat i per no complir amb el pagament del plus de
residència. Manifesta que, doncs, ja no es pot dir que no hi ha conflictes amb els sindicats i
amb el Comitè d’Empresa, i aquesta denúncia demostra que el clima laboral no és tal com ens
vol fer creure el regidor de Governació.
Segueix manifestant que la situació actual
d’incompliment dels acords signats el fa reafirmar-se en la idea que la política laboral que du a
terme aquest equip de govern no és d’esquerres. A més a més, afirmacions com les fetes
públicament pel regidor de Governació com, per exemple, que el conveni està caducat o que
sense un responsable de recursos humans no es pot decidir res, demostra la seva falta de
preparació i coneixements sobre qüestions laborals. Per tot açò, EM-EU suggereix un canvi de
política laboral.
El Sr. Lora Buzón manifesta que ell també demana un canvi de política laboral i, a partir d’ara,
hi haurà un canvi de política laboral, açò ho pot garantir. Així mateix, manifesta que quan el
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Sr. Melià tengui totes aquestes denúncies que diu i que siguin veres, i ell les tengui damunt la
mà, llavors li dirà qui és que diu mentides.
El Sr. Melià Mercadal manifesta que ell, de mentides, no en diu, però el que sí que diu és que hi
ha hagut una denúncia davant Inspecció de Treball que, si bé no l’ha vista, ha sortit publicada
als mitjans de comunicació. Si és mentida, aquesta mentida no la diu ell.
El Sr. Lora Buzón manifesta que el Sr. Melià afirma que hi ha un conflicte en aquest ajuntament
dient que hi ha... I no és cert, encara no ha vist res.
El Sr. Melià Mercadal manifesta que ell sí que ho ha vist, ho ha vist en els mitjans de
comunicació, i quan aquests informen d’una cosa que no és certa, normalment la part
interessada ha de desmentir la notícia si és falsa; i ell no ha vist que s’hagi desmentit.
El Sr. Lora Buzón manifesta que a ell li van fer una entrevista per a IB3 i una altra per al diari
Última Hora, i ell hi va dir tot el contrari del que deia l’altra banda; si açò és desmentir o no...
Afegeix dient que aquest ajuntament fa polítiques d’esquerres en matèria de personal.
Per altra banda, i sobre la Memòria de serveis socials de 2007, el Sr. Melià Mercadal agraeix la
bona disposició del Sr. Cubas a l’hora d’elaborar aquesta memòria, partint de la insistència
d’EM-EU que, des de la primera comissió fins que no va estar feta, va anar insistint que volien
conèixer quina era la situació dels serveis socials per poder fer propostes per millorar o
crítiques; açò era una cosa imprescindible per conèixer quina era la situació. Manifesta que el
Sr. Cubas va recollir aquesta insistència i va elaborar la Memòria de serveis socials, que és la
primera vegada que es fa a Sant Lluís. Igualment, felicita l’equip que la va redactar. Conclou
dient que a partir d’aquí podem conèixer la situació i fer propostes o crítiques i creu que
aquest és el camí a seguir de diàleg i de fer coses pel bé del poble, independentment de qui les
proposi.
El Sr. Cubas dóna les gràcies per la part que li correspon, si bé tot el mèrit és de l’equip de
Serveis Socials, que són la gent que han fet la feina. Afegeix que amb vista als anys venidors
totes les aportacions seran benvingudes per millorar tot el que faci falta amb referència als
serveis socials d’aquest Ajuntament.
Finalment, el Sr. Melià Mercadal demana que es respectin els acords de la Junta de Portaveus,
ja que a la darrera sessió, a proposta seva, es va acordar que el Ple del mes d’abril es faria el
dia 29 i finalment el batle l’ha convocat per avui dia 30. Manifesta que la Junta de Portaveus
està representada per tots els grups polítics i és el lloc on si a qualque regidor, per motius
personals o no, no li va bé el dia que s’ha de fer el Ple, ho ha de dir. Manifesta que ell havia
proposat que tingués lloc ahir perquè avui li venia molt malament; senzillament demana que no
torni a passar, i que si a la Junta de Portaveus s’adopta un acord, que aquest es respecti.
Intervé el Sr. Cruz Dalmau. Manifesta que va ser ell qui va demanar si el Ple es podia fer dia
30, per la qual cosa va demanar al secretari que fes la consulta davant el regidor d’EM-EU, i
com que va entendre que no hi havia objecció, per açò és que es va tornar a canviar el dia del
Ple. No va ser una imposició, sinó que es va fer una consulta al Sr. Melià per veure si el Ple es
podia fer dia 30 o no.

El batle manifesta que el que sí que s’ha de fer és que l’acord que es prengui en la Junta de
Portaveus es mantengui.
El Sr. Melià Mercadal manifesta que a ell sí que li venia malament dia 30, encara que igualment
ha vingut, però insisteix que és a la Junta de Portaveus el moment de decidir si es fa un dia o
un altre, i no després.
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Intervé el Sr. Cubas Pons. Manifesta que sabem que la senyora Baillo i el seu grup tenen poca
confiança en l’equip de govern, però pot assegurar que en cap moment hem xerrat del color
polític a l’hora de contractar personal. De fet, personalment no coneix a qui vota ni de quin
partit és la gent que treballa en aquest ajuntament. A més, l’única persona de qui coneix el
color polític la van nomenar coordinadora de l’Àrea Social; en aquests aspectes aquest equip de
govern no s’hi fixa, encara que no s’ho cregui la Sra. Baillo.
Tot seguit, la Sra. Baillo demana la paraula. El batle manifesta que no n’hi ha més, ja que açò
no és un debat. La Sra. Baillo manifesta que exactament açò volia dir. El batle manifesta que
la cosa certa és que la senyora Baillo ha fet una intervenció i l’únic que ha fet el regidor ha
estat clarificar-la en uns termes molt clars.
Finalment, el batle informa que va rebre la visita del senador per Menorca, Artur Bagur, el qual
es va posar a disposició de l’Ajuntament; i que avui ho ha fet el diputat del Partit Popular, Joan
Carles Grau, el qual també s’ha posat a disposició per a qualsevol cosa. Considera que és una
bona manera de fer política, precisament, aquesta de la gent que està a Madrid de no mirar
colors polítics i sí mirar per Menorca. Per açò, manifesta un agraïment personal, així com en
nom del consistori, tant per al senador per Menorca com per al diputat del Partit Popular.

I no havent-hi més assumptes a tractar, a les 21.30 hores el president aixeca la sessió i ordena
que se n’estengui la corresponent acta, que firmen els membres de l’Ajuntament en Ple amb
mi, el secretari, acta que certific.
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