ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DIA 12 DE
FEBRER DE 2007
A Sant Lluís a les 20:15 hores de dia 12 de febrer de 2007, 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 :
1ª Tinenta de batle :
2ª Tinenta de batle :
3ª Tinenta de batle :
Regidor :
Regidora :
Regidora :
Regidor :
Regidor :
Regidora :
Regidor :

Llorenç Carretero Tudurí
Carmen Pons Villalonga
Juana Prieto Ardao
María Belen Pons de Marco
Juan Antonio Cubas Cremades
Giuditta Zaniol Battiston
Maria Nieves Baillo Vadell
Pedro A. Morro Ferra
Cristobal Coll Alcina
Magdalena Astobiza Sintes
Remigio Lora Buzón

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.- DICTAMEN COMISSIÓ D'ECONOMIA, HISENDA I GOVERNACIÓ 06.02.07.APROVACIÓ DEFINITIVA PRESSUPOST 2007 I PLANTILLA 2007
El secretari dóna compte del dictamen emès en relació amb l’assumpte indicat, que diu:
“El secretari informa que durant el període d’exposició pública de l’aprovació inicial del Pressupost de 2007

hi han presentat al·legacions els grups del PSM, RE 207, de dia 10.01.07, i Partit Popular, RE 466, de dia
29.01.07. Així mateix, informa que en data 02.02.07 s’ha emès un informe de l’Àrea d’Intervenció amb
relació a les esmentades al·legacions, del qual s’ha remès còpia. --------------------------------------------------Intervé el batle. Manifesta que, tal com es pot veure a l’informe d’Intervenció, s’han acceptat algunes
al·legacions del PSM i del PP, la qual cosa causa un increment respecte al pressupost aprovat inicialment
de 175.300 euros, de manera que el resultat final del Pressupost de 2007 se situa en 9.812.554,68 euros.
Diu que s’ha incorporat el que s’ha considerat oportú que es podia incorporar i altres coses, no. Respecte
a la petició del Partit Popular d’incrementar la partida d’ingressos en concepte de l’IBI, manifesta que,
efectivament, s’ha incrementat i aquest increment s’ha destinat a la partida de despesa d’adquisició de
patrimoni, i açò no ve donat perquè l’Ajuntament pensi que recaptarà més, tal com diu el Partit Popular,
sinó perquè fa pocs dies es va rebre un escrit de la Gerència del Cadastre respecte que faltava quantificar
el disseminats i, atès que aportaven unes dades econòmiques, per açò s’ha incrementat aquesta partida
d’ingrés. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervé el Sr. Coll Alcina. En primer lloc, excusa la no-assistència de la Sra. Baillo Vadell per malaltia.
Pel que fa al Pressupost de 2007, manifesta que veu l’increment destinat a comprar el solar per a la nova
escola i que, si bé el PP havia fet una al·legació de posar-hi encara més quantitat, tant de bo es pogués
comprar per la quantitat pressupostada, però veu que encara serà insuficient. Així mateix, manifesta
que és raonable l’informe que es fa des de l’Àrea d’Intervenció sobre l’augment de la partida de l’IBI, que
no es podia reconèixer abans i ara, sí. Per altra banda, manifesta que s’elimina la partida de 100.000
euros per a la compra del Centre Cultural i Esportiu de Sant Lluís i s’incorpora una partida de 130.000
euros per inversions del Centre Cultural i Esportiu; per tant, demana una explicació d’aquesta nova
partida i saber aquestes inversions a què es destinaran. -------------------------------------------------------------
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Intervé el batle. Manifesta que quan ell xerra de pressupostos sempre xerra de previsió d’actuacions, i
sap que el Partit Popular es va reunir amb la directiva del Centre Cultural i suposa que li hagueren
expressat el mateix que van expressar a l’Ajuntament. Assenyala que es tracta d’una previsió que es fa
amb motiu de l’estudi que s’està fent en aquests moments de l’endeutament del CCE, sobretot de les
operacions de crèdit respecte a la pòlissa que van concertar en el seu moment, i insisteix que és una
previsió i que en les properes setmanes es sabrà realment del que s’està parlant. Conclou dient que, com
es pot veure, és un canvi de modalitat i que quan es disposi d’aquest estudi ja es veurà realment quina és
l’actuació que ha de fer l’Ajuntament, una qüestió que hauran de tractar entre tots els grups polítics. -----El Sr. Coll Alcina manifesta que el Partit Popular havia fet un càlcul estimatori del que pot suposar els
interessos durant un any i, per açò, havien fixat aquella quantitat, si bé assenyala que desconeix la
situació real del Centre Cultural i no pot fer valoracions en aquest sentit. ---------------------------------------Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que li hauria agradat que s’haguessin acceptat unes quantes
al·legacions més, si bé suposa que l’equip de govern té les seves raons per no acceptar-les, i diu que el
PSM quan fa al·legacions sempre les fa en positiu i n’està content perquè, enguany, almenys se li n’han
acceptat quatre. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervé novament el batle. Manifesta que quan el PSM parla d’il·luminació de baix consum, convé tenir
en compte que des de fa tres anys aquest Ajuntament està en programes d’eficiència energètica, però no
es pot perdre de vista que des de dia 1 de gener tota la discriminació lumínica que tenia GESA va
desaparèixer i ara s’està en tarifa no discriminatòria, és a dir, ara tot està en el mateix preu, per açò és
bastant difícil poder rebaixar el tema de l’enllumenat públic.
Respecte a incrementar la partida de
reciclatge d’educadores, manifesta que la quantitat que hi ha establerta ha bastat en els anys anteriors i,
per tant, no hi ha per què augmentar-la més. ------------------------------------------------------------------------La Sra. Pons Villalonga manifesta que, a més, s’ha de tenir en compte que el reciclatge que han fet les
educadores l’han pogut fer a l’illa i creu que la partida actual és suficient i, si fos el cas que hi hagués
una cosa extraordinària, ja es veuria en el seu moment. -----------------------------------------------------------Continua el batle. Pel que fa a la sol·licitud del PSM de crear una partida de 50.000 euros per nous
contenidors, manifesta que si es tracta de contenidors de fems, no és necessari posar tanta quantitat
econòmica, ja que els contenidors de reciclatge vénen del consorci i no els paga l’Ajuntament. Llavors,
sobre els estalviadors d’aigua, manifesta que açò és una actuació que ja va fer l’Ajuntament de Sant Lluís
en el seu dia, i si es creu oportú es pot demanar a Aigües Sant Lluís SL que facin una campanya
d’aquestes característiques. Respecte a la ràdio municipal o Ràdio Jove, vol deixar clar que no es tracta
de fer una ràdio perquè l’equip de govern pugui donar missatges polítics, açò no és la filosofia d’aquest
equip de govern; el que es pretén és fer una ràdio casolana i donar una activitat més al casal de joves del
Molí de Baix. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Segueix el batle. Sobre els projecte complexos, manifesta que ja s’han de preveure 130.000 euros per a
la redacció del projecte de Binibèquer Nou i es deixa un marge de 70.000 euros per a la redacció de
qualsevol projecte que no poden fer els tècnics municipals, com podria ser, per exemple, iniciar la
redacció dels projectes d’urbanització de Cap d’en Font o Binissafúller. Així mateix, manifesta que s’han
acceptat les al·legacions que vertaderament veien que eren factibles i les altres, una per una, tenen el
seu raonament i la seva lògica política per no acceptar-les. --------------------------------------------------------El Sr. Lora Buzón manifesta que, per exemple, sobre els contenidors de fems, quan xerres amb la gent i
per segons quins llocs passes, veus que fan falta perquè estan plens, com és el cas del Pou Nou o es
Camp Sarg, i creu que allà més contenidors hi anirien bé, i també s’ha de tenir en compte que el poble
creix. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El batle assenyala que l’Ajuntament disposa d’un romanent de contenidors per a qualsevol incidència que
es pugui produir, tant de 800 litres com de 1.000 litres. Quan es veu a una zona que no basta el
contenidor de 800 litres, es lleva i se n’hi posa un de 1.000 litres. -----------------------------------------------Per altra banda, el Sr. Lora Buzón manifesta que en el Pressupost de 2006 hi havia una partida simbòlica
per a la Ràdio Jove, i ara en el Pressupost de 2007 hi figuren 59.000 euros per una ràdio municipal, per la
qual cosa va entendre que la Ràdio Jove no es duia endavant i sí una ràdio municipal. -----------------------El batle manifesta que quan es va xerra de Ràdio Jove o ràdio municipal és una ràdio que promou
l’Ajuntament en el local del Molí de Baix i la diferència de quantitat és perquè fiaven que el CIM ens
ajudaria, però l’any passat no ens va ajudar en el Pla d’equipaments culturals 2006, i per açò enguany
s’incorpora tota la partida, i açò és la situació per què l’any passat hi ha una quantitat i enguany, una
altre. Per altra banda, manifesta que el Consell Escolar va advertir que no hi havia previsió pel projecte
educatiu de poble i s’ha obert una partida de 1.000 euros, diu que açò va ser un lapsus que es va tenir i
ara s’incorpora. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Respecte a la qüestió de l’enllumenat públic, el Sr. Lora Buzón manifesta que sap que les tarifes de GESA
són com diu el batle, però creu que estudiant el sistema de la xarxa d’enllumenat públic, tal vegada a
l’àrea de la costa en lloc d’encendre en dos cops es podria encendre en tres cops, i intentar fer un estalvi
durant l’hivern. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació les propostes d’Alcaldia d’acord amb l’anàlisi
feta per la comissió. -------------------------------------------------------------------------------------------------------La Comissió d’Economia, Hisenda i Governació, amb els vots a favor dels representants del PSOE i UCM,
que suposen sis vots ponderats; i l’abstenció dels representants del PSM i PP, que suposen cinc vots
ponderats; acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les següents propostes d’acord: --------Primera.- Estimar parcialment les al·legacions presentades pel grup del PSM, RE 207, de dia 10.01.07,
relatives a les següents partides: ----------------------------------------------------------------------------------------Despeses --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Partida 413.22108.- Subministraments: + 1.500 euros. --------------------------------------------------------Partida 444.61000.- Reposició béns generals (reforestació Son Ganxo): + 3.000 euros. -----------------Partida 444.61001.- Agenda Local: + 3.000 euros. -------------------------------------------------------------Partida 751.22602.- Publicitat: + 2.800 euros. ------------------------------------------------------------------Segona.- Estimar parcialment les al·legacions presentades pel grup del PP, RE 466, de dia 29.01.07,
relatives a les següents partides: ----------------------------------------------------------------------------------------Despeses --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Partida 431.62200.- Inversió nova: + 130.000 euros. ---------------------------------------------------------Ingressos --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Partida 112.01.- IBI urbana: +175.300 euros. -----------------------------------------------------------------Tercera.- Incorporar les modificacions plantejades des de l’equip de govern, relatives a les següents
partides: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Partida 223.22103.- Combustible i carburants: + 2.000 euros. ----------------------------------------------Partida 223.22104.- Vestuari i equipament: + 2.000 euros. ---------------------------------------------------Partida 422.22700.- Projecte educatiu de poble: + 1.000 euros. ---------------------------------------------Partida 451.62600.- Inversió nova: - 100.000 euros. ----------------------------------------------------------Partida 451.78000.- Ajut per a inversions del CCD: + 130.000 euros. ---------------------------------------Quarta.- Aprovar definitivament el pressupost municipal per a l’any 2007, de conformitat amb el següent
detall per capítols: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------CAPÍTOL I
CAPÍTOL II
CAPÍTOL III
CAPÍTOL IV
CAPÍTOL V
CAPÍTOL VI
CAPÍTOL VII
CAPÍTOL VIII
CAPÍTOL IX
TOTALS

DESPESES
2007
3.139.148,18
2.117.098,51
165.165,21
624.160,45
0,00
3.349.218,55
134.327,29
0,00
283.436,49
9.812.554,68

INGRESSOS
2007
2.772.800,00
690.000
1.624.600,00
1.142.301,43
284.076,02
508.466,09
1.237.522,80
0,00
1.552.788,34
9.812.554,68

Cinquena.- Aprovar definitivament la plantilla municipal per a l’any 2007, de conformitat amb l’aprovació
inicial realitzada.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Intervé el batle. Manifesta que a la comissió d’Hisenda es va donar resposta, una per una, a
les diferents al·legacions plantejades pels grups de l’oposició, així com a les preguntes que es
van fer, com ara respecte a l’ajut per a inversions del Centre Cultural i Esportiu de Sant Lluís, i
assenyala que el Pressupost final per a l’any 2007, tant d’ingressos com de despeses, puja a
9.812.554,68 euros.
Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que el Partit Popular va presentar set al·legacions a
l’aprovació inicial del Pressupost de 2007, de les quals l’equip de govern només li n’ha acceptat
tres, i diu que parlarà de les al·legacions que el seu grup polític va presentar. Respecte a l’IBI
de naturalesa urbana, assenyala que inicialment l’equip de govern havia fet una previsió de
2.100.000 euros, i el Partit Popular va demanar que s’incrementàs en 300.000 euros més
perquè va trobar que la recaptació, a causa de la revisió cadastral, seria molt més elevada que
l’any anterior, i l’equip de govern ha acceptat un augment de 175.300 euros, però a la comissió
d’Hisenda el batle va dir que tal augment no era perquè pensàs que es recaptaria més. I, amb
tot el respecte, senyor batle, es demana: Vostè que sap el que diu?
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Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que hi ha un augment del valor dels immobles, i el
tipus impositiu no varia; per tant, a una major quantitat del valor de l’immoble, major quantitat
que l’Ajuntament recaptarà. Diu que açò el Partit Popular ho té clar, però dubta que el batle
l’hi tengui. Així mateix, recorda que el batle també va dir a la comissió que aquest increment
era degut a un escrit oficial del cadastre respecte que faltava quantificar els disseminats, i diu
que aquest escrit que el batle va esmentar en tot moment parla, per tres vegades, d’immobles
rústics; per tant, l’increment que l’equip de govern hauria d’haver variat era respecte a l’apartat
de l’IBI de naturalesa rústica, però no de naturalesa urbana com vostès han fet. Per tant, creu
que açò està equivocat, que són uns pressupostos momentàniament equivocats d’apartat, ja
que una cosa és IBI de naturalesa urbana i una altre IBI de naturalesa rústica. Continua
manifestant que no entén com li surten els nombres a l’equip de govern, ja que si hi ha una
estimació d’un valor de 32.000.000 d’euros en immobles rústics, i vostè fa una reducció del
50% i li aplica el tipus impositiu, el resultat exacte serà de 104.206 euros. Per tant, voldria
una explicació dels motius pels quals fa un augment de 175.300 euros, perquè no ho entén.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Respecte a la idea de comprar el primer o segon pis del Centre
Cultural, veu que s’ha tornat enrere, cosa que li sembla molt bé perquè era una idea amb la
qual el Partit Popular no estava d’acord. Per tant, s’han eliminat 100.000 euros, tal com el seu
grup polític havia sol·licitat, però a canvi obren una nova partida per ajudar el Centre Cultural i,
quan el Partit Popular demanava que fos de 30.000 euros, l’equip de govern n’hi posa 130.000.
Manifesta que quan es fan els pressuposts ja es suposa que es compten amb prou xifres i
dades comptables perquè es puguin reflectir en nombres, ja que si no, per què hem de fer
pressuposts? Tots sabem que hauríem de saber calcular: uns en sabem, uns altres no sabem
si en saben, i és fàcil saber a quant pugen els interessos del deute del CCE, i vostè, senyor
batle, a la comissió va xerrar de canvi de modalitat i suposa que volia dir si ho compren o no ho
compren. Com que finalment han arribat a la conclusió que no ho compren, si volen ajudar
l’esmentada entitat el més lògic seria que els paguessin els interessos del seu deute i d’aquesta
manera, de moment, els llevarien una preocupació, però no és seriós que quantifiquin en
100.000 euros més l’ajuda que vol donar l’Ajuntament sense tenir un estudi concret per part del
Centre Cultural. Així mateix, manifesta que el Partit Popular no s’oposa al fet que es doni una
ajuda en aquest sentit, però considera que abans de saber-ne l’import, no li sembla correcte
posar-ho en els pressuposts. Conclou reprotxant al batle que no hagi tingut el coratge de
reclamar a Joana Barceló l’ajuda que va oferir ella al Centre Cultural i que des de l’any 2003 ells
estan esperant, i aquesta falta de valor que vostè ha tingut suposa que entre tots els lluïsers
hem d’assumir part del deute del Centre Cultural i Esportiu de Sant Lluís.
Finalment, la Sra. Baillo Vadell manifesta que a la partida de projectes complexos s’hi han
destinat 200.000 euros, i en no saber ben bé a què es destinarien, com va dir el batle a la
comissió de desembre, el Partit Popular va pensar que amb la meitat podria haver-n’hi prou.
Però quina sorpresa va tenir quan va saber que el batle vol destinar 130.000 euros a la
redacció del projecte de Binibèquer Nou, dit açò per ell a la comissió de l’altre dia. Continua
manifestant que en el Pressupost de 2005, partida de “Projectes complexos”, hi figuraven
120.000 euros per a la redacció del projecte de Binibèquer Nou; en el Pressupost de 2006,
igualment 120.000 euros pel mateix concepte i en el Pressupost de 2007, 130.000 euros, i vol
demanar: Açò què és? Que ens vol prendre el pèl?
Per què a tres pressuposts diferents
quasi la mateixa quantitat pel mateix concepte. Conclou dient que sap que l’any 2005 els
diners destinats per a Binibèquer Nou van anar dirigits a posar gespa al camp de futbol-7; però
què ha passat amb els doblers de l’any 2006? Per tant, demana una explicació de tot açò.
Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que al PSM no li han dut tot el que va demanar a la carta
dels reis, ja que només li han acceptar quatre al·legacions de totes les que va presentar i, així i
tot, agraeix a l’equip de govern que n’hagi acceptat algunes, si bé considera que la resta
s’haurien pogut acceptat en la seva totalitat o, almenys, parcialment. Pel que fa a l’ajuda al
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Centre Cultural, considera que seria urgent i necessari fer una comissió per saber exactament
l’ajuda que se li hauria de donar, i que si bé no entrarà a valorar si son 30.000 euros o 100.000
euros, considera que si l’esmentada entitat té problemes econòmics l’Ajuntament, com a
administració més a prop que tenen, ha d’ajudar-los, si bé insisteix que convé fer un anàlisi
concreta dels problemes que tenen. Conclou anunciant que el PSM s’abstindrà.
Intervé el batle. En primer lloc, manifesta que tal vegada té raó la Sra. Baillo respecte a la
seva intervenció sobre la qüestió de l’IBI urbà en lloc de rústic, ja que el cadastre estava
parlant dels disseminats, i demana al secretari de la corporació que informi sobre aquesta
qüestió.
Tot seguit, el secretari informa que es tracta de béns de naturalesa urbana enclavats en
rústic.
Continua el batle. Manifesta que, doncs, queda aclarit aquest dubte. Respecte a la qüestió del
Centre Cultural i Esportiu de Sant Lluís, manifesta que, efectivament, les previsions i xifres s’han
de tenir abans, i el que va fer l’Ajuntament va ser recollir un oferiment que va fer el CCE a
l’Ajuntament, en nom del seu president i qualque membre més de la seva Junta Directiva,
respecte a la possibilitat que l’Ajuntament compràs les plantes del Centre Cultural, a excepció
del bar. Manifesta que sempre ha dit, amb tots els respectes, que quan es fa un pressupost
és una previsió que es fa del que pot succeir durant l’any i és cert que llavors tens la
possibilitat, si tens altes o baixes, de poder plantejar modificacions per possibles imprevistos
que puguin sorgir, com a vegades ha passat, i açò es bo que sigui així perquè, si no, semblaria
un pressupost ben pla i que no té alteració, i considera important que tengui alteracions perquè
així açò vol dir que el pressupost és viu.
Segueix el batle. Respecte al motiu per què es fan els nombres d’aquesta manera, manifesta
que aquests són els nombres que s’han de fer en aquest moments i que llavors la previsió sigui
a l’alça, ja es veurà, normalment les despeses sí que es duen al 100% i l’ingrés ja no és així i,
per açò, la previsió és la que és i, evidentment, és la d’aquest equip de govern. Novament,
sobre el Centre Cultural, diu que es fa una previsió perquè en aquests moments s’està
estudiant la realitat de la situació del Centre Cultural i a la millor la previsió que fa l’Ajuntament
és a l’alça, però per evitar sorpreses val més assegurar-se, si bé espera que no s’hagi d’arribar
al que s’ha pressupostat.
Continua el batle. Sobre la partida de projectes complexos, manifesta que ara no disposa de
dades, però li agradaria saber exactament el 2005 quina va ser la inversió de projectes
complexos i, evidentment, no hi va anar la redacció del projecte d’urbanització de Binibèquer
Nou, encara que se n’hagués fet previsió, perquè fins l’any passat no es va arribar a una solució
sobre l’adjudicació de l’obra i, per açò, va dir que els 130.000 euros anirien al pressupost de
2007.
Per tant, a partir de l’aprovació del dia d’avui es podrà signar el contracte amb
l’adjudicatari de la redacció del projecte, en Joan Moll, i es podrà començar a fer feina. Així
mateix, manifesta que no és cert que s’hagi invertit part de la partida de projectes complexos
de l’any 2005 per posar gespa al camp de futbol 7,
sinó que es tractava de partides
destinades a posar asfalt a les urbanitzacions, les quals es van redistribuir i d’aquesta manera
es va poder executar el projecte de posar gespa al camp de futbol 7.
Finalment, i respecte a les al·legacions del PSM, el batle manifesta que no ha estat el 100% de
la carta dels reis, però ha estat el que es podia acceptar dins les possibilitats que hi havia i, a
més, vinculada a les regidories corresponents. Respecte a les al·legacions que no s’han
acceptat, assenyala que podria dir, un per un, els motius i raons per què no es podien
acceptar. Conclou dient que si bé el PSM no donarà suport al Pressupost de 2007, amb
l’abstenció ho interpreta com un suport al 50%.
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Intervé novament la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que a tres pressuposts diferents, a la partida
de projectes complexos, el batle ha dit cada vegada que era per a la redacció del projecte
d’urbanització de Binibèquer Nou, i suposem que “a la tercera va la vencida”. Respecte que
proposi de posar en marxa la qüestió del projecte al senyor Moll, li sembla molt bé, però no
sap si el batle té en compte que s’ha presentat un contenciós i si ell igualment ho vol treure per
endavant, vostè mateix.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que, sobre les al·legacions presentades, el que ha fet
vostè aquesta vegada és donar-nos peixet, ja que amb tot el que ens ha dit no ha donat cap
explicació de l’augment del cadastre i, sincerament, creu que vostè encara no té gaire clar la
qüestió del tipus impositiu. Assenyala que si l’hagués davallat, com han fet altres municipis,
hauria aconseguit que la pressió fiscal que han de suportar els ciutadans fos més lleugera i
hauria protegit les seves economies, que és el que suposa que ha de fer un Ajuntament per
ajudar els seus ciutadans. I vol recalcar que el Partit Popular baixarà el tipus impositiu de l’IBI
si els ciutadans dipositen en ells la seva confiança de cara a les properes eleccions, i açò és la
segona vegada que ho diu a un Ple.
Finalment, la Sra. Baillo Vadell manifesta que augmenten la partida per adquisició del solar per
a l’escola i, sincerament, creu que no serà suficient. El Partit Popular va presentar molt poques
al·legacions amb molt poques esperances que vostè les acceptàs, però eren tan poques i ben
fonamentades que van pensar que hi havia qualque possibilitat. Però, una vegada més, veu
que el que presenta el Partit Popular mai és acceptat totalment, sempre ens ho redueixen o ens
ho canvien. Conclou dient que, com ha dit abans, ens ha donat peixet, però pel Partit Popular
no és suficient.
Intervé novament el Sr. Lora Buzón. Manifesta que un Ajuntament ha de tenir un pressupost,
sigui bo o dolent, per poder tirar endavant, i si el PSM governa qualque dia no sap si el baixarà
o el pujarà, revisar-lo sí, perquè pel PSM una cosa són les inversions i una altra cosa són les
despeses corrents, que açò és una de les coses més importants. Manifesta que sempre ha dit
que, en matèria econòmica, no hi seria de més una comissió de seguiment dels pressupostos i
així estarien tots més al corrent dels esdeveniments econòmics que hi ha i hi hauria un control
més exacte en matèria econòmica. Conclou dient que no pot donar suport al Pressupost de
2007 perquè no li han acceptat totes les al·legacions presentades però, com que fa falta un
pressupost, per açò s’abstindrà.
Intervé el batle. Manifesta que no creu que hagi estat peixet, primer perquè no sap què vol
dir amb açò, i quan xerram de pressuposts municipals és prou seriós el tema per xerrar de
peixet, però que com vostès li donen la importància que li han de donar sota la seva manera
de veure les coses... i diu que el pressupost que s’ha presentat, evidentment, és el de l’equip
de govern.
Continua manifestant que quan la Sra. Baillo diu d’eliminar la partida sobre la
ràdio municipal, açò és un criteri que té el Partit Popular, però no és el criteri d’aquest equip de
govern i, per açò, es rebutja aquesta al·legació i es manté la partida de 59.000 euros per a la
creació de l’esmentada ràdio, igualment com l’al·legació sobre els vàters a les platges, la qual
cosa no és una prioritat d’aquest equip de govern, i si açò s’interpreta com a donar peixet....
No, és qüestió de criteris, el Partit Popular en tenen uns i l’equip de govern en té uns altres de
diferents.
Continua el batle. Manifesta que creu que la senyora Baillo ha entrat en un joc molt perillós i li
agrada que ho repeteixi perquè hi ha la premsa i així es podrà reflectir, que si el Partit Popular
té el suport majoritari davallarà el tipus impositiu, si bé no diu a quin nivell, però a la vegada el
Partit Popular diu que necessitarem més doblers per comprar el solar de l’escola i espera que el
solar no ens valgui més del que tenim pressupostat aquí. Assenyala que sempre es fan
previsions, previsions d’un municipi que vol anar capdavanter a Menorca, capdavanter en les
inversions, capdavanter en tota una sèrie de qüestions, com pot ser el Club Hípic, que vostès
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no hi van estar d’acord, és a dir, en tota una sèrie de millores de les infraestructures, i el Partit
Popular ho volen aconseguir davallant el tipus impositiu. I diu que, la veritat, no ho sé, perquè
al final els doblers sempre surten de la butxaca dels ciutadans i ciutadans ho som tots i no hi ha
més històries, i que una altra cosa és que depenguem de les administracions central, regional o
insular..., i sí que pot dir que el CIM ha ajudat d’una forma molt important l’Ajuntament de
Sant Lluís i no pot dir el mateix del govern balear, que segons el color polític que hi ha
capdavanter a l’Ajuntament, ajuda amb més o menor quantia i en açò els nombres canten, i és
molt fàcil repassar i veure de quina manera es distribueixen els doblers per part del govern
balear, governat pel Partit Popular.
A més, recorda que van poder aconseguir que el
president, senyor Matas, vingués aquí per tota una sèrie de temes que hi havia, també demanat
açò per part de la portaveu del Partit Popular, i la veritat, allò sí que va ser peixet, amb tota la
serietat que li dóna a aquesta paraula, allò va ser una presa de pèl o, millor dit, una fotografia,
ja que l’únic que van aconseguir va ser que al cap d’un temps determinat l’Ajuntament posàs un
contenciós administratiu a la comunitat autònoma. Conclou dient que segueix opinant que les
al·legacions són bastant lleugeres i s’ha acceptat el que s’ha pogut acceptar, ni més ni menys.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
Comissió d’Economia, Hisenda i Governació.
El Ple de l’Ajuntament, per sis vots a favor, corresponents als membres del PSOE (5) i UCM (1);
una abstenció, corresponent al membre del PSM (1); i quatre vots en contra, corresponents als
membres del PP (4); acorda:
Primer.- Estimar parcialment les al·legacions presentades pel grup del PSM, RE 207, de dia
10.01.07, relatives a les següents partides:
Despeses
- Partida
- Partida
- Partida
- Partida

413.22108.444.61000.444.61001.751.22602.-

Subministraments: + 1.500 euros.
Reposició béns generals (reforestació Son Ganxo): + 3.000 euros.
Agenda Local: + 3.000 euros.
Publicitat: + 2.800 euros.

Segon.- Estimar parcialment les al·legacions presentades pel grup del PP, RE 466, de dia
29.01.07, relatives a les següents partides:
Despeses
- Partida 431.62200.- Inversió nova: + 130.000 euros.
Ingressos
- Partida 112.01.- IBI urbana: +175.300 euros.
Tercer.- Incorporar les modificacions plantejades des de l’equip de govern, relatives a les
següents partides:
-

Partida
Partida
Partida
Partida
Partida

223.22103.223.22104.422.22700.451.62600.451.78000.-

Combustible i carburants: + 2.000 euros.
Vestuari i equipament: + 2.000 euros.
Projecte educatiu de poble: + 1.000 euros.
Inversió nova: - 100.000 euros.
Ajut per a inversions del CCD: + 130.000 euros.
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Quart.- Aprovar definitivament el pressupost municipal per a l’any 2007, de conformitat amb el
següent detall per capítols:

CAPÍTOL I
CAPÍTOL II
CAPÍTOL III
CAPÍTOL IV
CAPÍTOL V
CAPÍTOL VI
CAPÍTOL VII
CAPÍTOL VIII
CAPÍTOL IX
TOTALS

DESPESES
2007
3.139.148,18
2.117.098,51
165.165,21
624.160,45
0,00
3.349.218,55
134.327,29
0,00
283.436,49
9.812.554,68

INGRESSOS
2007
2.772.800,00
690.000
1.624.600,00
1.142.301,43
284.076,02
508.466,09
1.237.522,80
0,00
1.552.788,34
9.812.554,68

Cinquè.- Aprovar definitivament la plantilla municipal per a l’any 2007, de conformitat amb
l’aprovació inicial realitzada.
Tot seguit, el secretari informa que en haver-se aprovat el pressupost amb majoria absoluta,
queda aprovada l’operació de crèdit que s’hi preveu.
SEGON.- DICTAMEN COMISSIÓ D'ECONOMIA, HISENDA I GOVERNACIÓ 06.02.07.MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR AMB RELACIÓ A
DONAR PUBLICITAT PER LA WEB MUNICIPAL DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE
NORMES SUBSIDIÀRIES D'ADAPTACIÓ AL PLA TERRITORIAL INSULAR, EN L'ÀMBIT
DEL SÒL RÚSTIC I ELS NUCLIS TRADICIONALS
El secretari dóna compte del dictamen emès en relació amb l’assumpte indicat, que diu:
“El secretari dóna compte de la moció relativa a l’assumpte indicat, que diu: -----------------------------------“Ante la modificación de las normas subsidiarias para su adaptación al Plan Territorial Insular, en el ámbito
de los núcleos tradicionales y del suelo rústico de Sant Lluís, el grupo del Partido Popular en el
Ayuntamiento, cree que se tiene que facilitar a todos los ciudadanos de la población la posibilidad de
presentar alegaciones, propuestas o sugerencias a este nuevo planeamiento. Una modificación de este
calado, necesita de un consenso mayoritario entre todos los grupos políticos del municipio, y en caso de
no ser así, es requisito indispensable la máxima información a la ciudadanía, para evitar posibles agravios
comparativos y para una buena transparencia, máxime cuando ciertas decisiones suponen fijar las líneas
maestras sobre crecimiento urbanístico y planeamiento infraestructural. -----------------------------------------Que en aras de favorecer la máxima publicidad de dicha modificación de las Normas Subsidiarias y que
todos los ciudadanos tengan un fácil acceso a toda la documentación, el Partido Popular ante lo expuesto
presenta la siguiente ------------------------------------------------------------------------------------------------------MOCIÓN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.- Que se “cuelgue” todo el planeamiento desde su aprobación inicial en la página Web municipal. -------2.- Se facilite una dirección de correo electrónica específica donde los ciudadanos de forma directa puedan
presentar sus alegaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------------3.- Una vez aprobada la modificación definitiva, se vuelva a “colgar” toda esta información.” ----------------Intervé el batle. Manifesta que aquesta moció va quedar damunt la taula a la darrera sessió plenària amb
el compromís de dur-la a una comissió extraordinària i que, si bé hi està d’acord, el segon punt de la
moció s’hauria d’eliminar perquè no és possible. ----------------------------------------------------------------------Tot seguit, el secretari informa que no és possible facilitar una direcció de correu electrònic específica a
on els ciutadans puguin presentar al·legacions, donat que una al·legació és un document formal i oficial i
el correu electrònic encara no està incorporat com a acte administratiu formal. ---------------------------------
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El batle diu que qualsevol persona pot remetre un e-mail al correu electrònic general de l’Ajuntament,
però no com una al·legació, ja que aquesta s’ha de fer en el Registre d’Entrada. ------------------------------El Sr. Coll Alcina manifesta que l’objectiu de la moció és que, a la vegada que dónes publicitat del
planejament municipal, la gent no ha de menester venir a l’Ajuntament per consultar aquest instrument
urbanístic, i mostra el seu acord a eliminar el segon punt de la moció. -------------------------------------------I no havent- hi més intervencions, el batle sotmet a votació la moció del Partit Popular respecte als punts
primer i tercer. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Comissió d’Economia, Hisenda i Governació, per unanimitat, acorda elevar a la consideració del Ple de
l’Ajuntament les següents propostes d’acord: -------------------------------------------------------------------------Primera.- Que es pengi a la pàgina web municipal tot el planejament, des de la seva aprovació inicial. --Segona.- Una vegada aprovada la modificació definitiva, que s’hi torni a penjar tota aquesta informació.”

Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que aquesta moció és prou interessant perquè és una
forma d’arribar més als ciutadans, i es donarà una major informació de tot el que vol fer
aquest equip de govern. A més, és una forma de ser més transparents i, encara que a la
moció hi havia tres punts i es va acordar llevar la segona proposta d’acord per considerar-la no
correcta, el Partit Popular aplaudeix que, per unanimitat, a la comissió s’hagués aprovat
l’esmentada moció.
El batle vol deixar constància que no és que no fos correcta la segona proposta d’acord de la
moció, sinó que no és possible, ja que una al·legació és un document formal i oficial i el correu
electrònic encara no està incorporat com a acte administratiu formal.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
Comissió d’Economia, Hisenda i Governació.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:
Primer.- Que es pengi a la pàgina web municipal tot el planejament, des de la seva aprovació
inicial.
Segon.- Una vegada aprovada la modificació definitiva, que s’hi torni a penjar tota aquesta
informació.
I no havent-hi més assumptes a tractar, a les 20.45 hores el president aixeca la sessió i ordena
que se n’estengui la corresponent acta, que firmen els membres del Ple de l’Ajuntament amb
mi, el secretari, acta que certific.
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