ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DIA 29 DE
DESEMBRE DE 2006
A Sant Lluís a les 18:00 hores de dia 29 de desembre de 2006, 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 :
Regidora :
Regidora :
Regidor :
Regidor :
Regidor:

Llorenç Carretero Tudurí
Carmen Pons Villalonga
Juana Prieto Ardao
María Belen Pons de Marco
Giuditta Zaniol Battiston
Maria Nieves Baillo Vadell
Pedro A. Morro Ferra
Cristobal Coll Alcina
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. Disculpa la no-assistència del regidor del PSOE, Juan
Cubas Cremades, per motiu de malaltia.
Igualment, la Sra. Baillo Vadell disculpa la no-assistència de la regidora del Partit Popular,
Magdalena Astobiza Sintes, per motius de feina.
PRIMER.- SIGNATURA ACTA SESSIÓ ANTERIOR
El secretari dóna compte de l’acta de la sessió de dia 30.11.06.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels membres assistents, acorda aprovar l’esmentada
acta i la signa.
SEGON.- DICTAMEN COMISSIÓ D'URBANISME I INFRAESTRUCTURA 24.11.06.CONVENI URBANÍSTIC ENTRE L'AJUNTAMENT DE SANT LLUÍS, LORENZO PONS
GONZÁLEZ I MARIA ANTONIA PONS GONZÁLEZ
El batle demana que, novament, el present punt quedi damunt la taula.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels membres assistents, acorda deixar el present punt
damunt la taula.
TERCER.- DICTAMEN COMISSIÓ D'ECONOMIA, HISENDA I GOVERNACIÓ 20.12.06.RATIFICACIÓ RESOLUCIÓ 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. 2006/766.- Nomenament Bartolomé Olives Villalonga com a Director de
l’Escola de Música Municipal i formalització contracte laboral de caràcter indefinit amb efecte
01.11.06. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Resolució d’Alcaldia núm. 2006/767.- Nomenament Joana Mª Garau Sobrino com a Coordinadora de
la Biblioteca – Arxiu Municipal i formalització contracte laboral de caràcter indefinit amb efecte
01.11.06. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Resolució d’Alcaldia núm. 2006/771.- Contractació Ana Maria Hernando Delgado, des del dia 02.11.06
fins al dia 10.12.06 (monitora suport Escola Infantil). ----------------------------------------------------------Resolució d’Alcaldia núm. 2006/785.- Contractació Sandra Gómez Muñoz, des del dia 13.11.06 fins al
dia 07.12.06 (auxiliar administrativa Biblioteca Pública). -------------------------------------------------------Resolució d’Alcaldia núm. 2006/788.- Pròrroga contracte Catalina Villalonga Martínez, des del dia
01.11.06 fins al dia 30.11.06 (servei neteja). --------------------------------------------------------------------Resolució d’Alcaldia núm. 2006/808.- Nomenament Isabel Morla Garcies com a treballadora social i
formalització contracte laboral de caràcter indefinit amb efecte 27.11.06. ----------------------------------Resolució d’Alcaldia núm. 2006/809.- Nomenament Juan Vinent Torrent i Juan José Jiménez Díaz com
a peons de conservació i manteniment i formalització contracte laboral de caràcter indefinit amb
efecte 01.12.06. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Resolució d’Alcaldia núm. 2006/814.- Contractació Maria Ángeles Gamero Rubio, des del dia 22.11.06
fins al dia 30.11.06 (servei neteja). --------------------------------------------------------------------------------Resolució d’Alcaldia núm. 2006/816.- Nomenament Fernando Marqués Portella, Ramón Ruiz Mena,
Miguel A. Pons Pons i Juan L. Carreras Pons com a peons de conservació i manteniment i
formalització contracte laboral de caràcter indefinit amb efecte 01.12.06, a excepció de Ramón Ruiz
Mena, que és amb efecte 01.01.07. -------------------------------------------------------------------------------Resolució d’Alcaldia núm. 2006/817.- Nomenament Raquel Colomina López, Felisa Sintes Carreras,
Amparo Gutiérrez Pulido i Agueda Mª Pons Portella com a ajudants de manteniment, servei neteja, i
formalització contracte laboral de caràcter indefinit amb efecte 01.12.06. ----------------------------------Resolució d’Alcaldia núm. 2006/818.- Nomenament Esperança Pons Pons, Milagros Trobat Vadell, Rut
Bagur Mellinas, Paula Fernández Alemany, Rocio Bolivar Mezquida i Eva Bordoy Martínez com a
educadores de l’Escola Infantil Municipal de primer nivell, i formalització contracte laboral de caràcter
indefinit amb efecte 01.12.06. --------------------------------------------------------------------------------------Resolució d’Alcaldia núm. 2006/819.- Contractació Antonio Rodriguez Lorente des del dia 01.12.06
fins a la reincorporació del treballador Miguel Castor Fernández Orfila, actualment en excedència
(brigada d’obres). -----------------------------------------------------------------------------------------------------Resolució d’Alcaldia núm. 2006/827.- Contractació Sonia Serra Mir des del dia 01.12.06 fins a la
reincorporació de la treballadora Salvadora Rabasa Latorre, actualment de baixa per ILT (Educadora
Escola Infantil). -------------------------------------------------------------------------------------------------------Resolució d’Alcaldia núm. 2006/828.- Contractació Asunción Rabasa Latorre des del dia 01.12.06 fins
al dia 30.06.07 (servei neteja). -------------------------------------------------------------------------------------Resolució d’Alcaldia núm. 2006/829.- Contractació Catalina Villalonga Martínez, des del dia 01.12.06
fins al dia 30.06.07 (servei neteja). --------------------------------------------------------------------------------Resolució d’Alcaldia núm. 2006/830.- Pròrroga contracte Esther Fanals Sintes, des del dia 01.12.06
fins al dia 31.12.06 (servei neteja). --------------------------------------------------------------------------------Resolució d’Alcaldia núm. 2006/831.- Contractació Balbina Roselló Elos, des del dia 01.12.06 fins al
dia 31.12.06 (servei neteja). ----------------------------------------------------------------------------------------Resolució d’Alcaldia núm. 2006/832.- Pròrroga contracte Fabiola Gaona Peña, des del dia 01.12.06
fins al dia 31.12.06 (servei neteja). --------------------------------------------------------------------------------Resolució d’Alcaldia núm. 2006/834.- Pròrroga contracte Antonia Moscoso López, des del dia 01.12.06
fins al dia 31.07.07 (educadora Escola Infantil). ----------------------------------------------------------------Resolució d’Alcaldia núm. 2006/835.- Contractació Mónica Llopis Corominas, des del dia 04.12.06 fins
al dia 31.07.07 (educadora Escola Infantil). ----------------------------------------------------------------------Resolució d’Alcaldia núm. 2006/836.- Contractació Vanessa Martínez Camacho, des del dia 11.12.06
fins al dia 31.07.07 (educadora Escola Infantil). ----------------------------------------------------------------La Comissió d’Economia, Hisenda i Governació, amb el vot a favor del representant del PSOE, que suposen
cinc vots ponderats; i l’abstenció del representant del PP, que suposa quatre vots ponderats; acorda elevar
a la consideració del Ple de l’Ajuntament les següents propostes d’acord: ---------------------------------------- Ratificar en tots els seus termes les resolucions d’Alcaldia núm. 2006/766, 2006/767, 2006/771,
2006/785, 2006/788, 2006/808, 2006/809, 2006/814, 2006/816, 2006/817, 2006/818, 2006/819,
2006/827, 2006/828, 2006/829, 2006/830, 2006/831, 2006/832, 2006/834, 2006/835 i 2006/836,
indicades anteriorment.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------

A les 18.05 hores s’incorpora a la sessió el regidor del Partit Popular, Cristobal Coll Alcina.
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I no havent-hi intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la Comissió
d’Economia, Hisenda i Governació.
El Ple de l’Ajuntament, per cinc vots a favor, corresponents als membres del PSOE (4) i UCM
(1); i quatre abstencions, corresponents als membres del PP (3) i PSM (1); acorda:
- Ratificar en tots els seus termes les resolucions d’Alcaldia núm. 2006/766, 2006/767,
2006/771, 2006/785, 2006/788, 2006/808, 2006/809, 2006/814, 2006/816, 2006/817,
2006/818, 2006/819, 2006/827, 2006/828, 2006/829, 2006/830, 2006/831, 2006/832,
2006/834, 2006/835 i 2006/836, indicades anteriorment.
QUART.- DICTAMEN COMISSIÓ D'ECONOMIA, HISENDA I GOVERNACIÓ 20.12.06.APROVACIÓ INICIAL PRESSUPOST 2007 I PLANTILLA 2007
El secretari dóna compte del dictamen emès en relació amb l’assumpte indicat, que diu:
“El secretari informa que s’ha remès als membres de la comissió l’avantprojecte de pressupost de 2007
elaborat per la Batlia, el qual puja a un estat de despeses de 9.637.254,68 i uns ingressos igualment de
9.637.254,68, i que consta de: ------------------------------------------------------------------------------------------Memòria d’Alcaldia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Informe sobre la capacitat d’endeutament de la corporació. --------------------------------------------------Bases d’execució. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Desglossament de les despeses per subfuncions. ---------------------------------------------------------------Quadre comparatiu de despeses i ingressos per capítols. ------------------------------------------------------Quadre comparatiu de despeses per subfuncions. --------------------------------------------------------------Informe de Secretaria relatiu a despeses de personal. ---------------------------------------------------------Programa d’inversions. -----------------------------------------------------------------------------------------------Desglossament per concepte dels ingressos. ---------------------------------------------------------------------Quadre comparatiu d’ingressos per subfuncions. ----------------------------------------------------------------Criteris d’aplicació del 0’8% sobre els ingressos propis municipals. ------------------------------------------Així mateix, el secretari informa que, igualment, s’ha remès als membres de la comissió l’expedient de la
plantilla de personal d’aquesta corporació per a l’any 2007. No obstant açò, assenyala que s’han fet una
sèrie de modificacions. Tot seguit lliura el nou document de la plantilla de personal i explica les
modificacions incorporades respecte al document inicial. -----------------------------------------------------------A les 20.10 hores s’incorporen a la sessió la regidora d’UCM, Carmen Pons Villallonga i el regidor del PSM,
Remigio Lora Buzón. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervé el batle. Manifesta que, tal com ha explicat el secretari de la corporació, a l’expedient de la
plantilla de personal, per resoldre situacions de segona activitat per part dels membres de la Policia Local,
s’ha incorporat a l’expedient de la plantilla la relació de llocs de feina destinats a aquesta segona activitat,
ja que dels dos possibles policies que poden optar a aquesta situació, un ja ho ha demanat. Així mateix,
manifesta que també s’estableix a la plantilla, com a vacants, dos llocs de feina per a persones amb
discapacitat (un auxiliar administratiu i un peó). --------------------------------------------------------------------Continua el batle. Pel que fa al document del Pressupost per a l’any 2007, manifesta que s’ha intentat
recollir totes les partides i espera que es puguin realitzar durant l’exercici de 2007. Diu que es fa una
previsió de compra de terreny per la possible construcció del nou col·legi, així com una previsió per a
l’adquisició d’una cotxera situada al c/ Sant Jacint (antiga ferreria), la qual està a la venda i és molt
interessant per a aquest Ajuntament perquè està adossada a un edifici municipal. Respecte al capítol
d’inversions, manifesta que s’hi inclou la 1ª fase del projecte hípic, així com els diferents projectes que
s’ha sol·licitat d’incloure en el POS, i diferents actuacions. Conclou dient que es tracta d’un pressupost
important i que, si bé els darrers anys ja s’havia arribat al 0’7% d’ajuda al Tercer Món, enguany es fa una
passa més i s’arriba al 0’8%. --------------------------------------------------------------------------------------------Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que, respecte a la documentació que se li remet cada any, li falta
un informe d’Intervenció. -------------------------------------------------------------------------------------------------El secretari informa que a l’expedient hi figura un informe sobre la capacitat d’endeutament i que,
normalment, no se’n fa cap més. No obstant açò, assenyala que ho comprovarà. ----------------------------Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que li agradaria saber el deute total que hi haurà a 31.12.06 i
quin deute es pot preveure a 31.12.07.
Així mateix, manifesta que li agradaria saber el motiu pel qual
la quantitat de préstec a amortitzar és la mateixa que l’any 2006 i que, si bé creu que és perquè hi ha
qualque any de carència, que s’informi si és així. ----------------------------------------------------------------------
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Segueix la Sra. Baillo Vadell. Fa referència a la subfunció 1.1.1, partida 627.00, relativa a projectes
complexos, i demana si se sap quins són aquests projectes. ------------------------------------------------------El batle respon que no, que és una partida que s’obre per a possibles projectes que no puguin redactar els
Serveis Tècnics Municipals, com podria ser la redacció del projecte d’urbanització de Cap d’en Font, o de
Binissafúller Platja. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Continua la Sra. Baillo Vadell. I, respecte a la subfunció 1.2.1, partida 227.06, manifesta que hi figura una
partida de 64.138 € per al conveni de SILME, però l’any 2006 n’hi figuraven 70.844 €. Per tant, és com
estrany que aquesta partida sigui menor, ja que la qüestió informàtica sempre va en augment. -------------El batle manifesta que és la partida que es preveu de cara a l’any que ve, que l’Ajuntament és accionista
de SILME i que aquesta import s’ha tret de la informació facilitada a les diferents assemblees. -------------Segueix la Sra. Baillo Vadell. Demana informació sobre la subfunció 1.2.1, partida 622.00, relativa a la
modificació del projecte de barreres arquitectòniques Cases Consistorials per import de 550.000 €. --------El batle informa que fa referència a la qüestió de les instal·lacions. -----------------------------------------------Per altra banda, la Sra. Baillo Vadell manifesta que a la subfunció 3.1.5. hi figura una partida de despeses
de funcionament (4t trimestre 2007) per al geriàtric i centre de dia, per import de 187.532,40 €, per la
qual cosa se suposa que les obres estaran acabades, i demana si aquesta quantitat és estudiada. ----------El batle informa que la previsió de finalització de les obres és per al mes d’agost o setembre de l’any 2007,
i que per açò s’obre una partida pressupostària per a equipament i funcionament, i que s’informarà sobre
l’esmentada quantitat. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que a la subfunció 4.4.4, partida 110.00, hi figura un import de
24.323,70 € en concepte de retribucions al personal eventual, quan en el Pressupost de 2006 aquesta
partida era zero. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------El secretari informa que s’ha passat un treballador que estava adscrit a la subfunció de Turisme a la de
Medi Ambient, i que açò no vol dir que s’hagi generat nou personal, sinó que únicament és un canvi de
partides. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Segueix la Sra. Baillo Vadell. S’interessa per la subfunció 4.5.1.0, relativa a promoció i difusió de la
cultura, i demana informació sobre la partida relativa a l’adquisició de patrimoni cultural per import de
100.000 euros. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------El batle informa que s’ha obert aquesta partida perquè el Centre Cultural i Esportiu de Sant Lluís té
problemes econòmics i se’ns va plantejar la possibilitat que l’Ajuntament compràs l’esmentat edifici; en
concret, el que fa referència a la primera i segona plantes i l’entresolat. ---------------------------------------Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que la subfunció 4.5.1.1, relativa a Joventut, partida 131.00, hi
figuren 45.338,68 euros en concepte de personal laboral eventual, quan en el pressupost de 2006 hi
figuraven 29.964 euros. Demana per què aquest augment. -------------------------------------------------------El batle informa que en aquesta partida hi figuren tots els monitors adscrits a l’àrea de Joventut. ----------Continua la Sra. Baillo Vadell. Demana si la partida del Pla d’equipaments esportius, que figura a la
subfunció 4.5.2.0, fa referència a les pistes de tennis. ---------------------------------------------------------------La Sra. Pons Villalonga respon que sí. ----------------------------------------------------------------------------------Per altra banda, la Sra. Baillo Vadell demana informació sobre la partida 622.00, de la subfunció 4.5.2.1,
relativa a vestidors per import de 30.000 euros. ---------------------------------------------------------------------El batle informa que, actualment, hi ha quatre vestidors en el camp de futbol, el quals a causa de la
demanda existent no són suficients, i es tracta de fer-ne dos més. -----------------------------------------------Continua la Sra. Baillo Vadell. Demana si s’ha fet el càlcul del preu/m2 del solar ha adquirir per construirhi el nou col·legi. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------El batle respon que no. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que hi ha un conveni aprovat entre el Consorci i els vuit
ajuntaments de Menorca per a l’execució i el finançament de les obres de la 3ª fase d’eficiència
energètica, i diu que açò no sap si està inclòs en els pressuposts. ------------------------------------------------El batle informa que a la subfunció 5.5.1, partida 467.00, hi figuren 37.015,51 euros com a aportació
municipal al pla d’eficiència energètica, però no sap si en aquest import s’inclou la tercera fase. Per tant,
assenyala que se n’informarà. -------------------------------------------------------------------------------------------Finalment, la Sra. Baillo Vadell manifesta que li agradaria que totes les qüestions que ha demanant a la
present sessió siguin contestades, amb prou temps, abans de la sessió plenària. ------------------------------Intervé el Sr. Lora Buzón Amb relació a la partida 11100.62700, redacció projectes complexos per import
de 200.000 euros, demana: Ens pot explicar de quin tipus de projectes es tracta? No els sembla una
quantitat molt elevada? ---------------------------------------------------------------------------------------------------Continua el Sr. Lora Buzón. Fa referència a la partida 12100.6200, relativa a la modificació del projecte
d’eliminació de barreres arquitectòniques de les Cases Consistorials, per import de 550.000 euros, i
demana: En què consisteixen aquestes modificacions? S’ha adjudicat ja aquesta obra?
A quina
empresa? Quants discapacitats calculen que empraran els espais modificats? ----------------------------------
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Per altra banda, el Sr. Lora Buzón manifesta que, en general, per a totes les obres públiques
(clavegueram, proveïment d’aigua, pavimentació de les voravies, projecte hípic, etc.) s’ha de saber a
quines empreses es fan les adjudicacions i amb quins criteris, així com controlar la desviació del preu final
amb relació al preu d’adjudicació. ---------------------------------------------------------------------------------------Segueix el Sr. Lora Buzón. Pel que fa a Personal, assenyala que hi ha 28 funcionaris, 89 de personal
laboral i 3 de personal eventual, que fa un total de 120 empleats amb un cost de 2.240.258 euros, és a
dir, un 23,25% del pressupost. I, si aquí s’afegeix el batle (52.052,49 €) i el personal laboral fix del
programa 4.5.2.0, Àrea Esportiva.- Poliesportiu (81.681,94 €), s’arriba al 24,63% del pressupost.
Manifesta que li agradaria saber quin és el personal laboral fix de l’Àrea Esportiva. ----------------------------Continua el Sr. Lora Buzón. S’interessa pel conveni amb SILME i demana si tenen plànols actualitzats del
municipi. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Per altra banda, el Sr. Lora Buzón fa referència a la subfunció 4.4.2, fems i neteja viària, per import de
601.010,12 euros, i demana: Hi ha manera de mancomunar aquest servei per abaratir-lo amb altres
municipis (Maó i Es Castell)? ---------------------------------------------------------------------------------------------Continua el Sr. Lora Buzón. S’interessa per la partida 622.00 del Pla insular d’instal·lacions esportives (1ª
fase poliesportiu) per import de 150.000 euros, i demana: És per a la construcció d’un nou poliesportiu?
Quan?
Així mateix, i respecte a la partida de vestidors del camp de futobl per import de 30.000 euros,
demana: No són nous? Quina empresa ho farà? --------------------------------------------------------------------Segueix el Sr. Lora Buzón. Amb relació al Centre Cultural i Esportiu de Sant Lluís, s’interessa per les
partides relatives a: --------------------------------------------------------------------------------------------------------489.00 Institucions sense lucre.- Conveni CCD – Escola Municipal d’Ensenyaments artístics, per import
de 52.704 € ------------------------------------------------------------------------------------------------------------626.00 Equipaments nous, per import de 100.000 €. Demana: Què és el que compren? ---------------489.00 Institucions sense lucre.- Conveni CCD – Manteniment camp de futbol, per import de 12.485 €
489.05 Institucions sense lucre.- Conveni activitats, per import de 20.554,61 € i aportació 8è any
obres de reforma, per import de 4.327,29 € ---------------------------------------------------------------------Continua el Sr. Lora Buzón. Fa referència a la subfunció 6.1.1, relativa a assessorament econòmic
Proquame, per import de 27.644,16 euros, i demana: De quin tipus d’assessorament es tracta? -----------Per altra banda, el Sr. Lora Buzón demana els motius pels quals ara es pressuposten les festes patronals
de l’any 2004 per valor de 70.000 euros i, en canvi, les festes de l’any 2007, per què no estan
pressupostades? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Segueix el Sr. Lora Buzón. Manifesta que li agradaria saber: Quantes multes per disciplina urbanística
s’han posat l’any 2006? Quina és la recaptació per aquest concepte l’any 2006? I diu que és xocant que la
previsió per a l’any 2007 sigui zero, i es demana: El subconscient els ha traït? ----------------------------------Per altra banda, el Sr. Lora Buzón manifesta que seria interessant escriure correctament el nom dels
topònims als documents de l’Ajuntament. -----------------------------------------------------------------------------Així mateix, el Sr. Lora Buzón demana: S’ha plantejat abaixar el tipus impositiu de l’IBI després de la
pujada del valor cadastral del municipi? S’ha pensant en la manera de compensar l’impacte que pot
produir aquesta puja als ciutadans amb menys recursos? -----------------------------------------------------------Continua el Sr. Lora Buzón. Demana informació respecte al transport escolar dels batxillers. -----------------Segueix el Sr. Lora Buzón. Manifesta que es podria crear un servei d’enquestes i estadístiques per tenir
dades fiables sobre els nostres conciutadans, en concret: ----------------------------------------------------------Nivell de recursos econòmics ---------------------------------------------------------------------------------------Nombre d’habitatges ocupats (quins són de propietat i quins de lloguer) i buits ---------------------------Nombre d’estudiants, classificats per edats, tipus d’estudis, lloc on els cursen. ----------------------------Estadístiques de sanitat (tipus de malalties més freqüents). --------------------------------------------------Taxa de creixement vegetatiu. -------------------------------------------------------------------------------------Nombre de naixements. ---------------------------------------------------------------------------------------------Dades sobre immigració. --------------------------------------------------------------------------------------------Quants dels nostres conciutadans viuen fora, per què? --------------------------------------------------------Dades sobre oficis, professions... ---------------------------------------------------------------------------------Segueix el Sr. Lora Buzón. Manifesta que una altra qüestió a tenir en compte és estudiar la manera de
compensar les despeses d’aquelles famílies que tenen fills estudiants a Palma, a la península o fora de la
península, ja sigui finançant part del transport aeri, o creant unes beques de residència. Igualment,
considera necessari estudiar, conjuntament amb els altres municipis de l’illa i amb el CIM, la possibilitat de
concertar places per a estudiants menorquins a residències universitàries, assumint part de la despesa, i
es demana: És possible ampliar la Casa de Menorca? És possible vendre l’immoble per crear una nova
residència amb més capacitat? Entre tots els menorquins no som capaços de constituir una residència
d’aquestes característiques a Barcelona, ja que és el destí majoritari dels nostres estudiants? ---------------Continua el Sr. Lora Buzón. Manifesta que també li agradaria saber qui i com es controla la concessió
administrativa d’Aigües Sant Lluís. ---------------------------------------------------------------------------------------
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Per acabar, el Sr. Lora Buzón manifesta que en els pressuposts no hi figura cap partida per a la piscina
municipal, i demana: Han descartat fer-la o almenys iniciar-la en el proper exercici? -------------------------Finalment, el batle manifesta que, abans de la sessió plenària, s’intentarà contestar a totes les qüestions
sol·licitades pels grups polítics del Partit Popular i PSM. -------------------------------------------------------------Després d’una àmplia anàlisi, 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 PP i
PSM, que suposen cinc vots ponderats; acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les
següents propostes d’acord: ---------------------------------------------------------------------------------------------Primera.- Aprovar inicialment el Pressupost de 2007, el qual puja a un estat de despeses de
9.637.254,68 € i uns ingressos igualment de 9.637.254,68 €. ------------------------------------------------------Segona.- Aprovar la plantilla de personal d’aquesta corporació per a l’any 2007, de conformitat amb
l’annex que figura a l’expedient. -----------------------------------------------------------------------------------------Tercera.- Publicar en el BOIB i al Diari Menorca les esmentades aprovacions per un període de 15 dies
hàbils, per tal que els interessats, si n’és el cas, hi puguin presentar al·legacions, reclamacions o
suggeriments. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------En cas de no-presentació d’al·legacions, reclamacions o suggeriments durant el període habilitat a aquest
efecte, els expedients s’entendran aprovats definitivament.” --------------------------------------------------------

Intervé el batle. Manifesta que s’han contestat les diferents preguntes fetes dins la comissió
pels grups del Partit Popular i PSM, i demana si hi ha intervencions.
Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que esperava que el batle donàs una mínima explicació
dels Pressuposts que presenta, però veu que, una vegada més, no és així. En primer lloc, diu
que el Partit Popular vol fer una recriminació, ja que considera que és una total falta d’ètica
haver donat els pressuposts a qualque mitjà de comunicació abans de tenir-los els regidors dels
consistori i açò no ha passat a cap altre municipi, però ja sabem que Sant Lluís és diferent a la
resta dels municipis i es diferent perquè vostè, senyor batle, actua d’aquesta manera tan
peculiar. I, abans que tergiversi les seves paraules, ha de dir que la seva falta d’ètica no vol
dir insultar-lo, es qualificar-lo segons l’actuació determinada que vostè té en un moment
determinat i que mereix el rebuig del Partit Popular.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que té unes preguntes a fer, que espera que el batle
pugui contestar. Recorda, en primer lloc, que a la Comissió d’Urbanisme de dia 13.03.06 va
quedar pendent una proposta del Partit Popular sobre la instal·lació de serveis públics a les
platges, i va quedar pendent per al proper any, segons paraules del batle, perquè dins l’any
2006 no hi havia doblers per fer-ho, i diu que li agradaria saber si realment ho tenen previst
per a l’any 2007, perquè no ho ha vist reflectit en els Pressupostos. També va presentar una
moció per restaurar el paviment del pla de sa Creu i li va contestar que, quan acabassin les
obres de l’Ajuntament, pensaven restaurar-lo, i sembla que les obres acabaran dins el mes de
març de 2007 i li agradaria saber si han pensat en qualque partida pressupostària per a aquest
concepte. Continua manifestant que també va quedar pendent fer el tancat dels fems des Pou
Nou, que van dir que açò ho faria la brigada municipal, però diu que tampoc no hi ha vist
destinada cap partida pressupostària. Igualment, sobre la deixalleria municipal, teòricament
començada, no sap si s’hi ha destinat cap partida pressupostària. Per altra banda, assenyala
que aquest any a les urbanitzacions hi ha hagut moltes rates i li agradaria saber si hi ha
qualque partida pressupostaria per la desratització d’aquestes zones.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Sobre el fons dels pressupostos, manifesta que aquest any hi ha
hagut una revisió cadastral que ha suposat un important increment en la base impositiva,
naturalment en perjudici de l’economia dels ciutadans, i vostè, senyor batle, amb aquests
pressuposts ha fet un flac favor al poble perquè ha tingut l’oportunitat de davallar el tipus
impositiu de l’IBI de 0,65 % i no ho ha fet, per la qual cosa s’ha incrementat la pressió fiscal
sobre la ciutadania d’una manera excessiva. Manifesta que els veïns del municipi han de saber
que si vostè no abaixa el tipus impositiu poden arribar a pagar més d’un 40% respecte del
que van pagar l’any anterior, i així successivament durant deu anys. Així mateix, manifesta

6

que durant aquest mandat municipal, tant Ciutadella com Alaior, com Maó, com es Castell han
abaixat el tipus impositiu i l’únic que no ho ha davallat és Sant Lluís, i es demana: És que els
santlluïsers no ens ho mereixem?
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que ara dirà una cosa que a la millor al batle no li
agradarà i és que, sota el punt de vista del Partit Popular, els pressuposts que ens ha presentat
són una enredada, fets sense criteris i sense dades que sostenguin els nombres que ens ha
presentat. Manifesta que any rere any la població ha augmentat, per tant, s’han construït més
habitatges i, a la força, els ingressos en concepte d’IBI han d’augmentar; espera que amb açò
hi estigui d’acord perquè, simplement, és una realitat que tots nosaltres coneixem. Continua
manifestant que l’any 2006 es produeix una revisió cadastral, la qual cosa suposa un augment
en la base impositiva, per tant, ja tenim dos motius importants que faci que açò representi
una major recaptació.
Idò bé, aquest augments que s’han produït els darrers anys en
concepte d’aquest impost han estat: l’any 2004, 254.570 euros; l’any 2005, 129.000 euros;
l’any 2006, 85.000 euros; i, en el pressuposts de l’any 2007 el batle diu que l’increment
d’ingressos en concepte d’IBI seran d’uns 100.000 euros respecte a l’any anterior. I diu que
açò ningú s’ho pot creure perquè l’increment impositiu serà molt superior al que es va produir
en els tres anys anteriors i açò està disposada a discutir-ho i a demostrar-li-ho. A més, diu que
el Partit Popular s’ha interessat a comprovar els rebuts de l’any 2006 respecte a les notificacions
rebudes del cadastre i, li ho pot assegurar, que les matemàtiques no fallen, i creu que aquests
nombres són realment un disbarat. Voldria una mínima explicació del batle.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que els pressupostos presentats són uns pressuposts
basats en l’endeutament. L’any 2006 l’endeutament va ser d’un 8,66 %, és a dir, uns 618.000
euros, i l’endeutament de l’any 2007 serà d’un 16,11 %, és a dir, 1.553.000 euros, quasi tres
vegades més, i no sap si el batle és conscient del que açò significa, perquè resulta que
l’increment de l’endeutament del 2006 a 2007 és d’un 151%, i açò suposa incrementar d’una
manera substancial l’endeutament sobre els ingressos corrents. I, segons l’informe de
Secretaria, s’ha passat d’un 63,99 % a un 80,22 % en capacitat d’endeutament. Assenyala que
escoltarà amb molt interès l’explicació que pugui donar el batle respecte als motius pels quals
segueix mantenint el tipus impositiu del 0,65 % i sobre l’endeutament que avui presenta amb
aquestes pressuposts.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que, abans d’acabar la primera intervenció, vol fer-li al
batle algunes observacions més. Tenint ell una personalitat molt forta, sembla que també
hauria de tenir les coses ben decidides, però a vegades ens sorprèn amb les seves
contestacions ambigües i poc aclarides. Manifesta que a la comissió d’Hisenda i, referint-se al
capítol de “Projectes complexos”, que té una assignació de 200.000 euros, el batle va dir que
no tenia clar si els destinaria al projecte d’urbanització de Binibèquer Platja, Cap d’en Font o
qualsevol altre; i diu que els pressuposts anuals són una cosa molt seriosa i el Partit Popular li
preocupa que el batle posi partides que no sap encara per a què han de servir. I és que la
improvisació no és gens convenient per a un Ajuntament, ni tampoc per a Sant Lluís.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que veu que hi ha una partida de 374.000 euros que es
destina a dues coses, adquisició d’un solar per fer-hi l’escola i la compra d’un garatge, i es
demana: Com fa vostè els nombres?, perquè al Partit Popular no li surten. Recorda que a la
comissió va demanar a quant havia calculat el m2 i ell va dir que no ho sabia. A més, volen
adquirir patrimoni amb la compra del primer i segon pisos del Centre Cultural i en el pressupost
figuren 100.000 euros destinats per a açò, però no tenim clar quin serà el cost final de
l’immoble ni hi ha un estudi del mateix Centre Cultural. Vist d’aquesta manera ens sembla,
sincerament, una frivolitat. Així mateix, manifesta que no té raó de ser que el batle digui a la
comissió que s’obre una partia per la possibilitat de comprar un immoble, posant-hi una
quantitat qualsevol; creu que açò no són maneres de fer pressuposts, que han de ser al més
aproximats possibles, en cas contrari, si no es sap el cost final i vol tenir una partida oberta, pot
posar-hi 1.000 euros, que creu que seran suficients.
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Finalment, la Sra. Baillo Vadell manifesta que fa la impressió que aquests pressuposts estan
fets sense analitzar quines són les necessitats del poble i de quins doblers disposam,
aproximant l’import de cada capítol al cost que suposarà, i açò requereix un estudi profund que
li sembla que aquest equip de govern no ha fet.
Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que el PSM ha tingut el temps ben just per poder fer una
anàlisi dels pressuposts però, així i tot, va fer una sèrie de preguntes a la comissió, les quals
han estat contestades, i en el dia d’avui en farà unes quantes més. A més, assenyala que
perquè el PSM pugui donar suport a aquests pressuposts, l’equip de govern hauria d’acceptar
les consideracions que exposarà, i diu que ell sempre és partidari de negociar i està obert a
col·laborar amb el partit que governa. Per altra banda, manifesta que troba necessari, tal com
ha dit en els darrers anys, la creació d’una comissió de seguiment dels pressuposts i, sobretot,
una participació molt més directa del poble a través dels Consells Sectorials de Participació
Ciutadana, ja que, si no, fa la sensació que els pressuposts només es fan des de la comissió
de govern sense tenir en compte el que opinen els altres sectors. Així mateix, manifesta que el
PSM també creu que l’equip de govern elabora aquests pressuposts amb uns criteris polítics i,
amb aquesta funció, el PSM també els elabora perquè, al cap i a la fi, el seu grup polític el que
es mira són els interessos de Sant Lluís i els dels seus habitants.
Continua el Sr. Lora Buzón. Respecte a l’IBI, manifesta que si aquest tipus impositiu no es pot
rebaixar, sí que li agradaria que l’equip de govern contemplàs la possibilitat de fer pagaments
fraccionats, ja que segurament hi haurà molta gent que no podrà pagar aquest impost, sobretot
pensionistes. Pel que fa a la subfunció 3.1.5 relativa a Geriàtric, partida 626.00, en concepte
d’equipaments nous, allà on hi figura l’import de 273.183,85, diu que li agradaria saber a
quins equipaments fa referència i a quina planta corresponen. Així mateix, manifesta que la
subfunció 4.1.3 (Accions públiques salut), partida 221.08, relativa a desinsectació i desinfecció
d’immobles municipals, hi figura l’import de 1.500 euros, i considera que aquesta partida
s’hauria d’incrementar en 1.500 euros més.
Per altra banda, i respecte a la subfunció 4.2.2 (Ensenyança Col·legi Públic), partida 223,
relativa a transport escolar, el Sr. Lora Buzón proposa que l’Ajuntament faci un conveni amb el
Centre Educatiu, que es podria dir qualsevol nom, com ara: “Un compromís amb la terra pel
coneixement del nostre terme i quina és la seva importància per preservar-lo”. Una idea podria
ser que es digués el viatge d’una gota d’aigua i dins aquest programa fer les màximes sortides
possibles perquè els al·lots sàpiguen què es fa amb l’aigua que es tira. Per tant, demana que
aquesta partida s’incrementi amb 2.500 euros. Pel que fa a la partida 489.03 de la mateixa
subfunció, on figura un apartat d’ajuda a estudiants universitaris (5.600 €) i un altre per
transport escolar (1.400 €), proposa que aquesta partida s’incrementi amb 7.000 euros més
perquè considera necessari que l’Ajuntament s’impliqui més en els nostres estudiants que són a
fora de l’illa i amb els estudiants que tenim al batxillerat, que van i vénen i açò costa bastant.
Segueix el Sr. Lora Buzón. Fa referència a la subfunció 4.2.3. (Ensenyança Escola Infantil),
partida 230.01, relativa a reciclatge educadores, on figuren 1.000 euros. Considera que
aquesta partida és massa justa per la importància que té aquesta matèria en l’educació dels
infants i el PSM proposa una partida de 3.000 euros. Per altra banda, i sobre la subfunció
4.3.1. (Habitatge), partida 212, relativa a manteniment d’edificis, proposa reduir-la en 5.000
euros i deixar-la en 15.000 €; i la partida 213, relativa a manteniment de maquinària, proposa
reduir-la també en 5.000 € i deixar-la en 55.000 euros. Igualment, també demana la reducció
de la partida 221, relativa a subministrament d’energia elèctrica, la qual puja a 116.500 € i
deixar-la en 100.000 euros, fent una campanya d’estalvi interior de les nostres dependències
amb il·luminació de baix consum i un estalvi en les festes que tenim en el poble, com ara
Nadal. I recorda que a la darrera sessió va proposar no encendre els llums abans de dia 25
perquè n’hi ha ben prou, ja que la festa no la fan els llums, però sí que açò el que fa és rompre
el conveni que tenim a nivell mundial (de Kioto), no fem res mes que contaminar en aquesta
qüestió. I, respecte a la qüestió de combustible i carburants, l’Ajuntament gasta uns 35.600
euros i creu que s’hauria de fer un estudi amb referència a aquesta qüestió.
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Continua el Sr. Lora Buzón. Pel que fa a la subfunció 4.4.2 (Fems i neteja viària), partida 227,
relativa a treballs de neteja i que puja a 601.010,12 euros, manifesta que li agradaria que
aquest servei s’arribàs a mancomunar-lo, perquè així com el PTI ens marca que Maó , es Castell
i Sant Lluís quasi quasi formen un nucli avui en dia, cal no cansar-se de negociar amb aquests
Ajuntaments per intentar mancomunar aquest servei, la qual cosa faria que ens costàs menys a
l’hora d’ofertar. Per altra banda, i sobre la partida de poda, manifesta que la incrementaria en
1.500 euros més, per tal d’editar uns tríptics de conscienciació per repartir xalet per xalet i
habitatge per habitatge, on s’expliqui a tots els qui tenen setos i arbres quan és la millor època
que s’han de podar i quines plantes no han de menester podar-les, i d’aquesta manera
s’evitaria l’excés de deixalles i no donaria tanta feina a aquest servei.
Segueix el Sr. Lora Buzón. Fa referència a la subfunció 4.4.4 (Medi ambient), partida 610.00,
per import de 7.000 euros, i proposa que aquesta partida s’incrementi en 3.000 euros perquè
creu que fa falta més repoblacions d’espècies autòctones a totes les zones municipals i en els
espais verdes. I, sobre la partida 610.01, relativa a l’Agenda Local per import de 15.000 euros,
considera que aquesta partida és molt justa i s’hauria d’incrementar en 3.000 euros.
Continua el Sr. Lora Buzón. Manifesta que a la subfunció 4.5.1.0 (Cultura), partida 227.06, hi
figura un dotació de 6.000 euros en concepte de normalització lingüística, i considera que
aquesta partida s’hauria d’incrementar en 3.000 euros perquè fa falta més documentació escrita
en la nostra llengua, i el cas concret és el document del Pressupost de 2007, el qual està editat
en castellà.
Igualment, a l’esmentada subfunció hi figura la partida 489.00, relativa a
institucions sense lucre, i creu que aquesta partida s’hauria d’incrementar en 10.000 euros més
per les institucions que fan moviment cultural en aquest poble. Sobre la partida 626.00,
assenyala que suprimiria l’apartat relatiu a “Muntatge equip de ràdio municipal”, que puja a
59.000 euros, perquè no creu necessari en aquests moments muntar una ràdio municipal.
Igualment, respecte a la partida 626.00, relativa a l’adquisició patrimoni cultural CCE, per
import de 100.000 euros, també la suprimiria i estudiar seriosament la situació del Centre
Cultural i, si fos possible, amb uns estudis econòmics, i si tenen problemes de viabilitat també
estudiar-ho. Diu que, si bé no està tancat, d’entrada no posaria aquesta partida i segons la
situació que sortís després d’aquests estudis, obrar en conseqüència.
Segueix el Sr. Lora Buzón. Fa referència a la subfunció 4.5.1.1 (Joventut), partida 226.21,
relatiu a programes de vacances escolars, per import de 3.500 euros, i diu que incrementaria
aquesta partida en 3.000 euros més, per tal d’ampliar l’oferta juvenil, ja que en aquests
moments els Escoltes de Sant Lluís d’aquest terme municipal han deixat d’existir i creu que
seria important que dins la comissió de Joventut o el Consell Sectorial es pogués arribar a
muntar un grup d’excursionistes o un grup de sortides que pogués fer possibles excursions i
entrar en contacte amb el medi com a sortides d’esplai.
Continua manifestant que a la
subfunció 4.5.2.0 (àrea esportiva), no es fa referència a la piscina, però a l’expedient hi figura
el concepte “pendent d’expropiació” i diu que li agradaria saber quina és la quantitat de
l’expropiació i a on. Així mateix, i respecte a la subfunció 4.6.3 (Comunicació), partida 220.01,
relativa a l’edició del butlletí informatiu Pla de sa Creu, manifesta que sempre hi ha estat en
contra i suprimiria aquesta partida de 5.000 euros.
Continua el Sr. Lora Buzón. S’interessa respecte a la subfunció 5.1.1 (Carreteres, camins, vies
i urbanitzacions), partida 210.04, on figuren 5.000 euros com a aportació municipal per
l’emblancat del Poblat de Pescadors de Binibèquer Vell, i diu que al seu entendre l’Ajuntament
no té per què subvencionar aquesta Associació per dur a terme l’esmentada actuació. Per tant,
proposa suprimir aquesta partida.
Per altra banda, manifesta que la subfunció 7.11
(Agricultura) i la subfunció 7.2.1 (Indústria), les refondria dins l’Àrea de Medi Ambient. I,
respecte a la subfunció 7.5.1 (Turisme), partida 226.02, de 1.200 euros en concepte de
publicitat, proposa que s’augmenti aquesta partida en 1.200 euros més per poder editar plànols
i tríptics informant de tots els camins, el que hi hagi situat dins aquell camí, el camí de Cavalls,
el patrimoni natural, la costa com està, etc.
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Per altra banda, el Sr. Lora Buzón manifesta que en el Pressupost de 2007 hi ha una sèrie
d’errors, com és a l’apartat d’Inversions i transferències, ja que a l’annex d’Inversions figura
que la CAIB fa transferències per valor de 244.625,84 euros i a l’apartat d’Ingressos figuren
238.625,84 euros. Igualment respecte a les transferències de l’Estat, on a l’apartat d’Inversions
figuren transferències per 238.625,84 euros i a l’apartat d’Ingressos figuren 244.625,84 euros,
és a dir, es veu que han baratat les partides d’una banda a l’altra.
Finalment, el Sr. Lora Buzón manifesta que les partides que ha retocat com a increment
ascendeixen a 45.000 euros i les partides que ha suprimit, a 195.000 euros; és a dir, açò fa
una diferència favorable a l’Ajuntament de 150.000 euros. El PSM proposa que una part
d’aquests doblers vagin destinats: una part a penjar a la WEB de l’Ajuntament els pressuposts
municipals per tal que la gent pugui veure detall per detall tot el que l’Ajuntament té previst en
matèria econòmica en el municipi de Sant Lluís; una altra part a la subfunció 4.2.3, partida
230.01, relativa a reciclatge d’educadores perquè considera que fa molta falta; i una altra part a
la subfunció 4.2.2 (Col·legi públic), partida 226.06, pel projecte educatiu de poble. Conclou
dient que en funció de l’equip de govern que estaloni aquestes demandes que fa el PSM votaria
a favor o, en cas contrari, s’abstindria, perquè l’Ajuntament ha de menester uns pressuposts i
ha de sortir endavant i el seu vot, en tot cas, seria d’abstenció; ara bé si accepten totes les
partides que ha dit, pot ser que hi votàs a favor.
Intervé el batle. Manifesta que, de primer cop, aquest equip de govern no pot acceptar les
consideracions del PSM, i li suggereix que ho presenti com a al·legacions. Recorda que a la
comissió el regidor del PSM va fer una bateria de preguntes, les quals han estat totes
contestades, i avui ve amb “una carta als reis” amb partides d’ingressos i despeses, les quals
s’han de mirar detalladament, ja que en els pressuposts, encara que es digui que son ambigus,
poc aclarits, hi ha un criteri polític i s’hi preveuen tota una sèrie de conceptes i actuacions. Així
mateix, i respecte a la parcel·la a expropiar de la zona esportiva, manifesta que ha quedat ben
prou clar quina és aquesta parcel·la, ja que en diferents comissions d’Urbanisme ha dit quina
era aquesta i en quin procés estava, i a la comissió d’Urbanisme que s’ha tingut fa mitja hora
ho ha tornat a repetir, quina era la parcel·la. Per tant, diu que agrairia al regidor del PSM que
tot el que ha manifestat en el dia d’avui ho presenti com a al·legacions, per tal que l’equip de
govern pugui estudiar si es poden o no incorporar, sempre cercant l’equilibri entre ingressos i
despeses.
Continua el batle. Respecte a la intervenció de la portaveu del Partit Popular manifesta que
molta crítica, molta desqualificació i poca aportació, i que el Partit Popular pugui dir que són
uns pressupostos sense criteri, sense dades, quan el mateix grup polític, quan governava en
aquest Ajuntament, era incapaç d’aprovar uns pressupostos... però clar, vostè no hi era, però
el partit era el mateix. Pel que fa a l’IBI, manifesta que abans de l’inici de la revisió cadastral,
des del Cadastre es demana a l’Ajuntament el tipus impositiu, i l’Ajuntament diu clarament que
manté el que tenia l’any passat; llavors apareix uns estudis de mercat i feines fetes del
Cadastre i dóna uns valors que ells han tret, però el cas curiós de tot açò és que el Partit
Popular demana que es davalli el tipus impositiu, però llavors ens trobam que els nombres de la
partida d’ingrés sembla que no quadren... i, de veritat, ja que el Partit Popular ha dit que podia
explicar-ho, demana que ho posi en paper i que expliqui clarament quin és el seu projecte o
idea respecte a aquesta qüestió i llavors podrien saber de què està xerrant, ja que en aquests
moments no saben exactament de què xerra el Partit Popular, ja que per una banda diu que
s’ha de davallar el tipus, però per altra banda diu que ens estam endeutament més, que si
s’abaixa es recaptarà menys... Açò és el que diu el Partit Popular.
Segueix el batle. Manifesta que la portaveu del PP també ha dit si fer banys a les platges, si
rates a les urbanitzacions, tot açò son qüestions que, en tot cas, s’han de fer mitjançant
al·legacions, i diu que molta paraula i poca aportació, açò és el que nota a faltar a l’exposició
del Partit Popular. No així el PSM, que ha fet una exposició amb les partides que ell creu que
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s’haurien de rebaixar i les partides que s’haurien d’incrementar, si bé evidentment, de cop i
volta, açò és molt mal de menjar i s’han d’analitzar amb tranquil·litat perquè difícilment en cinc
minuts pots donar-hi suport; per açò és important que ho presenti com a al·legacions, tal com li
ha dit anteriorment. Així mateix, manifesta que creu que una vegada els pressuposts estan
aprovats es pengen a la pàgina WEB municipal i açò s’ha fet cada any, i tota la documentació
que es genera, una vegada fet el procediment corresponent, es penja a la WEB i així es farà
amb el Pressupost de 2007 una vegada aprovat definitivament.
Finalment el batle manifesta que, sobre el fraccionament del pagament de l’IBI, hi ha una
cosa molt curiosa sobre aquesta qüestió, ja que els Ajuntaments normalment els ingressos els
fan per paquets, és a dir, l’IBI per una banda, els fems per una altra, no posen a cobrament
aquests imposts durant 12 mesos, com fan les companyies subministradores. I es demana:
Què passaria si arribàs el rebut del telèfon o del llum a final d’any? Seria pagador? Aquestes
companyies ho cobren cada dos mesos i a la millor seria extrapolable açò per a les
administracions públiques i, en lloc de cobrar tot l’impost de cop, fer-ho en diversos pagaments.
És una qüestió que es podria analitzar, ja que tal vegada la normativa no ho permet.
Intervé novament la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que el batle li ha contestat algunes coses,
altres, no, i en unes altres li ha canviat el que ella ha dit. Assenyala que en cap moment ha
fet qualque tipus de desqualificació i, en nom del Partit Popular, el que ha dit és que són uns
pressuposts poc seriosos, ja que no tenen res a veure amb les necessitats i els ingressos que té
el poble.
Segueix manifestant que el Partit Popular ha fet menció de l’impost de l’IBI, que
l’equip de govern no ha davallat i que sí que han davallat altres pobles de l’illa, però sembla
que el batle no és conscient del que açò suposa per a la butxaca del ciutadà, i diu que ella ha
fet uns nombres, si bé no sap fins a quin punt el batle ho pot entendre avui aquí. Manifesta
que analitzant un rebut apareix que l’any 2006 l’IBI puja a 29.403 euros i l’any 2007 pujarà a
104.205 euros, és a dir, 74.802 euros d’increment, un 25% respecte a l’any anterior i aquest
25% s’anirà incrementant cada any durant 10 anys. I, com que no hi ha cap rebut igual, en
altres casos l’increment és d’un 10%, d’un 17%, d’un 41%... Manifesta que si el batle sap
que tots els pobles han anat abaixant el tipus impostiu, encara no ha donat una explicació de
per quina raó Sant Lluís no pot abaixar el tipus impositiu. Açò és una manera de gravar les
butxaques dels ciutadans.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que el batle diu que presentem al·legacions, i
assenyala que el Partit Popular en va presentar fa dos anys, d’al·legacions, i van fer moltes
hores de feina perquè ells no són tècnics i no estan tot el temps dedicats a la política, però no
van servir per res i es demana: Per què hem de presentar al·legacions? Pel cas que vostè ens
ha de fer? No ho entén. Així mateix, manifesta que el batle ha tingut bastants de mesos per
presentar i estudiar els pressuposts i té les dades al costat de la seva porta, en canvi l’oposició
no té dades, ni ha tingut temps més que quatre dies per revisar els pressuposts, i creu que el
batle hauria de donar les gràcies per tot el que estam dient en aquest Ple perquè açò vol dir
que hem fet moltes hores de feina.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que està molt bé tota la qüestió d’inversions que ens
presenta en aquests pressuposts, però perquè sigui una bona gestió primer de tot ha de posar
els peus a terra i conèixer el que tenim, ja que al seu entendre els ciutadans, més que grans
inversions, el que necessiten és que quan surtin de la porta al carrer es trobin les voravies
arranjades i açò, moltes vegades, en aquest poble no passa. Sobre l’IBI, no creu que el batle
sigui conscient del perjudici que pot suposar per als ciutadans aquesta revisió cadastral, que
puja d’un 10% a un 41%, i així durant deu anys, i açò són molts de doblers. Manifesta que el
batle sempre diu que mira pel poble, ara tenia l’oportunitat d’ajudar-lo abaixant el tipus
impositiu, com han fet altres municipis, però veu que no està disposat a fer-ho. El Partit Popular
ja avança que si governa en el pròxim mandat davallarà els impostos.
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Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que li agradaria fer una sèrie de consideracions més
respecte a diferents partides, i que si bé li ha semblat molt positiu la presentació que ha fet el
PSM respecte a petites partides, el Partit Popular ho farà sobre les partides grosses, ja que
aquí és on es veuen realment els errors o les coses positives que un equip de govern pot
presentar a un poble. Pel que fa al poliesportiu, manifesta que des d’aquella reunió que es va
fer al Centre Cultural, fa uns tres anys i mig allà on la Sra. Pons va dir que era millor fer un
pavelló esportiu nou abans que restaurar el que tenim, any darrere any s’ha anat posant una
partida pressupostària i no s’ha fet pràcticament res, i la Sra. Pons Villalonga, regidora
d’aquesta àrea, des de fa un munt d’anys ha deixat passar el temps i, a part de tenir un
projecte pagat l’any 2005 per 55.000 euros per reforma i ampliació, no ha vist el moment de
començar i, naturalment, per acabar, i en el Pressupost de 2007 figuren, una vegada més, els
famosos 150.000 euros per iniciar la primera fase del pavelló esportiu per un projecte que puja
a quasi un milió d’euros, i es demana: Serà d’aquesta? El Partit Popular, sincerament, no s’ho
creu.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que, no obstant açò, suposant que ho comencen, açò
vol dir que hauran de menester set anys per executar aquest projecte i des que la Sra. Pons va
xerrar-ne fins a l’execució hauran passat deu anys, no està gens malament. Assenyala que
l’any passat van incloure en els pressuposts de 2006 la partida de 150.000 euros, dels quals
60.000 han estat retinguts per destinar-los a la pavimentació d’unes urbanitzacions i de la
mateixa partida van aprovar una modificació de crèdit per a la ruta cicloturística de Biniancolla
per import de 70.000 euros. De fet, única quantitat destinada l’any 2006 al pavelló esportiu és
la que fa referència a l’estudi geotècnic per a l’ampliació del poliesportiu per import de 2.700
euros. Per tant, es demana: Creu que el Partit Popular pot acceptar uns pressuposts com
aquests? Poden creure que faran qualque cosa en el poliesportiu amb la base que tenim fins
en aquests moments? La veritat, no.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Pel que fa a despeses jurídiques manifesta que l’any 2004 van
pressupostar 18.000 €; l’any 2005, 36.000 €; l’any 2006, 70.000 € i, com que no van ser
suficients, van haver de fer una modificació de crèdit per import de 24.000 €; i ara, per a l’any
2007, en pressuposten 50.000 €. Per tant, en els darrers quatre anys (fins octubre del present
any) s’han produït 226.976 euros en despeses judicials. Per a l’any 2007 es redueix l’import en
aquest concepte i voldria que fos una bona premonició i signaria perquè aquests 55.000 euros
no es transformin en el doble, i diu que suposa que el batle vol fer bonda i arribar a consensos,
però el Partit Popular no s’ho creu i té por que aquests 55.000 euros s’hagin d’incrementar, tal
com ha passat en els darrers anys.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que hi ha un pressupost de 314.293 euros per adquirir
un solar per a la construcció del nou col·legi públic i, dins d’aquesta partida, també s’hi posat la
compra d’un garatge. Assenyala que l’equip de govern no sap què costarà el solar municipal i,
davant aquest desconeixement, el Partit Popular ha fet indagacions i els informa que el preu
marcat per un jutge per un terreny amb les mateixes característiques és de 66 euros/m2, la
qual cosa situaria el cost del solar en uns 660.000 €. Manifesta que interessen 10.000 m2, que
pertanyen a cinc propietaris distints i, a més, un dels terrenys té un pou i si no han contactat
amb ells és perquè estan pendents de convertir-se de sòl rústic a equipament escolar, i el batle
quan va fer els pressuposts el primer que havia d’haver fet és assabentar-se del preu del m2.
Resulta insòlit que sigui l’oposició qui hagi de donar aquesta informació. Així mateix, manifesta
que, si a més de la compra del solar s’ha d’afegir la compra d’un garatge, tenim un pressupost
que en absolut s’ajusta a la realitat, i el càlcul que fa el Partit Popular és de 660.000 euros pel
terreny de l’escola, més la compra del garatge, la qual cosa fa un total de 876.000 euros. Açò
són nombres raonats i no açò que el batle ha presentat en aquest concepte.
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Finalment, la Sra. Baillo Vadell manifesta que, però, ja sabem açò de les modificacions de
crèdit, i amb aquesta excusa el batle presenta els nombres que vol, sense haver estudiat, com
a mínim, les partides pressupostàries més importants.
Pensa que aquests pressuposts
requereixen un repàs profund, algunes coses s’han de rectificar, i veuria amb satisfacció que es
convocàs els partits de l’oposició per fer per primera vegada uns pressuposts de consens, i diu
açò per defensar, no els nostres interessos polítics, sinó els de tots els ciutadans de Sant Lluís.
Conclou dient que si vostè, senyor batle, continua amb els seus nombres sense rectificar res,
amb uns pressuposts basats en l’endeutament i un considerable augment de la pressió fiscal, al
final del seu mandat posarà de manifest la seva mala gestió i una total desconsideració cap als
ciutadans.
Intervé novament el Sr. Lora Buzón. Manifesta que és un poc fort que hagi d’escriure “una
carta als reis” , però l’escriurà en forma d’al·legacions, en farà 30 d’al·legacions, més que res
perquè els pressuposts no són tampoc “Alícia en el país de les merevilles”, i diu que si es fan
aquestes al·legacions no és res més que per afavorir més partides que creu necessari segons el
PSM. Per altra banda, manifesta que li agradaria destacar una qüestió i és que de l’Estat, a
través del Fons de Cooperació, reben 790 mil euros i açò són 112 euros per habitant, una
misèria, i els ajuntaments s’haurien de rebel·lar pel que fa aquesta qüestió perquè pagam més
que no rebem, i açò no pot ser.
Respecte a l’IBI, manifesta que tal vegada estaria d’acord
amb el batle, però quan es fa el conveni amb aquestes empreses, seria el moment de rallar
sobre el pagament fraccionat o de quina forma es pot pagar, tot es pot rallar. Conclou dient
que el PSM farà al·legacions i presentarà en paper tot el que avui ha dit aquí i, sobretot, per
veure si els Reis del PSM es fan realitat.
Intervé novament el batle.
Manifesta que quan es xerra de conveni, en el cas de l’IBI,
l’Ajuntament no en fa cap, de conveni, ja que és Cadastre qui signa amb una empresa perquè
els faci les feines i que l’Ajuntament no hi té res a veure, en aquest sentit.
El Sr. Lora Buzón manifesta que quan ha xerrat de convenis era respecte als fems, i afegeix que
l’Ajuntament té accessibilitat per saber les persones o famílies que són més propenses a estarne afectades o que els costi més pagar aquests rebuts per la seva estructura econòmica.
El batle manifesta que ha quedat molt clara la seva postura, i també s’ha de dir que
l’Ajuntament té els Serveis Socials, que en certes qüestions ajuden les famílies més
necessitades, ja que una vegada estudiat el cas de cada família, fan una proposta sobre
bonificació en els impostos, activitats esportives, etc., i la Junta de Govern Local, normalment,
les sol aprovar. Per tant, l’Ajuntament té articulada una forma d’ajudar la gent més
necessitada. Per altra banda, i respecte al Partit Popular, manifesta que ja ho sap que tot és
feina i que açò comporta fer feina, però a açò hi estam obligats, ja que defensar els interessos
pels ciutadans vol dir fer feina pels ciutadans, encara que ens costi. I diu que l’equip de
govern en fa molta, de feina i, probablement, molt més de la que vostès fan, senyora Baillo, i
açò és l’art polític i l’art democràtic funciona així, i aquest equip de govern sempre defensa els
interessos del poble, encara que el Partit Popular digui el contrari.
Continua el batle. Respecte a l’IBI, manifesta que el que no fa aquest equip de govern és
apujar-lo, ja que manté el tipus impositiu que tenia establert d’anys anteriors. A partir d’açò, es
notifica a Cadastre, aquest organisme fa la seva feina i surten uns valors de mercat que són els
que són. I es demana: D’on surten aquests valors de mercats? De notaries, d’APIS, d’articles
que surten als diaris, etc.
En aquest cas s’està dient que una persona hauria d’estar
disposada a vendre una casa més barata del que està disposada a vendre-la, i estarien d’acord
a rebaixar el tipus d’IBI perquè un no estaria disposat a guanyar-hi el que vol guanyar, és a dir,
estam dins una roda de preus que, sí que és cert que son desorbitats, però açò és el mercat qui
ho marca, no l’Ajuntament.
Així mateix, manifesta que pot ser que hi hagi errors en les
notificacions del Cadastre i, si és així, Cadastre els ha de corregir i així ha succeït durant els
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darrers mesos, ja que gent del cadastre es va desplaçar a l’Ajuntament per atendre el públic
directament.

Finalment, el batle manifesta que sembla que la Sra. Baillo té els nombres molt clars de les
expropiacions del terreny per a la construcció del col·legi públic, i diu que li agrairia, ja que és
el seu partit qui governa, que ens diguessin d’una vegada si el solar que proposa l’Ajuntament
és l’adequat o ha de ser un altre, perquè no es pressupostarà un solar que llavors no sigui bo. A
dia d’avui encara no ha dit la Conselleria si aquest solar és l’adequat. Per açò, s’obre una
partida pressupostària i, a la millor, els nombres seran els que diu vostè, però serà el mercat
que ens ho dirà. Així mateix, manifesta que també es fa previsió per a la compra d’un garatge,
i fer inversió en patrimoni no creu que hi hagi ningú que hi estigui en desacord, si no és que el
Partit Popular, a la millor, sí que hi està, perquè tampoc acaben de dir si estan o no d’acord.
Conclou dient que molt de xerrar, molta crítica, molta desqualificació i poca aportació, perquè a
la fi, de tot el que ha dit la portaveu del Partit Popular, no n’has tret res en positiu, com
sempre.
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 cinc vots a favor, corresponents als membres del PSOE (4) i UCM
(1); una abstenció, corresponent al membre del PSM (1); i tres vots en contra, corresponents
als membres del PP (3); acorda:
Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost de 2007, el qual puja a un estat de despeses de
9.637.254,68 € i uns ingressos igualment de 9.637.254,68 €.
Segon.- Aprovar la plantilla de personal d’aquesta corporació per a l’any 2007, de conformitat
amb l’annex que figura a l’expedient.
Tercer.- Publicar en el BOIB i al Diari Menorca les esmentades aprovacions per un període de
15 dies hàbils, per tal que els interessats, si n’és el cas, hi puguin presentar al·legacions,
reclamacions o suggeriments.
En cas de no-presentació d’al·legacions, reclamacions o suggeriments durant el període habilitat
a aquest efecte, els expedients s’entendran aprovats definitivament.

Tot seguit, el secretari informa que, en haver-se aprovat el Pressupost per majoria simple, no
queda aprovada l’operació de crèdit que es contempla en el pressupost, ja que cal la majoria
absoluta.

CINQUÈ.- RATIFICACIÓ RESOLUCIÓ D'ALCALDIA NÚM. 2006/843.- SOL·LICITUD A
LA DEMARCACIÓ DE COSTES DE BALEARS OCUPACIONS TEMPORALS 2007
El secretari dóna compte de la Resolució d’Alcaldia relativa a l’assumpte indicat, que diu:
“Atendiendo a la culminación del expediente relativo a la solicitud ante la Demarcación de Costas de
Baleares, en relación a las autorizaciones para la instalaciones temporales, fondeos y amarres para el año
2007, y en virtud de las atribuciones que me confiere el artículo 21.1 de la vigente Ley de Régimen Local
para el desarrollo de actuaciones administrativas con carácter de urgencia vengo en ---------------------------
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----------------------------------------------------------RESOLVER--------------------------------------------------------PRIMERO.- Solicitar a la Demarcación de Costas de Illes Balears que autorice a este Ayuntamiento las
instalaciones temporales para el servicio de temporada ( hamacas, sombrillas, artefactos, etc.. ) de
conformidad con el siguiente resumen y la documentación que se incorpora al expediente: -------------------

Playa de Binibeca: 160 hamacas, 80 sombrillas, 3 artefactos a motor, 3 canoas, 1 puesto de
socorro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Playa de Punta Prima: 160 hamacas, 80 sombrillas. -------------------------------------------------Escalera de madera desmontable en Calo den Fust --------------------------------------------------SEGUNDO.- Solicitar a la Demarcación de Costas de Illes Balears que autorice a este Ayuntamiento las
instalaciones temporales para fondeos particulares de conformidad con el siguiente resumen y la
documentación que se incorpora al expediente: ----------------------------------------------------------------------Playa de Binisafua: 81 ------------------------------------------------------------------------------------Urb. Binisafua: 22 ------------------------------------------------------------------------------------------Binibeca Nou: 58 -------------------------------------------------------------------------------------------Cala Torret: 14 ---------------------------------------------------------------------------------------------Cala Biniancolla: 70 ----------------------------------------------------------------------------------------Cala Alcaufar: 39 -------------------------------------------------------------------------------------------Salgar: 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------Calò den Fust: 43 ------------------------------------------------------------------------------------------Cap den Font: 32 ------------------------------------------------------------------------------------------Las citadas autorizaciones se entenderán sin perjuicio de la capacidad municipal para concertar o
adjudicar su uso para terceros. ------------------------------------------------------------------------------------------TERCERO.- Solicitar a la Demarcación de Costas de Illes Balears autorización para el balizamiento de las
zonas de baño de Playa de Punta Prima, Playa de Binibeca, Playa de Binisafua, Es Rinco Fondu (s’Olla) ,
Binibeca Vell, Es Calò Blanc; de conformidad con los planos obrantes en el expediente. ----------------------CUARTO.- Solicitar a la Demarcación de Costas de Illes Balears autorización para la colocación de un
cartel indicativo de velocidad máxima permitida en la citada zona, según consta en los planos obrantes en
el expediente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------QUINTO.- Solicitar a la Demarcación de Costas de Baleares la Autorización para la ocupación de una
franja de dominio publico en la zona de Cala Torret para uso terraza “Bar Paupa” de conformidad con la
solicitud presentada por D. Joaquin Ensesa Casulleras y de acuerdo con la documentación presentada. --SEXTO.- Ratificar por el Pleno del Ayuntamiento la presente resolución.” ----------------------------------------

Intervé la Sra. Baillo Vadell.
Manifesta que a l’apartat cinquè de la resolució es demana
autorització per a l’ocupació d’una franja de domini públic per a ús de terrassa pel Bar Paupa i,
si no recorda malament, Costes va multar al Bar Paupa per una ocupació de via pública. Diu
que hi ha molts de bars i restaurants que estan en situacions similars i no havia vist mai que
l’Ajuntament fes d’intermediari entre un particular i Costes, si bé no és que hi tengui res a dir,
però sobre aquesta qüestió el Partit Popular votarà a favor si el batle es compromet a actuar de
la mateixa manera amb qualsevol ciutadà que estigui en les mateixes condicions.
El batle manifesta que aquest Ajuntament actua amb les mateixes condicions, i posa com a
exemple el cas dels fondejos.
La Sra. Baillo Vadell manifesta que fa referència als bars i restaurants, i suposa que si el batle
ho fa d’aquesta manera per a aquest bar en qüestió, també actuarà de la mateixa manera en el
cas hipotètic d’altres sol·licituds.
El batle respon que igualment i, posa com a exemple, les diferents peticions que sol presentar
l’Associació de Propietaris de s’Algar, on l’Ajuntament sol informar-ne favorablement i ho remet
a la Demarcació Costes. Llavors aquest organisme ho aprova, o no.
La Sra. Baillo Vadell manifesta que, doncs, el Partit Popular hi votarà a favor.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació la resolució d’Alcaldia indicada.
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El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels nou membres assistents, acorda ratificar en tots els
seus termes la Resolució d’Alcaldia núm. 2006/843, de dia 15.12.06, transcrita anteriorment.

SISÈ.- CONTROL DEL PLE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Intervé la Sra. Baillo Vadell. En primer lloc, recorda que van quedar que a cada sessió plenària
es portarien fitxes d’inventari per aprovar-se i, en aquesta sessió plenària no se n’ha portat cap.
El batle diu que no s’ha dut perquè no ha anat a comissió i que, en primer lloc, la comissió ha
de dictaminar i llavors el Ple ho ha d’aprovar.
La Sra. Baillo Vadell manifesta que ha dit açò perquè hi ha la paraula donada del secretari que
abans de concloure legislatura estarà aprovat l’inventari municipal.
Tot seguit, la Sra. Baillo Vadell demana la següent documentació:
Junta de Govern Local de dia 23.11.06
- Punt 3r, apartat 1r.- Còpia de l’escrit presentat per Kevin Hughes, RE 6673.
- Punt 5è.-

Còpia de les següents factures del mes de setembre:
Nicolas Dameto Truyols, per import de 1.515 euros.
Sebastián Gomila e hijo SL, per import de 9.797,44 euros.
Sebastián Gomila e hijo SL, per import de 5.391,85 euros.

- Punt 14è.- Còpia dels informes emesos per l’Àrea de Contractació amb relació al nomenament
de l’arquitecte municipal com a director d’obra de diferents obres.
- Punt 15è.- Còpia de la certificació d’obra núm. 6 “Eliminació barreres arquitectòniques a
l’Ajuntament de Sant Lluís, Biblioteca i Club Jubilats”.
Per altra banda, la Sra. Baillo Vadell recorda que té escrits presentats en aquest Ajuntament
que no han estat contestats, com són:
-

RE 5054, del mes de setembre.
RE 5845, del mes d’octubre.
Una petició de dia 14 de juliol, relativa a expedients urbanístics en llicències
d’obres per a la construcció d’habitatges unifamiliars en zones turístiques durant
l’any 2005.
Respecte a la sol·licitud al CIM sobre el canvi de titularitat del Cós - Avinguda de sa
Pau, diu que li agradaria que es demanàs al CIM si existeix qualque tipus de raó
per demorar aquesta decisió, ja que s’està acabant aquest mandat i continuarem
igual.

SETÈ.- PRECS I SUGGERIMENTS
Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que li agradaria disposar, per escrit, d’informació sobre
la situació actual respecte a la piscina de Binibeca Club.
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Per altra banda, la Sra. Baillo Vadell manifesta que vol fer menció d’una qüestió respecte al
solar de l’escola. Manifesta que en data 30.01.06, RE 483, va entrar en aquest Ajuntament un
escrit de l’IBISEC, que, entre altres coses, diu el següent:

“L’acceptació del solar per part de l’IBISEC no admet dubte: és el solar que es disposa. ----------IBISEC, després d’haver rebut la confirmació de la DG de Planificació, per dur endavant la
redacció i execució del projecte necessita saber tres aspectes: ------------------------------------------ Que els serveis de subministrament d’aigua i d’electricitat i l’evacuació del clavegueram siguin
suficients a la rasant del solar. --------------------------------------------------------------------------------- Que el solar tengui una qualificació d’equipament educatiu. -------------------------------------------- Que l’Ajuntament disposi plenament del solar, a més d’estar lliure de servituds que no siguin
compatibles amb la finalitat i el funcionament adient de l’edificació.” ----------------------------------

Per tant, manifesta que hi ha coses que no entén. No sap si aquest escrit ha estat contestat i el
Partit Popular entén que l’IBISEC accepta el solar que l’Ajuntament proposa i demanen una
sèrie de qüestions, les quals no sap si s’han contestat. Voldria informació de tot açò.
Intervé la Sra. Pons Villalonga. Manifesta que l’IBISEC és una empresa contractada per la
Direcció General de Planificació i Centres i, en aquest mateix escrit, creu recordar que aquesta
empresa diu que queda pendent que Planificació i Centres li encomani el projecte, que és el que
no s’ha fet. Manifesta que l’IBISEC pot dir que és bo el solar que proposa l’Ajuntament, però
ha de ser Planificació i Centres qui li encarregui el projecte.
La Sra. Baillo Vadell manifesta que a l’escrit es diu: “...després d’haver rebut la confirmació de
la DG de Planificació ...”. Per tant, IBISEC té la conformitat
La Sra. Pons Villalonga manifesta que IBISEC parla d’una confirmació que en aquest escrit no
queda plasmada, pot ser que sigui així, no ho posa en dubte, però a l’Ajuntament en cap
moment s’ha rebut confirmació de la Direcció General de Planificació i Centres.
Així mateix,
manifesta que IBISEC és una empresa intermediària entre l’Ajuntament i Planificació i Centres,
però la darrera paraula la té la DG de Planificació i Centres.
La Sra. Baillo Vadell manifesta que en data 15.11.06, RE 6637, la Direcció General de
Planificació i Centres Educatius, presenta un escrit en aquest Ajuntament, on es conclou:
“Per tant, els pregaríem que ens facin arribar les característiques (situació geogràfica i
administrativa, equipaments...) del solar que vostès tenen previst destinar a la construcció del
nou centre pe tal que els tècnics de l’IBISEC ens informin sobre la idoneïtat dels terrenys.”

La Sra. Pons Villalonga manifesta que Planificació i Centres diu que IBISEC digui si són idonis o
no els terrenys proposats, i a l’escrit del mes de gener IBISEC diu que són idonis, i són ells
mateixos que no tenen les coses clares, i insisteix que en aquest Ajuntament en cap moment
s’ha rebut confirmació de la Direcció General de Planificació i Centres.
La Sra. Baillo Vadell manifesta que, segons sembla, la Direcció General de Planificació i Centres
no tenen idea de la situació geogràfica i administrativa del solar que es vol destinar per a la
construcció del nou centre escolar.
La Sr. Pons Villalonga manifesta que la setmana passada se li va remetre, novament, tota la
documentació, i se li va remetre el mateix plànol que se li va lliurar en mà el dia 19.12.05 al Sr.
Monerris.
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La Sra. Baillo Vadell manifesta que, doncs, l’únic que s’està esperant és que el Govern de les
Illes Balears doni la conformitat d’aquests terrenys.
La Sra. Pons Villalonga manifesta que, en concret, ho ha de fer la Direcció General de
Planificació i Centres. Respecte a les previsions o inversions del Mapa escolar 2007 – 2011 de
Menorca, assenyala que encara no han sortit publicades.

La Sra. Baillo Vadell demana que, just estigui publicat, se n’informi.
Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que el Col·legi Públic de Sant Lluís va demanar a
l’Ajuntament que designàs al representant municipal en el Consell Escolar, i l’equip de govern
va designar Carmen Pons Villalonga. Considera que un tarannà democràtic seria que pogués
haver-hi representació de l’oposició dins el Consell Escolar, ja que només tenim un centre
escolar i tant el PP com el PSM poden tenir moltes coses a dir i donar idees respecte al PEC, i
estaria bé que hi hagués representació de l’oposició dins el Consell Escolar, fins i tot podria ser
sense vot.
La Sra. Pons Villalonga manifesta que açò seria un tema per analitzar dins el Consell Escolar
Municipal i que s’informàs posteriorment el Col·legi Públic. No obstant açò, manifesta que s’ha
de tenir en compte que la composició del Consell Escolar no la marca l’Ajuntament, sinó que la
marca la Conselleria.
El Sr. Lora Buzón manifesta que, si l’equip de govern ho troba oportú, es podria dirigir a la
Conselleria proposant aquesta qüestió.
¡Error!Marcador no definido.
I no havent-hi més assumptes a tractar, a les 19.25 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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