ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DIA 31 DE MARÇ DE
2008
A Sant Lluís a les 20 hores de dia 31 de març 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 ACTES SESSIONS ANTERIORS
El secretari dóna compte de les actes pendents d’aprovació:
-

Acta extraordinària de dia 09.02.08.

Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que a la pàgina 11, darrer paràgraf, primera línia, allà
on diu: “...manifesta que, efectuant les inversions esmentades...” hauria de dir: “...manifesta

que, exceptuant les inversions esmentades...”.
-

Acta ordinària de dia 28.02.08.

Intervé el Sr. Cubas Pons. Manifesta que a la pàgina 17, primer paràgraf, hi figura malament el
seu llinatge, ja que en lloc de dir: “Intervé el Sr. Cubas Cremades...” hauria de dir: “Intervé el

Sr. Cubas Pons...”
Realitzades les rectificacions, el Ple, per unanimitat, acorda aprovar les esmentades actes i les
signa.

SEGON.- DICTAMEN COMISSIÓ D'URBANISME, GOVERNACIÓ I MOBILITAT
11.03.08.- RATIFICACIÓ RESOLUCIONS D'ALCALDIA EN MATÈRIA DE PERSONAL
El secretari dóna compte del dictamen emès en relació amb l’assumpte indicat, que diu:
“El secretari dóna compte de les diferents resolucions d’Alcaldia en matèria de personal: ---------------------Resolució d’Alcaldia núm. 20078/96.- Contractació Ana Hernando Delgado (20 hores setmanals) i
Teresa Amigo Rau (10 hores setmanals) des del dia 25.02.08 fins el dia 31.07.08 (educadores escola
infantil). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Resolució d’Alcaldia núm. 2008/97.- Contractació Jenny Rocio Rodríguez Espinal des del dia 25.02.08
fins a la reincorporació de la treballadora Balbina Roselló Elos, de baixa per ILT. -------------------------Resolució d’Alcaldia núm. 2008/98.- Contractació Fabiola Gaona Peña des del dia 25.02.08 fins a la
reincorporació de la treballadora Begoña Fernández Fernández, de baixa per ILT. ------------------------Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que mitjançant la resolució d’Alcaldia núm. 2008/96 es contracten
a dues educadores i s’indica que, amb motiu de la reincorporació de Ruth Bagur, que es trobava de baixa
per maternitat i que realitzarà dues hores menys de la jornada laboral, s’ha hagut de reestructurar el
professorat. Demana una explicació dels motius pels quals s’han de contractar a dues persones per cobrir
aquestes dues hores que realitzarà de menys Ruth Bagur. ---------------------------------------------------------Intervé la Sra. Marqués Portella. Manifesta que a l’escola infantil hi ha onze educadores, nou a jornada
completa i dues a mitja jornada. En el moment que Ruth Bagur va disfrutar del període de maternitat, Ana
Hernando, que estava a mitja jornada, va passar a jornada completa; i en el moment que Ruth s’incorpora
al lloc de feina Ana Hernando torna ha passar a mitja jornada, que era el seu contracte inicial. La
contractació de Teresa Amigo per 10 hores setmanals és per cobrir les dues hores diàries que fa de menys
Ruth Bagut. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Comissió d’Urbanisme, Governació i Mobilitat, amb els vots a favor dels representants del PSOE i PSMELS VERDS, que suposen set vots ponderats; i l’abstenció dels representants del PP i EM-EU, que suposen
sis vots ponderats; acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament la següent proposta d’acord:
Ratificar en tots els seus termes les resolucions d’Alcaldia núm. 2008/96, 2008/97 i 2008/98,
indicades anteriorment.” ---------------------------------------------------------------------------------------------

I no havent-hi intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la Comissió
d’Urbanisme, Governació i Mobilitat.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres del PSOE (5) i PSM-ELS
VERDS (2); cinc abstencions, corresponents als membres del PP (5); i un vot en contra,
corresponent al membre d’EM-EU (1); acorda ratificar en tots els seus termes les resolucions
d’Alcaldia núm. 2008/96, 2008/97 i 2008/98, indicades anteriorment.

TERCER.- DICTAMEN COMISSIÓ D'ECONOMIA I EDUCACIÓ 19.03.08.- APROVACIÓ
DEFINITIVA PRESSUPOST 2008 I PLANTILLA 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 relativa a l’assumpte indicat, que diu: ------------------“En sessió de Ple de dia 09.02.08 el Ple de l’Ajuntament va aprovar inicialment el Pressupost de 2008 i
l’expedient de la plantilla per a l’any 2008. ----------------------------------------------------------------------------L’esmentada aprovació va ser publicada en el BOIB núm. 27, de dia 23.02.08, així com en els diaris
Menorca i Ultima Hora de dia 26.02.08. --------------------------------------------------------------------------------Durant el període habilitat a l’efecte s’han presentat allegacions per la portaveu del Partit Popular, RE
1542, 1543 i 1544, de dia 12.03.08. ------------------------------------------------------------------------------------Amb data 14.03.08 per l’Àrea d’Intervenció s’emet informe en relació a les allegacions presentades. ------Arran de les anàlisis realitzades pels serveis municipals, s’han detectat a l’expedient aprovat inicialment els
documents que a continuació s’indicaran i que han de ser rectificats i matisats. ------------------------------Així, la referència de “Responsable Àrea Territorial”, inclosa a l’informe de Secretaria, annex relatiu a
despeses de personal, apartat 3, retribucions personal eventual, hauria de modificar-se determinant
“Inspector d’obres”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Similar situació apareix en el mateix informe de Secretaria, apartat quotes de seguretat social. -------------Per altra banda, a l’específic expedient de plantilla haurà de modificar-se l’informe d’intervenció, la relació
de modificacions parcials i la relació de places vacants, i allà on diu “Inspector d’obres i responsable
de l’Àrea Territorial”, a l’aprovació definitiva de l’expedient haurà de contemplar-se “Inspector
d’obres”. -------------------------------------------------------------------------------------------------A la moció d’Alcaldia de l’expedient de la plantilla aprovada inicialment i a l’apartat personal funcionari,
pàgina 2n, paràgraf 4t, on diu: ------------------------------------------------------------------------------------------“Atendiendo a la creciente importancia del Area Territorial e Inspección de Obras, se determina
asimismo la inclusión en plantilla de una plaza de estas características para su adecuada
cobertura por técnico diplomado.” -----------------------------------------------------------------------------
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Hauria de dir: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------“Atendiendo a la creciente importancia del Area Territorial e Inspección de Obras, se determina
asimismo la inclusión en plantilla de una plaza de inspector de obras para su adecuada cobertura
por técnico titulado de FP2 (categoría superior o técnico especialista), adscrito a la subescala
técnica administración especial.” ------------------------------------------------------------------------------Finalment i amb relació a aquestes matisacions i, així mateix, a l’expedient de la plantilla, s’ha de modificar
l’annex núm. 1-C (personal eventual), on diu: “Diplomat, responsable Àrea Territorial”, hauria de
dir: “FP2, tècnic superior o tècnic especialista e inspector d’obres”. -----------------------------------Per altra banda, i amb relació a l’allegació presentada pel Partit Popular, RE 1543, de dia 12.03.08, es
posa de manifest que la consignació pressupostària necessària per fer front a la sentència que fa
referència a l’escrit, es desenvoluparà mitjançant un expedient de modificació de crèdit amb càrrec al
remanent de l’exercici de 2007 una vegada aprovada la liquidació de l’esmentat pressupost. ----------------Atenent a les circumstàncies exposades, és el motiu pel qual elevo a la consideració de la Comissió
d’Economia i Educació, en ordre a l’adopció de l’oportú acord plenari, de les següents ---------------------------------------------------------------------------PROPOSTES D’ACORD ----------------------------------------------Primera.- Desestimar en tots els seus termes les allegacions presentades pel Partit Popular, RE 1542,
1543 i 1544, de dia 12.03.08. --------------------------------------------------------------------------------------------Segona.- Introduir a l’expedient aprovat inicialment les matisacions relatives a l’inspector d’obres i que
han sigut detallades a l’exposició de motius de la present proposició. --------------------------------------------Tercera.- Aprovar definitivament el Pressupost municipal per a l’any 2008, així com la plantilla municipal
per a l’any 2008, amb la incorporació de les modificacions plantejades a l’apartat anterior. ------------------Quarta.- Publicar l’anunci d’aprovació definitiva en el BOIB.” -----------------------------------------------------Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que, en primer lloc, li agradaria saber qui ha signat l’informe
d’Intervenció. La presidenta informa que es l’assessor econòmic municipal. ----------------------------------La Sra. Baillo Vadell manifesta que el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitat
locals estableix, respecte a l’elaboració dels informes, el següent: ------------------------------------------------“Será necesario el informe previo del Secretario, y, además, en su caso, del Interventor o de quienes
legalmente les sustituyan, para la adopción de los siguientes acuerdos: ------------------------------------a) En aquellos supuestos en que así lo ordene el Presidente de la Corporación o cuando lo solicite
un tercio de sus miembros con antelación suficiente a la celebración de la sesión en que hubieren
de tratarse.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------Per tant, manifesta que té entès que l’assessorament legal preceptiu és una funció pública reservada a
funcionaris amb habilitació nacional, que es tracta d’una funció pública necessària en totes les
corporacions locals, per la qual cosa l’ha sorpresa disposar d’un informe que no sap qui l’ha elaborat i que
considera que hauria d’estar fet pel secretari – interventor de l’Ajuntament. ------------------------------------El secretari informa que aquest informe és similar als realitzats els darrers anys des del moment que
l’Ajuntament disposa d’un assessor econòmic extern. Afegeix que és legal l’informe emès i que, si és el
cas, hi haurà un informe amb vista al Ple, si bé subscriu punt per punt l’informe emès sobre l’assumpte
indicat. Insisteix que el format és idèntic als dels darrers anys. --------------------------------------------------Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que a l’esmentat informe s’indica que les propostes s’han de
cenyir al debat i possible acord polític que seria més propi d’una presentació d’esmenes en el procés de
tramitació d’aprovació inicial del document pressupostari. Entén que una esmena és una proposta per
modificar un dictamen, per la qual cosa considera que açò no és massa correcte. No entén aquest punt. -Segueix la Sra. Baillo Vadell. Pel que fa a la qüestió d’Antonio Gomila SA, manifesta que a l’informe
s’indica que l’esmentada empresa demana el reconeixement de certificacions per valor de 211.005,78
euros i el reconeixement d’interessos de demora per 280.012,49 euros. Les dades de què ella disposava
era d’uns 210.000 euros de certificacions i d’uns 180.000 euros d’interessos de demora; per tant, dóna
per bones les quantitats de l’Ajuntament.
Així mateix, manifesta que en el quadre que figura a
l’informe s’indica com a ingressos pendents d’ampliació 98.505,42 euros respecte a Son Ganxo, i
101.129,27 euros respecte a Binibèquer Vell; i demana una explicació d’aquests conceptes. -----------------La presidenta manifesta que es tracta d’obres per sistema de cooperació; l’Ajuntament ha anant girant
liquidacions als propietaris dels esmentats sectors, i aquestes quantitats són les que falten per cobrar. ----La Sra. Baillo Vadell demana si l’Ajuntament ha avançant doblers a l’empresa Antonio Gomila SA. La
presidenta respon que sí. La Sra. Baillo demana quina quantitat. La presidenta respon que s’està fent
feina sobre aquesta qüestió i que en aquests moments no en pot informar exactament. ----------------------Tot seguit, el secretari informa que l’empresa Antonio Gomila SA ha presentat una reclamació en la qual
posa de manifest que hi ha distintes certificacions pendents de pagament i reclama interessos de demora,
i sobre aquesta qüestió s’està elaborant un informe.
Així mateix, efectua una detallada explicació
d’aquest assumpte, reitera que a l’informe que s’està elaborant hi quedaran reflectides totes aquestes
qüestions. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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El Sr. Melià Mercadal manifesta que li agradaria saber quin és el motiu del litigi entre l’Ajuntament i
l’empresa Antonio Gomila, SA.
El secretari manifesta que açò quedarà reflectit a l’informe que s’està
elaborant. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Continua la Sra. Baillo Vadell. Pel que fa a la qüestió de les companyies Aguas de Binibeca SL i Aguas de
Binisaufa – Cap d’en Font, manifesta que a la liquidació del Pressupost de 2006 hi figura com a saldo no
pressupostari 26.650,10 euros, en concepte de “Requisa companyies aigües”. Demana informació d’açò,
ja que a l’informe emès s’indica que hi ha crèdits extrapressupostaris prevists per valor de 39.504,76
euros. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El secretari informa que als 26.650,10 euros s’hi han d’afegir els 12.854,69 euros en concepte de cànon. -La Sra. Baillo Vadell manifesta que, segons l’informe emès, quedarien 75.941,84 euros sense font de
finançament. Per tant, demana si açò s’incorporarà en el Pressupost de 2008. ---------------------------------La presidenta respon que no. Afegeix que s’està tancant el pressupost de 2007 i que aquesta quantitat
anirà a càrrec del romanent de tresoreria del 2007. -----------------------------------------------------------------Finalment, la Sra. Baillo Vadell demana si hi ha qualque romanent de tresoreria afectat que faci referència
a la quantitat que s’ha de pagar a l’empresa Antonio Gomila SA. -------------------------------------------------Tot seguit, el secretari efectua una detallada explicació del sistema de cooperació, informa que les obres
han d’estar íntegrament finançades pels propietaris del sector, o pels propietaris i per les possibles
subvencions aconseguides i, per consegüent, les despeses i ingressos han d’estar equilibrats. Reitera que
a l’informe que s’està elaborant quedarà tot ben reflectit. ----------------------------------------------------------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.- Desestimar en tots els seus termes les allegacions presentades pel Partit Popular, RE 1542,
1543 i 1544, de dia 12.03.08. --------------------------------------------------------------------------------------------Segona.- Introduir a l’expedient aprovat inicialment les matisacions relatives a l’inspector d’obres i que
han estat detallades a l’exposició de motius de la present proposició. --------------------------------------------Tercera.- Aprovar definitivament el Pressupost municipal per a l’any 2008, així com la plantilla municipal
per a l’any 2008, amb la incorporació de les modificacions plantejades a l’apartat anterior. ------------------Quarta.- Publicar l’anunci d’aprovació definitiva en el BOIB.” ------------------------------------------------------

Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que començarà la seva intervenció fent referència a les
allegacions presentades respecte a les certificacions de l’empresa Antonio Gomila SA. Recorda
que l’any 2005 va fer una pregunta al batle sobre els interessos de demora per l’impagament de
les certificacions presentades per l’esmentada empresa, en concret: “Al haberse retrasado

cuatro años el pago desde que finalizaron las obras hasta el día de hoy supone que deberá
pagar el Ayuntamiento intereses de demora” ; i el batle va contestar: “Le comunico que tras
los análisis a desarrollar con la empresa adjudicataria que permitirán clarificar las
contradicciones existentes y modificar, en su caso, las certificaciones presentadas, no cabrá la
exigencia de intereses de demora”. Així mateix, manifesta que, igualment, a una comissió va
fer una altra pregunta al batle, en la qual demanava el següent: “Per què s’ha retardat tant a
discutir aquestes contradiccions amb l’empresa adjudicatària?” ; i el batle va contestar: “Ha
durat quatre anys perquè els ha durat, com si n’hi estam deu; i, si no, en els tribunals”.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que les certificacions d’obra es van presentar abans
de l’any 2000, l’any 2005 van tornar a sorgir, i ara, davant les reclamacions de l’empresa, el
Partit Popular ho torna a posar damunt la taula. Sí que hi ha hagut interessos de demora, com
si res, 280.000 euros, i el batle es va equivocar i molt. Passen els anys i ni els equips de
govern anteriors, del 2000 ni del 2005, van fer absolutament res, i l’empresa i l’Ajuntament no
es posen d’acord ni en les certificacions d’obra ni reconeixen el deute per la demora en les
liquidacions. Afegeix que el Partit Popular ha demanat diverses vegades un informe de
Secretaria, i la contestació és que s’està confeccionant; però sí vol ressaltar una cosa i és que a
la comissió el secretari va dir que l’Ajuntament, com a màxim, en reconeixeria uns 30.000 euros
-per cert, és xocant que açò no apareix a l’acta de la comissió- en tost dels 211.000 que
reclama l’empresa Antonio Gomila SA. Partint d’aquesta base, es demana: Per què no
apareixen aquests 30.000 euros en una partida pressupostària?
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Segueix la Sra. Baillo Vadell. Per altra banda, manifesta que vol fer menció de l’informe de
Secretaria elaborat amb relació a l’aprovació definitiva del pressupost, i assenyala que en el
punt cinquè, diu el següent: “Respecto a la alegación presentada en escrito número 1542 ha

de informarse que se trata de una reclamación presentada por la empresa Antonio Gomila SA
contratista de diversas obras municipales con relación al abono de certificaciones pendientes de
Per tant, el fet que xerri que estan pendents de pagament, el PP entén que es
pago...”
reconeix un deute i aquest ha de figurar en els pressuposts, i el fet que no consti en els
pressuposts és falsejar-los.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Respecte a l’allegació presentada pel Partit Popular sobre la
qüestió de les companyies requisades, manifesta que quan van presentar els pressuposts de
2008, entre novembre i desembre, sabien perfectament que hi havia una sentència, ja que
d’aquesta se’n va donar compte al Ple de dia 24 d’octubre de 2007 i que obligava l’Ajuntament
a pagar a Aguas de Binibeca SL i Aguas de Binisafua – Cap d’en Font la quantitat de 90.000
euros més uns interessos de demora per 25.000 euros; i, a més, en el mes de desembre van
rebre la visita de la propietària amb el seu advocat per reclamar la indemnització que
l’Ajuntament estava obligat a pagar, però l’àrea d’Economia ho va passar per alt. Així mateix,
manifesta que al mes de gener les esmentades companyies van reclamar-ne el pagament, però
l’equip de govern tampoc van pensar que havien de posar-ho en els pressuposts, ni tan sols
van contestar a l’escrit.
Afegeix que el Partit Popular entén que qualsevol quantitat que
obligadament s’ha de pagar s’ha de reflectir en els Pressuposts i que, si no ho han fet, hi ha
cosa que no funciona dins el departament d’Economia i Hisenda i, sens dubte, l’eficàcia brilla
per la seva absència.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que uns pressupostos que es presenten i se’ls oblida a
posar quantitats com 115.000 euros, són uns pressuposts, sota el punt de vista del PP, mal
fets. Però no només no ho han posat com a partida de despesa, sinó que ens han passat un
informe des d’Intervenció, que el qui l’hagi fet encara no sap que les despeses previsibles han
d’estar pressupostades i, a més, a l’informe es posa de manifest que existeixen crèdits
extrapressupostàris per 39.504,76 euros, dels quals restarien uns 75.941,84 euros sense font
de finançament, de manera que aprofitant el tràmit de la liquidació del pressupost 2007 es
pensa pagar amb el romanent de l’any 2007. I es demana: Troben vostès que són uns
pressuposts seriosos? El Partit Popular no ho creu així. Afegeix que quan l’equip de govern
van fer els nombres encara no sabien res de la liquidació del 2007 i, en lloc d’acceptar les
allegacions del PP i rectificar els pressuposts, vénen a dir que aquestes quantitats les pagaran
del que hagi quedat de l’any 2007. Açò no té nom. El que passa és que si hi ha poques
inversions per a l’any 2008 i si posen aquesta despesa, encara haurien de llevar les poques
inversions que tenen previstes; per tant, el Partit Popular considera que açò és un fracàs.
Així mateix, manifesta que no diguin que el PP és negatiu,
l’únic que voldria és unes
explicacions mínimament raonables sobre aquests dos punts que acaba d’exposar.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Per altra banda, manifesta que el Partit Popular també ha fet unes
allegacions que fan referència a una sèrie de despeses amb les quals no està d’acord. Pel que
fa a la partida d’òrgans de govern, manifesta que explicarà el perquè de la proposta de
reducció de la jornada completa a mitja jornada d’alguns regidors, i començarà per la regidoria
d’Economia i Hisenda, de la qual és responsable la Sra. Marqués. Manifesta que el fet que els
pressuposts arribin tard, bé, però que no s’ajustin a la realitat, molt malament. El Partit Popular
va descobrir allò de la targeta VISA i des de l’àrea d’economia encara no ens han lliurat còpia
d’alguns justificants ni explicacions de preguntes formulades des de fa mesos i la Sra. Marqués
és la responsable. No hi ha doblers per inversions, però amb collaboració de l’Ajuntament de
Maó i el Consell Insular de Menorca han organitzat un parell de partits de futbol entre les
seleccions de Menorca i Brasil amb un cost de 80.000 euros, i suposa que la Sra. Marquès hi ha
donat el vistiplau. Així mateix, manifesta que no hi ha doblers per a inversions però es farà una
aportació econòmica de 13.000 euros en cooperació amb el CIM per un campionat escolar de
bàdminton. Sobre la regidoria d’Educació, que també gestiona la Sra. Marqués, manifesta que
ella, en sis mesos, no ha convocat cap Consell Escolar. A més, demana: Quines accions ha fet
sobre la continuïtat del Projecte educatiu de poble? Que sàpiga el PP, cap.
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Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que la Sra. Marqués té dedicació exclusiva, cobra per
fer una feina, per la qual cosa s’espera una mínima eficàcia; però, si ella cobra, li agradaria que
li digués: Per què el personal laboral no cobra les hores extres segons el que està estipulat
en el conveni? I les dues gratificacions extraordinàries que alguns no cobren així com els
correspon? És a dir, han d’assumir el seu sou, però no poden complir amb el personal
laboral... Així mateix, manifesta que ja seria hora que en lloc de pagar les hores extraordinàries
amb un taló, quedi reflectit a la nòmina, que és la manera legal, i demana: Com es reflecteix
açò comptablement? És que són doblers en negre? Per tot açò que ha explicat, el Partit
Popular no creu necessari que la Sra. Marqués hagi de tenir una dedicació exclusiva, la seva
labor de donar el vistiplau a les despeses que s’originen a les diferents àrees no fa necessari
que li paguin tantes hores.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Respecte a la regidoria d’Urbanisme i Governació, manifesta que
allò que ha de dir al Sr. Lora es resumeix en molt poques paraules: “Jo ho solucionaré”; açò és
el que ell sol dir a tothom que li presenta un problema, i assenyala que tothom el comença a
conèixer i no soluciona res. Sobre la regidoria d’Urbanitzacions, de la qual és responsable el
Sr. Ruiz Mena, manifesta que ell com a peó guanyava 17.500 euros per vuit hores i ara com a
regidor, en mig dia, en guanya 21.000; hi ha sortit guanyant. I diu que no sap realment el
que fa, ara entra aquí, ara entra allà... i es demana: Què ha fet per a les urbanitzacions?
Políticament açò és inacceptable, tenint en compte que no es veuen resultats.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que diuen que el batle comenta que està molt tranquil,
i no li estranya, duent una sola àrea naturalment que hi ha d’estar, de tranquil, però açò no
funciona. En posarà un exemple: Alaior té 9.000 habitants, té el batle i dues dedicacions
exclusives; es Castell té 7.000 habitants, una batlessa, cap dedicació exclusiva; i Sant Lluís,
que és el que té menys habitants (6.280), té un batle, dues dedicacions exclusives i una mitja
exclusiva. Es veu que aquí devem ser els més rics d’aquesta zona de Menorca.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que farà una reflexió sobre altres partides. Pel que fa al
geriàtric i centre de dia, manifesta que és absolutament absurd mantenir una quantitat de
6.000 euros, quan a la Junta de Govern de dia 14.02.08 acorden una pròrroga extraordinària de
la llicència d’obres fins al 14.02.09, la qual cosa ens indica que no necessiten doblers perquè el
geriàtric no estarà acabat. Sobre urbanisme, manifesta que disposem d’un assessor urbanístic
de Mallorca, al qual li hem de pagar un sou, els bitllets d’avió i els dinars, més de 30.000 euros
simplement per venir només un dia a la setmana; açò, sota el punt de vista del Partit Popular,
no té ni cap ni peus, i considera que agafant un arquitecte de Menorca ho podien obtenir molt
més barat.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Pel que fa al teatre, manifesta que la demolició, sí, però quan
estiguin segurs que les obres es faran d’immediat, perquè allò que ha sentit és que les obres
sembla que no es faran, si és que es fan, l’any 2009; per tant, per què s’ha de posar una
partida pressupostària per fer una actuació a una zona que està en el centre del poble i que
quedi un buit per no res? Creu que no és necessari, i menys llogar una nau per posar totes les
coses que hi ha dins. Pel que fa a les barreres arquitectòniques, manifesta que açò és un
objectiu de tots els partits polítics i, si bé sap que és costós, considera que es poden arranjar de
forma transitòria moltes voravies i posar-les en condicions mínimes. Les ajudes i subvencions
poden ajudar a fer-ho tot molt més ràpidament.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Respecte a aigües, manifesta que per una banda tenim el
clavegueram i, segons estudis fets per diferents organitzacions, entre elles el GOB, els
problemes de nitrats s’originen per purins, productes agrícoles i clavegueram en males
condicions. Precisament, Sant Lluís és un dels municipis on hi ha problemes de clavegueram,
especialment als caserius; per tant, creu que és una bona idea començar a fer un projecte de
millora i desenvolupar-lo per fases. Per altra banda, hi ha la qüestió dels nitrats de l’aigua i es
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demana: Quines garanties ens poden donar que el nou pou que s’està fent donarà l’aigua en
condicions? Perquè nosaltres vam fer analitzar l’aigua d’un pou molt a prop del que s’està
construint i l’analítica sobre els nitrats va donar 92 mg/l. Açò és realment preocupant, per la
qual cosa considera que es fa necessari tenir una previsió de posar un desnitrificador a l’escola
pel fet de ser la població més sensible a aquestes qüestions.
Pel que fa a la primera fase del projecte hípic, la Sra. Baillo Vadell manifesta que a la comissió
d’Economia de dia 22.01.08 va demanar si es faria el projecte hípic i la contestació va ser: “La
presidenta informa que el projecte està aturat fins que se n’hagin concretat els objectius i les
ajudes econòmiques que es puguin aconseguir.”
Manifesta que açò és una contestació
sorprenent; una de dues, o nosaltres no sabem llegir o a la senyora Marquès no l’han
informada bé. Manifesta que l’Ajuntament, fa més d’un any, va presentar un projecte; per
tant, al seu entendre, no s’han de concretar els objectius del projecte perquè ja està presentat;
i, açò de les ajudes econòmiques que es puguin aconseguir, tampoc. Manifesta que la senyora
Marquès hauria de saber que hi ha un conveni amb el Consell Insular de Menorca pel qual ens
donen un préstec d’1.625.000 euros per a la construcció d’un club hípic, i si ella té una
dedicació exclusiva hauria d’estar més ben informada. Respecte a la reconversió de les pistes
de tennis, manifesta que el Partit Popular ho veu completament innecessari
Finalment, la Sra. Baillo Vadell manifesta que fins ara ha fet una breu relació del que pensa el
Partit Popular sobre les despeses, i ara farà menció de la qüestió dels ingressos. Recorda que
ella va dir que trobaven que els ingressos estaven inflats, ja que vivim en una època de
recessió, el mercat immobiliari està aturat i la construcció està a la baixa; per tant, el Partit
Popular considera que s’haurien d’abaixar totes les partides que fan referència a aquests
apartats.
En canvi, considera que s’hauria d’apujar l’ingrés previst del Fons Nacional de
Cooperació Municipal, ja que si cada any des del 2005 ha augmentat entre 300 i 124 mil euros
respecte a l’any anterior, no és lògic que l’equip de govern per a l’any 2008 ho abaixi i posi una
quantitat inferior respecte a l’any 2007 d’uns 91 mil euros.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que EM-EU es reafirma en els arguments que va donar
per votar en contra en el debat del Ple on es va tractar l’aprovació inicial del pressupost; que
entén que el debat polític es va produir en aquella sessió plenària, com així ho recomana
l’informe d’Intervenció; que no entrarà a valorar unes allegacions que ni tan sols estan incloses
en la documentació d’aquest Ple; i anuncia que mantindrà el seu vot en contra.
A continuació, el batle matisa que, si les allegacions no s’han lliurat amb la documentació del
Ple, és perquè el debat d’avui és sobre el dictamen de la comissió d’Economia i Educació, però
el dia que es va fer la comissió, sí que es van lliurar les allegacions als grups polítics de la
corporació.
Intervé la Sra. Marqués Portella. En primer lloc, i sobre l’allegació feta pel Partit Popular
respecte a les reclamacions d’Antonio Gomila SA, manifesta que a la comissió es va explicar
prou bé aquesta qüestió, i tot el que la senyora Baillo va demanar se li va contestar.
Evidentment, es va dir que no reconeixerien tot el que l’esmentada empresa reclamava ni tots
els interessos, que s’estava estudiant cada una de les certificacions i que, de moment, del que
s’havia vist trobaven que com a màxim es podrien acceptar uns 30.000 euros, però encara
aquest expedient no està tancat, encara no es disposa de l’informe que s’està elaborant i
encara no s’ha posat damunt la taula tota la informació. En el moment que açò estigui, ho
sabrà, però en aquests moments com que ni el deute ni els interessos estan reconeguts, no
formen part d’aquest pressupost.
Continua la Sra. Marqués Portella. Pel que fa a la qüestió de les companyies requisades,
manifesta que és ver que no està en el pressupost, i no hi és perquè quan s’estava elaborant el
pressupost havien d’estudiar exactament quins eren els crèdits extrapressupostaris que hi havia

7

previst d’exercicis anteriors; quan ho van tenir tot comptat van veure que hi havia quasi 40.000
euros i, per tant, del deute en quedaven uns 76.000 euros. Com que a la vegada s’estava
intentant tancar la liquidació del 2007, i van veure que de romanent n’hi havia prou, van decidir
no tocar el pressupost del 2008. Aquesta despesa es pagarà amb el romanent de la liquidació
del pressupost de 2007, i diu que de tot açò ja se’n va informar dins la comissió a la senyora
Baillo; però veu que ella no ho entén o no ho vol entendre. Així mateix, no creu que açò sigui
falsejar els pressuposts, sinó que s’empren altres maneres per atendre aquests pagaments.
Segueix la Sra. Marqués Portella. Manifesta que la Sra. Baillo ha dit que no creu que hagim de
tenir aquestes dedicacions exclusives que tenim, però és que en açò ja se sap que ella no hi
està d’acord, no intentarà fer-la canviar d’opinió, ella ho ha reiterat des que s’ha format aquest
equip de govern i sabem que no hi ha res a fer. No obstant açò, li farà una observació. Tal
vegada, en lloc de criticar tant podria fer una ullada i mirar en els altres municipis on governa el
PP i comparar els seus sous i les seves dedicacions, tal vegada se sorprendria del que fan.
Respecte a les sollicituds d’augmentar les atencions protocollàries, abaixar l’arrendament dels
edificis, la qüestió de l’equipament del geriàtric, considera que tot açò són allegacions
absolutament oportunistes sense cap tipus de transcendència. El fet que hi hagi una pròrroga
d’una llicència d’obres fins a l’any 2009, no significa en cap moment que les obres del geriàtric
s’hagin d’acabar l’any 2009, açò simplement és un tràmit com qualsevol altre.
Continua la Sra. Marqués Portella. Sobre la partida relativa a l’assessor urbanístic, manifesta
que li agradaria saber quin criteri ha seguit la senyora Baillo per arribar a la conclusió de
rebaixar aquesta partida de 28.814 euros a 10.114 euros. No sap com ho ha fet perquè li
surtin aquests nombres. Ella ha dit que podrien contractar una persona d’aquí i sortiria més
econòmic, és possible, però realment la senyora Baillo no té ni idea del que s’ha de menester
en aquest Ajuntament, ni de quin tipus d’assessorament, però vaja, és la seva opinió. Pel que
fa al teatre, recorda que en el Ple on es va aprovar inicialment el pressupost ja es va explicar
que si en aquest pressupost s’havia previst fer la demolició del teatre és perquè cal començar, i
la demolició és el primer pas per després construir, i és evident, que la feina d’aquest any és
cercar subvencions, acabar el projecte, per tal que a principis de l’any 2009 es pugui començar
a construir el teatre. I també és evident que no deixaran un solar buit durant un any en el Cós
sense que hi hagi res.
Segueix la Sra. Marqués Portella.
Pel que fa a les inversions per a la supressió de barreres
arquitectòniques o l’aparcament de barques, manifesta que el Partit Popular presenta una altra
proposta amb unes quantitats que no sap d’on surten. Diu que amb aquests 20.000 euros no
n’hi ha ni per començar a redactar un projecte, i sense un projecte unitari és molt complicat fer
actuacions puntuals dins el poble; per açò, li agradaria saber seriosament quin estudi s’ha fet
per arribar a aquesta quantitat. Sobre l’aparcament de barques, hauria de ser més explícita
perquè difícilment poden saber del que s’està xerrant.
Quant a l’execució per fases del
projecte de clavegueram als caserius, manifesta que, igualment, li agradaria saber com justifica
aquests 33.000 euros; açò, que ens donarà prou per fer el projecte i l’execució? L’únic que li
sembla és que la senyora Baillo no té ni idea del cost d’aquestes coses i creu que abans de
donar aquestes xifres s’hauria d’informar una mica més i ser una mica més responsable.
Continua la Sra. Marqués Portella. Pel que fa a la qüestió del desnitrificador, manifesta que ja li
sembla bé que posi aquests 2.000 euros, però es demana: Per a què? Només per a l’escola?
És que la resta del nucli urbà no és important, en quan què la població escolar és la més
sensible?
Sembla que la senyora Baillo no s’ha assabentat en absolut de quins son els
problemes dels nitrats, quines són les conseqüències i quina és realment la població sensible.
No són els fillets que van a l’escola sinó que, en tot cas, serien els nadons, els nadons que
beuen biberons amb aigua de l’aixeta i li sembla que en aquest municipi no en devem tenir cap.
Afegeix que, com a equip de govern, no han posat una partida de 2.000 euros per comprar un
desnitrificador i posar-lo a l’escola, sinó que han posat una partida de 41.760 euros per fer un
nou pou que abasteixi tot el nucli de Sant Lluís; i li pot assegurar que el nivell dels nitrats
d’aquest pou està per davall dels 50 mg/l.
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Segueix la Sra. Marqués Portella.
Sobre la partida de 6.000 euros que demana el Partit
Popular per pintar l’església, manifesta que encara que en el pressupost no hi hagi una partida
exclusiva per fer aquesta actuació, sí que hi ha una partida de reparació, manteniment i
conservació d’edificis d’on es poden treure aquests doblers. A més, avança que per a aquest
any ja s’ha presentat un projecte per reparar i pintar la façana principal al Consell Insular de
Menorca per veure si poden aconseguir qualque tipus de subvenció. Pel que fa al projecte
hípic, manifesta que ja sap que el Partit Popular no creu en aquest projecte, però allò que va
explicar en el seu moment és que aquest projecte estava aturat perquè hi havia altres
propostes i que mentre no es definís i no es prengués una decisió, es quedava aturat, però sí
que pensaven que dins aquest any es faria una primera fase; per açò s’ha fet aquesta previsió.
Afegeix que no és el Consell Insular de Menorca que va atorgar aquest finançament, sinó el
Govern balear.
Continua la Sra. Marqués Portella.
Manifesta que la proposta que ha fet quant a l’àrea
esportiva sí que l’ha sorpresa i que l’únic que pot interpretar és que el Partit Popular està
demanant que no participem en el Pla d’equipaments esportius que convoca anualment el
Consell Insular de Menorca i que és l’únic pla del qual podem treure qualque tipus de
subvencions per a aquestes installacions, ja que el Partit Popular el que demana és que retirem
tota la partida. Afegeix que és una llàstima que no s’hagi llegit prou bé el que posa aquesta
partida en el pressupost, en concret diu: Programa 4520.- Partida 622.00.- Pla d’equipaments
esportius.- Reconversió pista de tennis en dues de padel, pista patinatge, pista de skate i
tancament i porta pistes de tennis antigues, tot açò amb una previsió de pressupost de 85.000
euros. Manifesta que en aquests moments ja pot confirmar exactament els projectes que s’han
presentat: Projecte substitució tancament pistes de tenis, 53.222 euros; memòria valorada pista
skate desmuntable, 28.414 euros; xarxa fons camp de futbol, 1.700 euros; tot açò suma un
total de 83.336 euros, dels quals ja ens n’han aprovat una subvenció per import de 42.113
euros, és a dir, un 50% del pressupost total, i es demana: Açò és allò que li sembla que està
tan malament?
Finalment, la Sra. Marqués Portella manifesta que, quant als ingressos, ja coneixem la versió de
la Sra. Baillo, que estan inflats, però pot dir que l’any passat, i sense xerrar de les obligacions
reconegudes, es van cobrar a l’oficina de recaptació 2.843.000 euros; en aquests moments i
pel pressupost de 2008 hem abaixat aquesta xifra, ni tan sols tenim previst de reconèixer
obligacions per aquesta quantitat, en concret 2.691.000 euros. Així mateix, manifesta que el
Partit Popular seguirà pensant que són uns pressuposts inflats, però creu que són uns
pressuposts molt assenyats. Conclou dient que creu que totes aquestes allegacions només
tenen un denominador comú, i és la falta de serietat.
Intervé novament la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que la senyora Marqués no ha contestat allò
que se li ha demanat, i una d’aquestes qüestions era sobre les regidories; el batle a l’anterior
mandat feia la labor dels tres regidors dels quals ara dos tenen la dedicació exclusiva i un la
mitja dedicació, és a dir, que ara la feina s’està diversificant en tres persones i, per açò, ha
posat amb exemples, arguments, no amb crítica, ja que la Sra. Marqués sempre utilitza la
paraula crítica i no sap argumentar, que la cosa no funciona. Manifesta que ella s’ha preparat
la intervenció del Ple i li sembla molt bé que la senyora Marqués també se l’hagi preparada,
però si se li fan una sèrie de consideracions, espera que, almenys, les contesti.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que difícilment els nombres del Partit Popular poden
ser els mateixos que els que presenta l’equip de govern, ja que el PP no té tècnics al costat,
com sí que en té l’equip de govern; per tant, el fet que la senyora Marqués critiqui els nombres
que ha fet el Partit Popular... Pel que fa a barreres arquitectòniques i clavegueram, manifesta
que la senyora Marqués ha dit que el PP ha posat unes quantitats que no n’hi ha ni per
començar el projecte, però vol recordar que en el darrer Ple es va acordar demanar una
subvenció sobre l’eliminació de barreres arquitectòniques i si obtenim subvencions, tot açò ens
pot ajudar, i si els nombres no són del tot encertats no hi ha cap problema, ja que aquest equip
de govern ens té acostumats que amb les modificacions de crèdit van a missa.
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Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que la senyora Marqués ens ha assegurat que el nou
pou tindrà un nivell de nitrats per davall de 50mg/l; molt bé, el Partit Popular estarà molt
content que açò sigui així, però ella disposa d’una analítica de dia 26.02.08, d’un pou d’allà al
costat, on els nitrats són de 92 mg/l, que açò no vol dir que sigui la mateixa veta, però és
preocupant i tant de bo ens equivoquem. Pel que fa al club hípic, manifesta que ha quedat
sorpresa que la senyora Marqués digui que el conveni signat ha estat amb el Govern balear, ja
que aquí disposa del conveni signat que diu: Conveni entre el Consell Insular de Menorca i

l’Ajuntament de Sant Lluís regulador del préstec concedit amb càrrec al fons financer de l’Estat
per a la modernització de les infraestructures turístiques. Manifesta que el Sr. Carretero Tudurí
va signar un conveni en el qual el CIM deixava a l’Ajuntament 1.625.000 euros, i aquí, del
Govern balear, no en xerra per res i creu que hi hauria d’haver una explicació. Afegeix que hi
havia un calendari d’execució que havia de començar l’any 2007 i no va començar i hi havia
diferents anualitats fins a l’any 2010. Per tant, creu que senyora Marqués no està prou
assabentada en el seu departament i no hi seria de més que fes una reflexió.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Sobre la qüestió de les companyies requisades, manifesta que
l’equip de govern no va contestar a l’escrit presentat per aquesta empresa. Per què? Han
passat dos mesos i els propietaris ja han demanat a la sala l’execució forçosa perquè es
compleixi la
sentència i, a més, han sollicitat l’augment en dos punts de l’interès legal, que era d’un 5,5% i
passarà, si s’accepta, a ser un 7,5%. Açò no hi ha cap banc que ho doni; per tant, l’Ajuntament
de Sant Lluís en aquests moments pagarà més interessos que qualsevol banc d’Espanya. Així
mateix, manifesta que pot assegurar que aquesta gent deu estar més que satisfeta, però
nosaltres, els ciutadans amb una mica de seny, els assegurem que no fa cap gràcia el fet
d’haver de pagar uns interessos tan alts per la falta de compliment i diligència d’aquest
ajuntament.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Respecte a la qüestió d’Antonio Gomila SA, manifesta que l’any
2005 va fer una sèrie de preguntes, que van ser contestades, sobre aquest assumpte; ara
demana que es faci un informe de la situació, perquè tot és dir que ja s’ha dit a la comissió,
però no es fan les coses, i insisteix que es faci perquè les anàlisis a desenvolupar per clarificar
les condicions existents no es podran dur a terme sense aquest informe, ja que no creu que
sigui beneficiós per a Sant Lluís continuar amb aquest estat; per tant, xerrin amb l’empresa
d’una vegada per totes que aquest assumpte dura massa temps, i ja veu que acabarem en els
tribunals. Afegeix que posin una partida en els pressuposts, almenys la que van dir a la
comissió, perquè per xerrar d’acords, en qüestió de doblers, bé n’hi ha d’haver. I també li
agradaria saber per què a l’acta de la comissió no apareix aquesta quantitat de 30.000 euros
que es va comentar.
Finalment, la Sra. Baillo Vadell manifesta que la senyora Marqués, en la presentació dels
pressuposts el dia 09.02.08, entre altres coses, va dir que eren uns pressuposts solidaris, que
vol dir lligats a altres per interessos i obligacions; i si realment la senyora Marqués pretén ser
solidària amb els pressuposts, defensi els interessos del poble i sigui despresa, començant per
la mateixa regidora. També ens va dir que han tingut en compte les prioritats del municipi, i
diu que un pressupost que inclou un club hípic, per posar un exemple, no té res a veure amb
les necessitats de Sant Lluís. Per tant, entén que són uns pressuposts irreals. Així mateix,
manifesta que la senyora Marquès també va dir, i no és la primera vegada que ho sent, que les
persones que tenen menys recursos puguin tenir les mateixes oportunitats; molt bé, perfecte,
però ho compleixi, ho compleixi amb la gestió diària, amb els companys, el personal laboral,
donant ordre que se’ls pagui d’acord amb el conveni, perquè si hi ha doblers per pagar tantes
dedicacions exclusives, n’hi ha d’haver per pagar les hores extraordinàries del personal segons
el que estableix el conveni. Conclou dient que si no és capaç de fer-ho, no torni a xerrar de
solidaritat, ni de prioritats, ni d’aquells que tenen menys recursos, perquè açò ens sona a
oportunista i fals, i l’austeritat ha de ser una de les qualitats de la seva regidoria i, de moment,
no la té.
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Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que la presentació d’allegacions és la funció que ha de
fer el Partit Popular respecte dels pressuposts o de qualsevol projecte d’equip de govern que hi
hagi en el moment adequat, però així i tot considera que les allegacions que ella ha fet estan
previstes dins el pressupost i, fins i tot, en quantitats superiors de les que esmenta. Però també
és cert que, com sempre, aprofita de cara a la galeria, cosa indesitjable, comparar sempre els
sous dels polítics de l’equip de govern, i encara és més trist que posi per enmig personal
laboral de l’Ajuntament, respecte si es compleix conveni o no es compleix conveni. Diu que tot
allò que es paga en aquest ajuntament passa per informes de Secretaria i per informes
d’Intervenció i tots els contractes que es fan, es fan amb el vistiplau de totes les parts.
Continua el Sr. Lora Buzón. Manifesta que li fa l’efecte que les allegacions que ha fet el Partit
Popular és bé perquè demà surti al diari i res més; ha fet menció de sis qüestions dels
pressuposts, uns pressuposts que afecten a 7.000 habitants. Per altra banda, manifesta que
la senyora Baillo ha dit que ell, a l’anterior mandat quan era a l’oposició, va dir al batle que
“...els pressupostos no són Alícia en el país de les meravelles...”, i assenyala que és cert que ho
va dir, com també és cert que va fer bastants allegacions i se’n van acceptar unes quantes, i
que, tot i no estant d’acord amb la totalitat del pressupost, es va abstenir perquè entenia que
un ajuntament ha de menester un pressupost bàsic per dur endavant tot un poble.
Segueix el Sr. Lora Buzón. Manifesta que la senyora Baillo pot fer tots els comentaris que
vulgui, però no és d’honradesa el fet de criticar sempre allò mateix, les dedicacions exclusives
dels regidors. No ha xerrat ni de geriàtric, ni d’escola, ni de l’escoleta, ni dels equipaments
culturals, ni de tot allò que s’aporta a les associacions solidàries, ni de Creu Roja, ni de Serveis
Socials... Açò no consta per a la senyora Baillo, només diu les quatre bajanades que ha dit
sobre els pressuposts, així de clar, i només de cara a la galeria.
Pel que fa a EM-EU,
manifesta que allò que va dir que els pressuposts eren de dretes, ho considera una falta de
respecte, ho pot dir, però no ho accepta. Tal vegada de dretes és negar-se a la totalitat d’un
pressupost i no presentar ni una allegació i dir que aquests pressuposts estan malament i no
són solidaris, i demana: Quantes allegacions ha presentar Sr. Melià? A quines partides? Li fa
l’efecte que si un hi està en contra, la cosa més raonable és dir el que es pensa; després l’equip
de govern ho acceptarà o no ho acceptarà.
Continua el Sr. Lora Buzón. Manifesta que quan es parla de consens, no tan sols aquest
consens ha de venir de l’equip de govern, sinó que hi ha d’haver voluntat per l’altra part,
sobretot d’arribar a entendre i comprendre. Així mateix, manifesta que moltes partides que
s’han explicat a la senyora Baillo, per activa i per passiva, ella no s’ha cansat de dir al regidor
d’Urbanisme que ell defensa els interessos particulars... Ella ha fet tres allegacions i ha fet
referència a l’empresa Antonio Gomila SA; cosa que pot arribar a pensar que la Sra. Baillo té
accions d’aquesta empresa... Se li va explicar a la comissió de quina manera es consideraven
aquestes partides, però ella no ho acaba de captar. Afegeix que el PSM-ELS VERDS considera
que són uns pressuposts que, tal vegada, es podrien haver millorat amb millor disponibilitat
econòmica, però tenim els nombres que tenim i això és tot allò que duran endavant, i sobre
tots els projectes que es facin es demanaran totes les subvencions que puguin, no només al
CIM i Govern balear, sinó que si fa falta també a Europa, però el que no es pot fer és
demagògia.
Finalment, el Sr. Lora Buzón manifesta que hi ha membres del Partit Popular que estan cobrant
més que aquest equip de govern, i es pot atracar as Castell, i si vol pot dir el que cobra el Sr.
Cabrera, a part de la seva paga personal, el que cobra per dedicació a l’Ajuntament, tal vegada
la senyora Baillo quedarà espantada, per la qual cosa demana a la senyora Baillo que s’informi
perquè la cosa pitjor que hi ha és no està informada. Sobre el comentari que ella ha fet sobre
ell que els problemes “els arranjarem” i no se solucionen, açò no és cert, senyora Baillo, ja
que en aquest ajuntament hi ha problemes que se solucionen però no són d’efecte immediat,
sinó que hi ha coses que necessiten el seu temps.
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Intervé el batle. Respecte al deute pendent amb Antonio Gomila SA, manifesta que va quedar
explicat en el seu moment que l’Ajuntament no el reconeixeria en la seva totalitat, ja que hi ha
qüestions molt clares, sobretot respecte a les obres de Son Remei. Pel que fa a la qüestió de
les companyies requisades, manifesta que també s’ha explicat clarament que dels romanents de
l’any 2007 s’assumiria el deute, i espera que aquest increment que ha dit la senyora Baillo no
s’accepti, perquè no creu que es pugui concedir així com així. Així mateix, considera que des
de l’àrea d’Economia s’ha fet una bona feina i s’han fet uns pressuposts molt ben elaborats, que
responen a aquesta demanda o, en certa manera, a aquesta recessió que diu el Partit Popular,
que no creu que sigui tal, almenys en aquest ajuntament, ja que a dia d’avui, encara no ha
arribat aquesta recessió, i espera que no arribi; per açò, creu que són uns pressuposts molt
acurats.
Continua el batle. Manifesta que la senyora Baillo ha xerrat de diferents qüestions, sobretot
que la regidora de l’àrea d’Economia critiqui la seva intervenció. Diu que la senyora Baillo
tampoc tira floretes, també n’amolla ben qualcuna, com ara “que açò no té nom, s’haurien de
rectificar els pressupostos, haurien de ser uns pressuposts més seriosos...” Afegeix que no és
que s’hagin donat explicacions mínimament raonables, sinó que s’han donat explicacions molt
raonables, i s’han donat tant en el debat de l’aprovació inicial de l’expedient, com avui en el
debat de l’aprovació definitiva. Segueix manifestant que la senyora Baillo ha fet referència al
campionat de bàdminton escolar, però vol deixar clar que es tracta del Campionat Mundial de
Bàdminton Escolar, i aquest ajuntament dóna suport a l’activitat escolar, igual com fa el
Consell Insular de Menorca. Així mateix, manifesta que aquest ajuntament també va donar
suport els partits sub-16 i sub-19 de les seleccions menorquines i brasileres de futbol, i el cost
total de tot era de 80.000 euros, però la part de l’Ajuntament espera que amb 2.500 euros en
puguem sortir.
Continua el batle. Manifesta que la senyora Baillo també ha fet esment de la qüestió de la
targeta Visa, respecte que no se li dóna tota la informació, i creu recordar que el dia que va
expressar tres qüestions, una de les quals demanant disculpes i dient per què, avui quasi
també pot dir per què li preocupa tant a la senyora Baillo la qüestió de la targeta Visa després
de veure allò que ha passat a Palma, cosa molt seriosa que no té res a veure amb la qüestió
d’aquí.
Tot seguit, la Sra. Baillo Vadell manifesta que “el mateix que vostè, senyor batle”.
El batle crida a l’ordre la senyora Baillo. Segueix dient-li que si ella és capaç de comparar allò
de Palma amb açò d’aquí... evidentment queda totalment desacreditada i vol pensar que els
seus companys...
La Sra. Baillo Vadell manifesta que pensam el mateix.
Tot seguit, el batle torna a cridar l’ordre a la senyora Baillo i li demana que guardi la seva
intervenció i guardi respecte al batle de Sant Lluís. Afegeix que està molt tranquil, cosa que ja
va dir en un Ple, i es reitera en aquesta expressió. Està sorprès de persones que seuen al
costat de la senyora Baillo com hi poden seure i que puguin acompanyar-la, com a portaveu del
Partit Popular, persones que ell les tenia com a serioses i honrades. I creu que ell mateix açò
s’ho haurà de plantejar si vertaderament és així.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
Comissió d’Economia i Educació.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres del PSOE (5) i PSM –
ELS VERDS (2); i sis vots en contra, corresponents als membres del PP (5) i EM-EU (1); acorda:
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Primer.- Desestimar en tots els seus termes les allegacions presentades pel Partit Popular,
RE 1542, 1543 i 1544, de dia 12.03.08.
Segon.- Introduir a l’expedient aprovat inicialment les matisacions relatives a l’inspector
d’obres i que han estat detallades a l’exposició de motius de la present proposició.
Tercer.- Aprovar definitivament el Pressupost municipal per a l’any 2008, així com la plantilla
municipal per a l’any 2008, amb la incorporació de les modificacions plantejades a l’apartat
anterior.
Quart.- Publicar l’anunci d’aprovació definitiva en el BOIB.

QUART.- PROPOSICIÓ D'ALCALDIA AMB RELACIÓ A LA SOLLICITUD AL CONSELL
DE GOVERN DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LA DECLARACIÓ D'URGÈNCIA PER A
LES EXPROPIACIONS NECESSÀRIES PER
L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE
D'ADQUISICIÓ DEL SÒL I EXECUCIÓ DE LA INFRAESTRUCTURA DE VIALS PER A LA
NOVA ESCOLA DE SANT LLUÍS
El secretari dóna compte de la proposició d’Alcaldia relativa a l’assumpte indicat, que diu:
“Atendiendo a las diversas actuaciones desarrolladas con relación al expediente en trámite: ------------------ Resolución de Alcaldía de fecha 11 de octubre de 2007, número 2007/528 mediante la que se aprueba el
proyecto de referencia así como se solicita al Consell Insular de Menorca su inclusión en el Plan Insular de
Cooperación del año 2008. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Ratificación por el Ayuntamiento en sesión plenaria de fecha 24 de octubre de 2007, la Resolución
citada. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Publicación en el BOIB número 167, de fecha 8 de noviembre de 2007, del anuncio de aprobación del
proyecto de referencia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Aprobación por el pleno del Consell Insular de Menorca en sesión de fecha 21 de enero de 2008 del Plan
Insular de Cooperación para el año 2008 incorporando como actuación número 13 el proyecto de
adquisición de suelo y ejecución de infraestructura de viales para la nueva escuela de Sant Lluís. ----------- Publicación en el BOIB número 19, de fecha 9 de febrero de 2008, del anuncio de aprobación del Plan
Insular de Cooperación. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Acuerdo del Ayuntamiento pleno en sesión de fecha 9 de febrero de 2008 de la aprobación inicial del
Presupuesto para el año 2008 en el que se incorpora en el Anexo relativo al Plan Municipal de Obras y
Servicios el proyecto de referencia contemplando dotación presupuestaria por importe de 639.983,46
euros para la inversión necesaria en su desarrollo. -------------------------------------------------------------------Atendiendo a la urgencia que para esta Administración representa el desarrollo del procedimiento
expropiatorio en tramite en orden a la ejecución de las obras proyectadas. -------------------------------------Atendiendo a lo determinado por el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa relativo a la posibilidad
excepcional de declarar urgente la ocupación de los bienes afectados por la expropiación a que de lugar la
realización de una obra mediante acuerdo del Consell de Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Atendiendo, asimismo, a lo dispuesto en el artículo 82 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, en el que se establece que por razones de urgencia
debidamente motivadas podrán incluirse en el orden del día asuntos que no hayan sido previamente
informados por la respectiva comisión, pero en este caso no podán adoptarse ningún acuerdo sobre este
asunto sin que el Pleno ratifique su inclusión en el orden del dia, es el motivo por el que desde esta
Alcaldía se elevan a la consideración del Ayuntamiento Pleno las siguientes -------------------------------------PROPUESTAS DE ACUERDO ----------------------------------------------------------------------------------------------Primera.- El Pleno ratifica la inclusión del asunto en el orden del día de la presente sesión. ----------------Segunda.- Solicitar del Consell de Govern de la Comunitat Autonoma de les Illes Balears la declaración de
urgencia para la ocupación de los terrenos afectados por la necesaria expropiación para la ejecución del
proyecto de adquisición de suelo y ejecución de la infraestructura de viales para la nueva escuela de Sant
Lluís. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tercera.- Remitir a la Conselleria de Interior del Govern Balear el presente acuerdo, así como la
documentación obrante en el expediente relativa a las siguientes circunstancias: -------------------------------
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1.- Certificación acreditativa del acuerdo de la Corporación interesando la declaración de urgencia. --------2.- Certificación acreditativa de la aprobación del proyecto que motiva la expropiación o bien certificación
que acredite que se ha declarado la utilidad pública o el interés social del fin al cumplimiento del cual se
destinan los bienes, en la forma legalmente prevista. ----------------------------------------------------------------3.- Plano de los bienes afectados. ---------------------------------------------------------------------------------------4.- Relación de bienes afectados y de sus titulares y demás interesados, con expresión de su domicilio.----5.- Certificación acreditativa del resultado del tramite de audiencia concedido a los titulares y demás
interesados. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.- Documentación justificativa de las circunstancias que motiven la solicitud (informe jurídico y técnico). 7.- En el expediente habrá de figurar, necesariamente, la oportuna retención de crédito con cargo al
ejercicio que se prevea finalizará el expediente expropiatorio y la realización del pago por el importe al
cual ascendería el justo precio calculado según las reglas previstas para su determinación en la Ley.” ------

El batle demana si hi ha intervencions.
La Sra. Baillo Vadell manifesta que es tracta d’una proposició d’Alcaldia i entén que el batle
breument podria fer-ne una explicació, ja que quan un partit presenta una moció la cosa més
raonable és que la defensi.
El batle manifesta que l’explicació està donada dins la proposició, en la qual hi ha unes
propostes d’acord i, a més, a l’expedient hi figura un informe de Secretaria sobre l’assumpte;
per la qual cosa entén que està prou clar.
La Sra. Baillo Vadell manifesta que, doncs, li agradaria fer una sèrie de preguntes. Manifesta
que voldria una mínima explicació dels motius pels quals s’ha arribat a la decisió d’expropiació;
quants de propietaris han presentat dificultats; si hi haurà una empresa taxadora dels terrenys;
i, si no hi ha problemes amb els propietaris, quan es començaran les obres.
Intervé la Sra. Marqués Portella. Manifesta que el fet que s’hagi decidit començar aquest
procés és que es tracta d’un procés que s’havia d’iniciar independent dels acords a què s’arribi
amb els propietaris i l’únic que s’està fent és agilitzar totes les coses. Així mateix, manifesta
que tots els propietaris afectats han rebut la notificació sobre l’inici de l’expedient expropiatori i
ara tenen un període per fer allegacions; a partir d’aquí, es començarà a arribar a acords
respecte a les ofertes que es van proposar inicialment. Tots els propietaris amb els quals
s’arribi a un acord, es signarà i l’assumpte quedarà aclarit; i, amb els que no s’arribi a un acord,
evidentment com més prest disposem de la declaració d’urgent ocupació, més prest podrem fer
ús d’aquests terrenys. Continua manifestant que s’han mantingut diverses converses amb els
propietaris afectats i n’hi ha que estan d’acord amb l’oferta que se’ls va fer i que, just estigui tot
tancat, se n’informarà. Afegeix que també hi ha una empresa que ha fet una feina de camp,
ha fet totes les fitxes de totes les propietats i ha valorat cada finca; aquest treball figura a
l’expedient.
Intervé la Sra. Baillo Vadell anunciant que el Partit Popular votarà a favor d’aquesta proposició
amb la confiança que el batle, a l’hora d’arribar a acord amb els propietaris, seguirà un principi
d’igualtat entre tots.
Intervé el Sr. Melià Mercadal anunciant que, igualment, EM-EU hi votarà a favor.
Finalment, el batle manifesta que, evidentment, seguirà un criteri unitari per a tots, per açò es
fa l’expedient per tothom igual.
Tot seguit, sotmet a votació la proposició d’Alcaldia
presentada.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:
Primer.- El Ple ratifica la inclusió de l’assumpte a l’ordre del dia de la present sessió.
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Segon.- Sollicitar del Consell de Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears la
declaració d’urgència per a l’ocupació dels terrenys afectats per la necessària expropiació per a
l’execució del projecte d’adquisició de sòl i execució de la infraestructura de vials per a la nova
escola de Sant Lluís.
Tercer.- Remetre a la Conselleria d’Interior del Govern balear el present acord, així com la
documentació que figura a l’expedient relativa a les següents circumstàncies:
1. Certificació acreditativa de l’acord de la corporació que demana la declaració d’urgència.
2. Certificació acreditativa de l’aprovació del projecte que motiva l’expropiació o bé certificació
que acrediti que s’ha declarat la utilitat pública o l’interès social del fi al compliment del qual
es destinen els béns, en la forma legalment prevista.
3. Plànol dels béns afectats.
4. Relació de béns afectats i dels seus titulars i altres interessats, amb indicació del seu
domicili.
5. Certificació acreditativa del resultat del tràmit d’audiència concedit als titulars i altres
interessats.
6. Documentació justificativa de les circumstàncies que motivin la sollicitud (informes jurídic i
tècnic)
7. A l’expedient hi haurà de figurar, necessàriament, l’oportuna retenció de crèdit amb càrrec
a l’exercici en què es prevegi que finalitzarà l’expedient expropiatori i el pagament, per
l’import a què pujarà el preu just calculat segons les regles previstes a la llei per
determinar-lo.

CINQUÈ.- RATIFICACIÓ RESOLUCIÓ D'ALCALDIA NÚM. 2008/82.- DESIGNACIÓ
REPRESENTANT MUNICIPAL AL CONSELL ESCOLAR DE MENORCA
El secretari dóna compte de la resolució d’Alcaldia núm. 2008/82, de dia 26.02.08, en relació
amb l’assumpte indicat, que diu:
“Vist l’escrit del President del Consell Escolar de Menorca, RE 1009, de dia 18.02.08, en el qual comunica
que, d’acord amb els articles 9 i 11 del Reglament de règim intern i funcionament del Consell Escolar de
Menorca (CEM) que regulen la durada del mandat i el procediment de renovació dels seus membres i
donat que en el mes d’abril d’aquest any es compliran dos anys de la primera renovació parcial, s’ha de
procedir a la segona renovació parcial dels membres del CEM i sollicita la designació, en un termini de 15
dies, del titular i suplent d’aquest Ajuntament que formarà part del CEM; --------------------------------------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.- Designar als membres titular i suplent que es diran per formar part del Consell Escolar de
Menorca: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Titular: Carolina Marqués Portella, 2ª tinent de batle i regidora d’Economia i Educació. -----------------Suplent: Juan Cubas Pons, 3r tinent de batle i regidor de Sanitat i Esports.” -------------------------------Segon.- Que la present resolució passi a ratificació del Ple de l’Ajuntament.” -----------------------------------

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. 2008/82, transcrita anteriorment.
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SISÈ.- DONAR COMPTE ACTE DE DIA 07.03.08 DE LA MAGISTRADA JUTGE DEL
JUTJAT CONTENCÍOS ADMINISTRATIU NÚM.1.- PROCEDIMENT ORDINARI 238/01.EXECUCIÓ SENTÈNCIA
El secretari dóna compte de l’acte de dia 7 de març de 2008 de la magistrada-jutgessa del jutjat
contenciós administratiu núm. 1 de Palma de Mallorca, RE 1592, de dia 14.03.08, relatiu a
l’execució de la sentència núm. 11/03, de dia 21.01.03, dictada pel jutjat contenciós
administratiu núm. 1 en el procediment instat pel Consell Insular de Menorca, el qual sollicita
l’anullació d’una llicència d’obres concedida per aquest Ajuntament a Binibeca Club Hotel SA
per a l’excavació d’una piscina a Binissafúller (PO 238/2001); l’esmentat acte de 07.03.08 és
així mateix relatiu al que s’estableix a l’acte de dia 07.12.07 i al que s’estableix a l’acte de dia
16.01.06.
La part dispositiva de l’acte de dia 07.03.08 estableix:

“No ha lugar a imponer sanción pecuniaria al Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Sant Lluís
en tanto que consta la actuación de ese ayuntamiento y autoridad en orden a la
ejecución subsidiaria efectiva de la sentencia dictada en autos.”

Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que l’incompliment de la sentència sobre la demolició
de la piscina de Binissafúller va motivar que s’obrissin dos procediments judicials diferents, per
una banda al jutjat contenciós administratiu de Palma de Mallorca i, per l’altra, al jutjat Degà de
Maó en jurisdicció penal de presumpte delicte de desobediència a l’autoritat. L’acte del qual
avui es dóna compte al Ple només conté disposicions amb relació al contenciós administratiu,
en el qual diu que no pertoca la multa econòmica; però en el mateix acte es fa referència que el
procés penal ja serà ventilat a la jurisdicció penal, i deixa ben clara la desobediència a
l’autoritat. Així mateix, manifesta que EM-EU està satisfet pel compliment de la sentència i,
com a conseqüència, de la retirada de la multa, però qüestiona l’actuació del batle quan va
informar l’autoritat judicial que ja s’havia executat aquesta sentència, cosa que en aquest acte
que avui es presenta deixa molt clar que no era certa; actuació que, com a mínim, és
reprovable i EM-EU queda a espera de la resolució judicial per decidir les actuacions a prendre
des de l’àmbit polític.
Intervé el batle. Manifesta que, en certa manera, també s’ha de tenir en compte que hi ha tota
una sèrie d’antecedents amb referència a l’execució de la sentència, on hi havia elements que
per sentència s’havien de demolir, i n’hi havia una part que no es podria demolir; és a dir, una
sentència molt mala d’executar, i açò EM-EU també ho hauria de valorar i tenir en compte per
les responsabilitats polítiques que hi pogués haver.
El Ple en resta assabentat.

SETÈ.- DONAR COMPTE RESOLUCIÓ D'ALCALDIA NÚM. 2008/114.- DELEGACIÓ
COMPETÈNCIES VIATGE BATLE
El secretari dóna compte de la resolució d’Alcaldia núm. 2008/114, de dia 13.03.08, en relació a
l’assumpte indicat, que diu:
“Atendiendo al viaje a realizar por esta Alcaldía desde el día 13 de marzo de 2008 hasta el día 14 del
mismo mes; y atendiendo a la normativa vigente sobre ausencias del Sr. Alcalde en el término municipal,
y en virtud de las atribuciones que me confiere la vigente Ley de Régimen Local, vengo en ------------------RESOLVER -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primero.- Delegar en el 1º Tte. de Alcalde de este Ayuntamiento, D. Remigio Lora Buzón, la totalidad de
las funciones que como Alcalde me corresponden, surtiendo efecto la referida delegación desde el día 13
de marzo de 2008 por la tarde hasta mi reincorporación como Alcalde prevista para el día 14 de marzo de
2008 por la tarde. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Segundo.- Que la presente Resolución se de conocimiento al Pleno del Ayuntamiento en la primera
sesión que se celebre. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Tercero.- Publicar en el BOIB la presente Resolución.” --------------------------------------------------------------

El Ple de l’Ajuntament en resta assabentat.

VUITÈ.- CONTROL DEL PLE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Intervé la Sra. Baillo Vadell per demanar la següent documentació:
Junta de Govern Local de dia 14.02.08
-

Punt 5è.- Còpia de les següents factures del mes de novembre de 2007:
- Editorial Menorca, SA, per import de 690,20 euros.
- Hierros y Aceros de Menorca, SL, per import de 2.226,10 euros.
- Juan Mora, SA, per import de 4.088,07 euros.
- Metu, CB, per import de 222,72 euros.
- Munditest Menorca SL, per import de 25,33 euros.
- Pime Menorca, per import de 69,60 euros.
- Sebastián Pons Mercadal, per import de 696 euros.
- Will-Kill, SA, per import de 3.612,55 euros.

-

Punt 6è.- Còpia de les següents factures del mes de desembre de 2007:
- Alquin-envas, SL, per import de 15.701,06 euros.
- Edificaciones Ramos, SA, per import de 1.085,69 euros.
- Juan Mora SA, per import de 3.601,52 euros.
- Metu, CB, per import de 446,60 euros.
- Metu, CB, per import de 236,64 euros

Junta de Govern Local de dia 21.02.08
-

Punt 10è.- Còpia de l’escrit presentat per Maribel Mora i Gerard Vallmajó, RE 1103, i una
explicació dels elements que hi ha a la via pública.

Junta de Govern Local de dia 28.02.08
-

Punt 3r.- Còpia de l’escrit de la Conselleria d’Interior del Govern de les Illes Balears, amb
relació a la qüestió d’assessors especialistes de la Conselleria d’Interior per a la instrucció
d’expedients disciplinaris.

-

Punt 11è.- Còpia del conveni de collaboració entre el Consell Insular de Menorca i
l’Ajuntament de Sant Lluís per a la realització del Campionat Escolar Mundial ISF de
Bàdminton.

NOVÈ.- PRECS I SUGGERIMENTS
Intervé la Sra. Baillo Vadell. Demana al Sr. Cubas si podria explicar la qüestió dels partits de
futbol entre la selecció menorquina i la selecció de Brasil , així com el cost per a l’Ajuntament.
El Sr. Cubas Pons respon que li ho passarà per escrit.
Per altra banda, la Sra. Baillo Vadell demana si ja se sap a què es destinarà la segona planta
del geriàtric. El Sr. Cubas Pons respon que tot segueix igual i que no hi ha cap novetat.
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Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que l’empresa Edificacions Ramos ha presentat una
factura el dia 19.12.07 per valor de 1.085,69 euros, la qual fa referència a la demolició de la
piscina de Binibeca Club Hotel. Creu recordar que aquest contractista va fer un parell d’hores
de feina i demana al Sr. Lora: No creu que és una quantitat molt alta per tan poc temps de
feina? A part d’açò, l’Ajuntament havia d’actuar de forma subsidiària; per tant, entén que
l’empresa de Binibeca Club Hotel és la qui ha de pagar aquesta factura, i demana: Hi està
vostè d’acord? Li pensen passar la factura?
El Sr. Lora Buzón manifesta que així es farà, ja que hi ha un acord de Ple que diu que si
l’Ajuntament ha de demolir, Binbieca Club Hotel es farà càrrec subsidiàriament d’aquestes
despeses, i aquesta factura anirà a càrrec de l’esmentada empresa.
La Sra. Baillo Vadell demana que se solliciti a Edificaciones Ramos que presenti un
desglossament de l’esmentada factura.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Demana: Què pensa el Sr. Lora sobre l’ampliació de la carretera
entre Maó i Sant Lluís? Vol saber la postura del PSM i si hi està d’acord. El Sr. Lora Buzón
manifesta que el projecte fa estona que no el veu, i recorda que la darrera vegada que el va
veure li va semblar bastant bé l’actuació que faria el Consell Insular. La Sra. Baillo Vadell
mostra la seva estranyesa sobre açò que diu, ja que sembla que el PSM sempre ha estat en
contra d’aquesta ampliació, la qual cosa és xocant. El Sr. Lora Buzón manifesta que açò no és
cert i que la senyora Baillo sempre s’inventa coses que no existeixen. La Sra. Baillo manifesta
que el Sr. Lora és un poc falaguer xerrant i li agradaria que la respectàs. El Sr. Lora manifesta
que si ella falta a la veritat i diu coses que no són certes... La Sra. Baillo diu que ella fa
preguntes, que no falta a la veritat. El Sr. Lora Buzón manifesta que ell respon a les preguntes,
a vostè li agradi o no li agradi, i que ell no ha dit mai que el projecte de la carretera de Maó a
Sant Lluís li agradi o no li agradi; recorda que és un tema que fa molt d’anys que se n’està
xerrant i que les primeres projeccions que va veure damunt plànols no li desagradaven, i açò és
el que ha dit ara, i també pot dir que allò darrer que ha vist tampoc li desagrada, que es pugui
anar a peu a Maó, que hi hagi un carril bici... i açò són coses que des del PSM es tenen en
consideració. La Sra. Baillo Vadell manifesta que tenia entès que el PSM no hi estava d’acord,
per açò volia saber quina era la seva postura, i li sembla molt bé que ara digui el contrari d’allò
que en el seu moment el PSM va predicar. El Sr. Lora Buzón insisteix que el PSM no ha dit mai
que estigués en contra de la carretera de Maó a Sant Lluís, i si la senyora Baillo vol fer
hemeroteca, la cerqui, però no digui coses que el PSM no ha dit, i xerri pel seu partit i no pel
partit del PSM. La Sra Baillo Vadell demana al Sr. Lora que es tranquillitzi. El Sr. Lora
manifesta que ell està tranquil, però el que passa és que vostè sempre xerra del partit del PSM,
vostè digui el que li sembli i ell farà el mateix, però no digui després que si m’invent coses o no,
quan vostè també se les podria inventar. La Sra. Baillo agrairia al batle que intervengui. Tot
seguit, i per qüestió d’ordre, el batle demana que es faci la pregunta i que, si és el cas, es
contesti o, si no, ja es contestarà per escrit.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que estan fent voravies a la carretera d’Alcalfar i
demana: Què passa amb l’eliminació de barreres arquitectòniques? El Sr. Lora Buzón respon
que li contestarà per escrit a través del Consell Insular.
La Sra. Baillo manifesta que, com a
suggeriment, si no ho fan o no ho tenen previst, li agrairia la seva ajuda quant a suggerir que
es faci perquè és una llàstima que no es faci ara que fan les voravies. El Sr. Lora suggereix a
la senyora Baillo que s’informi a través del seu partit en el Consell Insular i li mostraran el Pla
de carreteres de Maó – Sant Lluís – Alcalfar.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que segons la normativa de les façanes de Punta
Prima aquestes han de ser blanques, i vol saber per què les façanes de l’Hotel Pueblo les estan
deixant de diferents colors. El Sr. Lora manifesta que a les normes subsidiàries no s’hi diu res
sobre el color respecte als equipaments hotelers. La Sra. Baillo manifesta que no ho sabia, açò.
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Segueix la Sra. Baillo Vadell. Demana al Sr. Lora: Quants de metres hi ha perforats al nou pou?
S’han fet proves de cabal? Si no dóna prou cabal, què pensen fer? En perforaran un altre? El
Sr. Lora respon que, tot açò, se li passarà per escrit.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Demana si és cert que el Sr. Lora recull currículums per donar
feina al geriàtric. El Sr. Lora respon que no és cert.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que a l’anterior Ple es va acordar que demanarien al
Govern balear una subvenció per a l’eliminació de barreres arquitectòniques. Demana: Ho han
sollicitat? El Sr. Lora Buzón respon que sí, i que se li remetrà un informe sobre tot allò que
ella va demanar.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Demana si en aquest mandat pensen subhastar més parcelles
municipals en el Polígon Industrial de Sant Lluís. El Sr. Lora Buzón respon que no s’ho han
plantejat.
Per altra banda, la Sra. Baillo Vadell demana en quina situació es troba el conveni signat entre
l’Ajuntament i el Sr. Pons González.
El Sr. Lora Buzón respon que encara no s’ha tractat
aquest tema.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Demana: Quan començaran a fer qualque acció sobre el
clavegueram de Punta Prima? Han passat qualque escrit demanant permís als veïns per
entrar? El Sr. Lora respon que no farà falta demanar permís als veïns i que se li contestarà per
escrit.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Demana: Quan pensen arranjar les voravies del carrer de
Lannion que van començar per les eleccions i encara no estan acabades? El Sr. Lora Buzón
respon que al més prest que puguem.
La Sra. Baillo manifesta que sempre contesta açò
mateix. El Sr. Lora manifesta que hi ha prioritats i es va pas a pas.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que des del mes de novembre està esperant que
Secretaria faci un informe sobre la qüestió d’incompatibilitat, demana si el Sr. Lora ha ordenat
que es faci l’informe.
El Sr. Lora respon que el mateix dia que hi va haver el Ple va ordenar al secretari que el fes, i
afegeix que els darrers mesos ha anat collapsat, però prest disposarà d’aquest informe.
La Sra. Baillo manifesta que desprès de quasi sis mesos vol recordar allò que el Sr. Lora va dir
en un Ple, i després informarà del que ella ha pogut recollir. Manifesta que el Sr. Lora va dir:
“El Sr. Lora manifesta que en el Ple de dia 06.11.07 la senyora Baillo el va acusar a ell dient que era poc
ètic... i assenyala que quan tengui la llei d’incompatibilitat i llegeixi el que posa li demanarà que rectifiqui
públicament el que va dir en aquest Ple; perquè, si no ho rectifica públicament, prendrà les seves
mesures a nivell personal i amb el seu advocat, ja que no pot comportar que la senyora Baillo, en un Ple
Manifesta que ella mai ha xerrat ni de
municipal, doni per suposat que aquí tothom és un xoriç...”
xoriços, ni de lladres, ni res de tot açò, i que de bajanades no en diu.
Tot seguit, el batle demana a la senyora Baillo que faci la pregunta.
La Sra. Baillo Vadell manifesta que ara la farà, però que no s’ho sap de memòria açò que ara
vol llegir. Manifesta que a la Llei de règim jurídic de les administracions públiques, capítol
tercer, “Abstenció i recusació”, article 28, punt 1, estableix: “Las autoridades y personal al servicio
de las Administraciones en quienes...
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El batle demana, novament, si té una pregunta a fer. La Sra. Baillo diu que sí, ja que vol
demostrar que allò que el senyor Lora diu no és cert, i demana que la deixi acabar de llegir. El
batle manifesta que som a “precs i suggeriments”.
La Sra. Baillo manifesta que el seu
suggeriment és que el Sr. Lora no torni a dir el que torna a dir. El batle manifesta que la
qüestió és que ell no ho ha tornat dir. La Sra. Baillo manifesta que ho diu a cada Ple. El batle
manifesta que el que està dient és que l’informe està encarregat a Secretaria. La Sra. Baillo
manifesta que ella li dóna l’informe. El batle manifesta que aquests darrers mesos Secretaria
ha estat molt collapsat i ha tingut molta feina, i encara no s’ha pogut culminar; i que tengui
una mica de paciència.
Tot seguit, la Sra. Baillo segueix llegint l’esmentada llei: “Son motivos de abstención tener
parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo...” Manifesta
que el Sr. Lora té afinitat amb el segon; per tant, demana que es faci l’informe al més prest
possible, ja que l’està demanant des del mes de novembre. Afegeix que demà presentarà un
escrit al secretari demanant per quina raó el Sr. Lora no s’abstén de votar.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que les anàlisis de les aigües depurades procedents
de l’EDAR indiquen respecte als coliformes fecals, que aquests són molt elevats a la sortida de
la depuradora; en concret, donen 5.000 UCF/100ml, quan haurien de ser inferiors a 200
UCF/100ml. Com que aquestes aigües serveixen per regar jardins públics, privats i xarxes de
vàters de qualque hotel, vol saber si és competència de l’Ajuntament o de la Comunitat de
Regants el fet de realitzar una cloració.
El batle manifesta que la pregunta que fa la senyora Baillo es basa en un escrit, i li demana
què acaba dient, aquest escrit.
La Sra. Baillo manifesta que no el té, a l’escrit. El batle
manifesta que l’escrit fa una recomanació i aquesta recomanació se la fan a ells mateixos, ja
que l’escrit ve de la Direcció General de Recursos Hídrics i la depuradora és gestionada per
l’esmentada direcció. Afegeix que, evidentment, aquesta aigua és clorada. La Sra. Baillo
demanda, doncs, si millorar la cloració és o no competència de l’Ajuntament. El batle manifesta
que ja li ho passarà per escrit.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que a l’Aeroclub hi va tenir lloc un acte del Partit
Socialista i allà han vist cadires que sembla que pertanyen a l’Ajuntament, i demana: Què en
saben, d’açò? És costum de deixar cadires als partits polítics? S’ha de pagar qualque cosa?
Quan les retiraran?
El batle manifesta que açò té quasi consonància amb el fet que el Partit Socialista deixa cadires
a l’ajuntament i des de fa bastants anys l’ajuntament té cadires del PSOE i encara no les hi ha
tornat perquè sempre les empra per qualque cosa. En aquest cas, la deixada de cadires es
retorna, si bé no sap realment si es van deixar cadires.
Finalment, la Sra. Baillo Vadell manifesta que té constància que els dies 15 i 16 d’abril ve el
batle de San Lucas de Nicaragua, i demana: Qui li paga el viatge a Menorca? Qui li paga
l’estada? Sap que volen fer un sopar amb tot el consistori i vol saber quin pressupost hi ha, si
és que ho ha de pagar l’ajuntament, i què es farà en atenció a aquest senyor mentre duri
l’estada aquí.
Intervé la Sra. Marqués Portella. Manifesta que el Fons Menorquí de Cooperació paga el viatge
del batle de San Lucas de Nicaragua, ja que els dies 17 i 18 d’abril hi ha unes jornades a
Barcelona i, aprofitant que els duen a aquestes jornades, el Fons Menorquí els ha pagat el
viatge de Barcelona a Menorca. Així mateix, manifesta que l’estada també és a càrrec del Fons
Menorquí de Cooperació, i l’Ajuntament es farà càrrec de les despeses amb motiu dels actes de
protocol que es facin dins el municipi, bàsicament, del sopar de dimarts. Afegeix que aquest
senyor arriba dimarts migdia, anirà a una entrevista a la ràdio, llavors es farà un dinar informal,
i desprès una visita pel municipi visitant la depuradora, un lloc, ses bodegues de Binifadet, uns
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hivernacles, i el Centre Cultural per veure l’Escola d’Ensenyaments Artístics i el joc de la bolla;
llavors es farà una recepció a l’Ajuntament, es continuarà amb una comissió d’agermanament i
el sopar oficial. Manifesta que dimecres matí es farà una visita a l’escola i després s’anirà a
veure el poliesportiu, l’església i el Molí de Dalt. El migdia se’n va amb els representants del
Fons perquè arriba el batle de Telpaneca, que té relació amb l’Ajuntament d’Alaior i Ferreries; i
dimecres capvespre es fa un acte conjunt en el Consell Insular de Menorca.
La Sra. Baillo Vadell manifesta que s’ha dit que el Fons Menorquí de Cooperació paga l’estada,
però tal vegada el batle, amb la seva influència, podria fer alguna gestió per obtenir l’hotel de
franc. Pel que fa al sopar, manifesta que el Partit Popular veuria amb molt bons ulls que hi
hagués un vi espanyol amb un aperitiu, ja que considera que un sopar és una mica exagerat,
tenint en compte les condicions de vida que hi ha allà, i creu que seria molt més oportú que els
doblers que pugui costar aquest sopar es donin al Fons Menorquí de Cooperació perquè s’enviïn
a San Lucas de Nicaragua. Açò és el suggeriment que fa el Partit Popular.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Pel que fa a les obres que s’estan fent a la carretera de Sant Lluís
– Alcalfar, manifesta que sembla que s’estan aprofitant les obres per installar, a l’arribada
d’Alcalfar, una sèrie de serveis (aigua i llum) però l’han informat que no s’aprofita per fer el
clavegueram. Demana si açò és així i, si és així, per què no s’ha aprofita l’obertura del carrer
per posar el servei de clavegueram.
El batle informa que s’ha fet una previsió respecte a la qüestió de l’aigua; i sobre el
clavegueram, quan s’hagi de fer es farà a l’altra banda, on hi ha deu vegades més habitatges
que en aquesta banda, i que per una qüestió econòmica era illògic fer-ho aquí. Així mateix,
manifesta que s’ha de tenir en compte que tot allò està dins un nucli rural i aquest nucli ha de
resoldre la qüestió del clavegueram.
El Sr. Melià Mercadal demana, doncs, si aquestes obres que s’estan fent les pagaran les
persones d’aquest nucli rural.
El batle manifesta que, en principi, cada vegada que s’han posat canonades no s’han girat
contribucions especials, i en aquest cas no es té previst girar-ne.

I no havent-hi més assumptes a tractar, a les 21.45 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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