ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DIA 6 DE
NOVEMBRE DE 2007
A Sant Lluís a les 20:00 de dia 6 de novembre 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 accidental :
2ª Tinenta de batle :
3r. Tinent de batle :
4t. Tinent de batle :
Regidora :
Regidor :
Regidora :
Regidor :
Regidor :
Regidora :
Regidor :
Regidor :

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

L’acte és presidit pel batle accidental, senyor Remigio Lora Buzón, assistit pel secretari de la
corporació, senyor Isidro López de Hoyos Herrero.
El batle accidental declara oberta la sessió; disculpa la no-assistència del batle, Llorenç
Carretero Tudurí, per motius de viatge.

PRIMER.- DICTAMEN COMISSIÓ D'ECONOMIA I EDUCACIÓ 23.10.07.- INVENTARI
MUNICIPAL DE BÉNS.- EXPEDIENT NÚM. 3
El secretari dóna compte del dictamen emès en relació amb l’assumpte indicat, que diu:
“El secretari dóna compte de la proposició que presenta la regidora responsable de l’Àrea d’Economia, de
dia 18.10.07, amb relació a l’assumpte indicat. ----------------------------------------------------------------------Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que en els expedients núm. 1 i 2 de l’Inventari general de béns i
drets es lliurava als membres de la comissió una fitxa dels immobles que s’inventariaven i, en aquest cas,
no és així. Demana per què. ---------------------------------------------------------------------------------------------El secretari informa que, efectivament, es lliurava una fitxa, però que les dades que hi figuraven és
pràcticament el mateix que s’indica a la proposició presentada i que, no obstant açò, tota la documentació
del bé que es du per inventariar està a disposició dels grups del consistori, a la Secretaria de la
corporació. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------I no havent-hi més intervencions, la presidenta sotmet a votació la proposició indicada. ----------------------La Comissió d’Economia i Educació, per unanimitat, acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament
les següents propostes d’acord: -----------------------------------------------------------------------------------------Primer.- Aprovar l’expedient núm. 3 de l’Inventari general de béns i drets corresponent a aquesta
corporació, comprensiu dels següents: ---------------------------------------------------------------------------------SECTOR
FINCA
M2
DESCRIPCIÓ -----------------------------Son Ganxo
6538
195
Zona verda --------------------------------------Son Ganxo
6265
141’84
Zona verda -------------------------------------Son Ganxo
6438
192
Zona verda --------------------------------------Son Ganxo
6474
120
Zona verda --------------------------------------Son Ganxo
6376
139’50
Zona verda --------------------------------------Son Ganxo
6341
246
Zona verda --------------------------------------Son Ganxo
5171
133’20
Zona verda --------------------------------------Son Ganxo
3433
229’96
Ampliació i eixamplament vial -----------------
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Son Ganxo
6537
195
Ampliació i eixamplament vial ----------------Son Ganxo
6475
90
Ampliació i eixamplament vial ----------------Son Ganxo
6439
137
Ampliació i eixamplament vial ----------------Son Ganxo
6658
70
Ampliació i eixamplament vial ----------------Son Ganxo
6264
57
Ampliació i eixamplament vial ----------------Son Ganxo
6203
106
Ampliació i eixamplament vial ----------------Binibèquer Vell
5790
420
Zona verda --------------------------------------S’Ullastrar
10037
400
Ampliació parcella dipòsit aigua -------------S’Ullastrar
5216
1000
Dipòsit parcella proveïment aigua ----------Segon.- Publicar l’esmentat acord en el BOIB amb la finalitat que durant el període de 15 dies hàbils els
interessats puguin examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes. ----------------Tercera.- En el cas que no es presenti reclamacions, s’entendrà aprovat definitivament l’expedient
indicat.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que el Partit Popular no té res a dir sobre aquest
assumpte, ja que ho va dir dins la comissió. No obstant açò, i atès que prèviament a aquest
punt no tenia la paraula, vol fer ara un incís sobre aquesta sessió extraordinària. Manifesta que
les sessions extraordinàries de Ple han de ser motivades i s’hi han de tractar assumptes que
no poden esperar a tractar-se en una sessió ordinària; voldria, doncs, una explicació dels
motius pels quals s’ha convocat aquest Ple extraordinari i quins punts són tan urgents que no
poden esperar a tractar-se a la sessió ordinària.
El batle accidental manifesta que no és que hi hagi res de nou, és un ple extraordinari, més que
res per operativitat i per tal de donar sortida als tres assumptes que figuren a l’ordre del dia.
La Sra. Baillo Vadell tenia entès que les sessions extraordinàries es convocaven per un motiu
determinat, és a dir, que hi havia una urgència sobre qualque assumpte, però no entén que se
celebri un ple extraordinari sense que hi hagi un motiu.
El batle accidental manifesta que també s’ha de tenir en compte que hi ha qualque comissió
que s’ha fet dies abans del ple i no s’ha pogut dur els assumptes a l’esmentat ple. No obstant
açò, considera que el ple està ben convocat.
La Sra. Baillo Vadell manifesta que el Partit Popular no ha dit que estigui mal convocat, sinó que
considerava que les sessions extraordinàries havien d’estar motivades.
Tot seguit, el batle accidental demana al secretari si vol fer qualque observació dels motius
pels quals s’ha convocat aquesta sessió amb caràcter d’extraordinari.
El secretari informa que les raons fonamentals de la convocatòria d’aquesta Ple és per
l’expedient de modificació d’ordenances fiscals, ja que s’ha de publicar l’aprovació definitiva en
el BOIB abans de final d’any. Per altra banda, vol deixar constància que aquesta sessió no és
urgent, sinó que és extraordinària.
La Sra. Baillo Vadell manifesta que ara se li ha donat una explicació.
I no havent-hi més intervencions, el batle accidental sotmet a votació el dictamen presentat per
la Comissió d’Economia i Educació.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels membres assistents, acorda:
Primer.- Aprovar l’expedient núm. 3 de l’Inventari general de béns i drets corresponent a
aquesta corporació, que comprèn la següent relació:
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SECTOR
FINCA
Son Ganxo
6538
Son Ganxo
6265
Son Ganxo
6438
Son Ganxo
6474
Son Ganxo
6376
Son Ganxo
6341
Son Ganxo
5171
Son Ganxo
3433
Son Ganxo
6537
Son Ganxo
6475
Son Ganxo
6439
Son Ganxo
6658
Son Ganxo
6264
Son Ganxo
6203
Binibèquer Vell 5790
S’Ullastrar
10037
S’Ullastrar
5216

M2
195
141’84
192
120
139’50
246
133’20
229’96
195
90
137
70
57
106
420
400
1000

DESCRIPCIÓ
Zona verda
Zona verda
Zona verda
Zona verda
Zona verda
Zona verda
Zona verda
Ampliació i eixamplament vial
Ampliació i eixamplament vial
Ampliació i eixamplament vial
Ampliació i eixamplament vial
Ampliació i eixamplament vial
Ampliació i eixamplament vial
Ampliació i eixamplament vial
Zona verda
Ampliació parcella dipòsit aigua
Dipòsit parcella proveïment aigua

Segon.- Publicar l’esmentat acord en el BOIB amb la finalitat que durant el període de 15 dies
hàbils els interessats puguin examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimin
oportunes.
Tercer.- En el cas que no es presentin reclamacions, s’entendrà aprovat definitivament
l’expedient indicat.

SEGON.- DICTAMEN COMISSIÓ D'ECONOMIA I EDUCACIÓ 23.10.07.- MODIFICACIÓ
D'ORDENANCES FISCALS PER A L'EXERCICI DE 2008
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 la proposta, de dia 19.10.07, que
presenta la regidora d’Economia amb relació a l’aprovació provisional d’una modificació a l’Ordenança
fiscal que regula la taxa pels serveis de recollida i tractament de fems i residus sòlids urbans, així com a
l’Ordenança fiscal que regula l’impost sobre vehicles de tracció mecànica. Igualment, informa que s’han
remès els informes de Secretaria – Intervenció, de dia 19.10.07, amb relació a l’assumpte indicat. --------Intervé la presidenta. Manifesta que a la proposició presentada queda bastant clar i justificat els motius
pels quals es modifiquen les esmentades ordenances. Respecte a l’ordenança de fems, manifesta que hi
ha un dèficit acumulat bastant important i, si bé els darrers tres anys s’ha incrementat en un 7% els
rebuts, aquest any s’ha cregut oportú incrementar-los en un 10%. Així i tot, encara avui el rendiment de
la taxa no cobreix les despeses totals que suporta aquest Ajuntament per a la prestació del servei.
Continua manifestant que també s’ha de tenir en compte que aquest any s’ha ampliat el servei de recollida
de poda a l’àrea de la costa durant els mesos d’estiu, i que l l’objectiu d’aquest equip de govern és que el
dèficit no s’incrementi i, per contra, a poc a poc i progressivament vagi disminuint. Pel que fa a l’impost
sobre vehicles, manifesta que des de l’any 2002 no s’havia apujat aquest impost i que també s’ha
considerat oportú incrementar-lo en un 10%, que equival a un 1’6% dels anys que no s’ha apujat, és a
dir, un valor per davall de l’IPC i dins uns marges raonables i per davall del que es podria aplicar. --------Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que, en primer lloc, li agradaria que se li explicàs una sèrie de
qüestions respecte a l’informe de Secretaria. Fa referència al punt segon, apartat a), segon paràgraf, que
diu “Atendiendo a que la previsión en el presupuesto de 2007 relativa al contrato suscrito con FCC S.A.
para la gestión del servicio de recogida domiciliaria de basuras, asciende en el presente ejercicio a un
importe de 598.000 euros y atendiendo a que los servicios de vaciado y mantenimiento de papeleras,
limpieza y barrido mecánico de calzadas y limpieza y desbroce de caminos, no pueden estar financiarse
con los rendimientos de la tasa en estudio; puede estimarse un coste en este concepto para el año 2007,
de 506.785 euros.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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La presidenta informa que del total de 598.000 euros, que és la previsió en el Pressupost de 2007 del
contracte subscrit amb FCCSA, se li ha de descomptar el que fa referència al servei de netejar carrers,
buidar papereres, etc., perquè açò no són serveis, en concret, del ciutadà, sinó que són serveis de la via
pública i aquests no entren dins la taxa, per açò, si dels 598.000 € se’n descompta l’import corresponent
a aquest serveis, es fa una previsió de 506.785 euros. ------------------------------------------------------------Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que en el punt segon, apartat a) de l’informe, es conclou que:
“De lo expuesto se concluye que las tarifas que se determinen por la ordenanza fiscal en estudio, no
pueden suponer un rendimiento superior a 708.222,44 euros.” . I diu que li agradaria saber d’on surt
aquesta quantitat. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------La presidenta informa que els 506.785 euros, més els 201.437,44 euros del consorci en concepte de
tractament de residus, fan aquesta quantitat. -------------------------------------------------------------------------Per altra banda, i respecte a l’impost de fems, la Sra. Baillo Vadell manifesta que li agradaria saber la
quantitat que es pagarà més amb motiu de l’ampliació del servei, de què ha fet menció la presidenta en la
seva intervenció. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Continua la Sra. Baillo Vadell. Respecte a l’impost sobre vehicles, manifesta que la presidenta ha dit que
la darrera pujada va ser l’any 2002 i diu que li agradaria saber quant va pujar l’esmentat any.
Així
mateix, quant s’ingressarà de més. -------------------------------------------------------------------------------------El secretari informa que se n’informarà, respecte a la pujada de l’any 2002, i què s’ingressarà de més el
10%. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Per acabar, la Sra. Baillo Vadell manifesta que li agradaria saber la total quantitat dels ingressos que
suposa per a l’Ajuntament respecte a l’any anterior. ----------------------------------------------------------------El secretari informa que se li pot facilitar les dades del padró de l’any 2007, així com les dades del padró i
ingressos de l’any 2006. --------------------------------------------------------------------------------------------------Finalment, la Sra. Baillo Vadell demana la possibilitat de fer votacions separades. -----------------------------Els membres de la comissió hi mostren el seu acord i la presidenta, en primer lloc, sotmet a votació
l’aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança fiscal que regula la taxa pels serveis de recollida i
tractament de fems i residus sòlids urbans. ---------------------------------------------------------------------------La Comissió d’Economia i Educació, amb els vots a favor dels representants del PSOE i PSM-ELS VERDS,
que suposen set vots ponderats; i l’abstenció dels representants del PP i EM-EU, que suposen sis vots
ponderats; acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les següents propostes d’acord: --------Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’article 6è de l’Ordenança fiscal que regula la taxa
pels serveis de recollida i tractament de fems i residus sòlids urbans, que queda redactat tal com
segueix: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“CUOTA TRIBUTARIA.- Articulo 6º.- La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija y en su caso una cuota variable,
por unidad de local, que se determina en función de la naturaleza, destino y zona donde se ubiquen los inmuebles. ----A tal efecto se aplicara la siguiente tarifa: ----------------------------------------------------------------------------------------------2008
2008
CUOTA
CUOTA
FIJA
VARIABLE
EUROS
EUROS/M2
CASCO URBANO

Vivienda
Local Industrial

172,51

0,59

47,82

0,59

Talleres

143,45

0,59

Discoteca

474,87

Comercio

ÁREA COSTA

81,10

Restaurante

573,78

Bar

361,89

Cochera

27,66

Vivienda

99,76

Comercio

61,18

Discoteca

364,99

Restaurante

567,22

0,59

Rest. Cafeteria
Bar
Bar cafeteria

440,09
216,06
406,33

Caseta

19,97

Hotel plaza

19,92
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Hostal Plaza
Supermercado
RÚSTICO Y CASERIOS

Vivienda

POLÍGONO INDUSTRIAL

14,34
222,39

1,32

51,80
222,39

Segon.- L’entrada en vigor de la modificació plantejada serà efectiva en data 1 de gener de 2008,
condicionada a la publicació en el BOIB del text íntegre de l’esmentada modificació. -------------------------Tercer.- Publicar en el BOIB i en el tauler d’edictes de la corporació l’acord de l’aprovació provisional amb
la finalitat que durant el període de trenta dies els interessats puguin examinar l’expedient i presentar les
reclamacions que estimin oportunes. -----------------------------------------------------------------------------------Quart.- En el cas que no es presentin reclamacions, s’entendrà definitivament adoptat l’acord fins ara
provisional. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tot seguit, sotmet a votació l’aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança fiscal que regula
l’impost sobre vehicles de tracció mecànica. ---------------------------------------------------------------------------La Comissió d’Economia i Educació, amb els vots a favor dels representants del PSOE i PSM-ELS VERDS,
que suposen set vots ponderats; i l’abstenció dels representants del PP i EM-EU, que suposen sis vots
ponderats; acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les següents propostes d’acord: --------Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’article 4t de l’Ordenança fiscal que regula l’impost
sobre vehicles de tracció mecànica, que queda redactat tal com segueix: ----------------------------------------“Articulo 4º Bases y Cuota tributaria. ---------------------------------------------------------------------------------------------------El Impuesto se exigirá con arreglo al siguiente cuatro de tarifas: ------------------------------------------------------------------IMPUESTO MUNICIPAL CIRCULACION VEHICULOS .- AÑO 2008
(1) Pts.

(2) Pts.

(2) euros

(3)

(4)

A) TURISMOS
De menos de 8 caballos fiscales

2.100

3.570

21,46

16,75

De 8 hasta 11,99 caballos fiscales

5.670

9.639

57,93

45,30

18,4
49,8

De 12 hasta 15,99 caballos fiscales

11.970

20.349

122,30

95,60

105,2

De 16 hasta 19,99 caballos fiscales

14.910

25.347

152,34

119,00

130,9

De 20 caballos fiscales en adelante

18.635

31.680

190,40

148,80

163,7

De menos de 21 plazas

13.860

23.562

141,61

110,65

121,7

De 21 a 50 plazas

19.740

33.558

201,69

157,60

173,4

De mas de 50 plazas

24.675

41.948

252,11

197,00

216,7

B) AUTOBUSES

C) CAMIONES
de menos de 1000 kilogramos de carga útil

7.035

11.960

71,88

56,15

61,8

De 1000 a 2999 kilogramos de carga útil

13.860

23.562

141,61

110,65

121,7

De mas de 2999 a 9999 kilogramos de carga útil

19.740

33.558

201,69

157,60

173,4

De mas de 9999 kilogramos de carga útil

24.675

41.948

252,11

197,00

216,7

de menos de 16 caballos fiscales

2.940

4.998

30,04

23,50

25,9

De 16 a 25 caballos fiscales

4.620

7.854

47,20

36,90

40,6

13.860

23.562

141,61

110,65

121,7

De menos de 1000 y mas de 750 kilogramos de carga útil

2.940

4.998

30,04

23,50

25,9

De 1000 a 2999 kilogramos de carga útil

4.620

7.854

47,20

36,90

40,6

De mas de 2999 kilogramos de carga útil

13.860

23.562

141,61

110,65

121,7

Ciclomotores

735

1.250

7,51

5,90

6,5

Motocicletas de hasta 125 cc

735

1.250

7,51

5,90

6,5

Motocicletas de mas de 125 hasta 250 cc.

1.260

2.142

12,87

10,10

11,1

Motocicletas de mas de 250 hasta 500 cc.

2.520

4.284

25,75

20,15

22,2

Motocicletas de mas de 500 hasta 1000 cc.

5.040

8.568

51,49

40,25

44,3

10.080

17.136

102,99

80,45

88,5

D) TRACTORES

de mas de 25 caballos fiscales
E) REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES
ARRASTRADOS POR VEHÍCULOS DE TRACCION
MECANICA

F) OTROS VEHÍCULOS

Motocicletas de mas de 1000 cc.
(1) Cuadro tarifas modificado por Ley 50/1998, art.18.24º
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(2) Máximo permitido coeficiente 1,70
(3) Tarifas vigentes ejercicio 2007
(4) Tarifas propuestas para 2008 (incremento 10%) ptas.

Segon.- L’entrada en vigor de la modificació plantejada serà efectiva en data 1 de gener de 2008,
condicionada a la publicació en el BOIB del text íntegre de l’esmentada modificació. -------------------------Tercer.- Publicar en el BOIB i en el tauler d’edictes de la corporació l’acord de l’aprovació provisional amb
la finalitat que durant el període de trenta dies els interessats puguin examinar l’expedient i presentar les
reclamacions que estimin oportunes. -----------------------------------------------------------------------------------Quart.- En el cas que no es presentin reclamacions, s’entendrà definitivament adoptat l’acord fins ara
provisional.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que a la comissió la senyora Marqués va dir que s’havia
ampliat el servei i, per tant, s’havia incrementat el cost. Ella feia referència a la recollida de
poda de les urbanitzacions i el preu ha significat 3.000 euros/mes, per la qual cosa si es
multiplica per cinc, que són els mesos que han tingut aquesta atenció les urbanitzacions, puja a
un increment de 15.000 euros. No obstant açò, manifesta que hi ha altres quantitats, de les
quals la senyora Marqués no en va xerrar. Manifesta que el Partit Popular té les factures de
Juan Mora per valor de 2.169 euros el mes d’abril i 3.892 el mes de maig, i suposa que
aquestes quantitats s’aniran repetint mes darrere mes, i aquestes factures fan referència a
restes vegetals, poda, rama, residus voluminosos, etc., i diu que no ho acaba d’entendre, ja
que en el contracte amb FCCSA tot açò quedava cobert. Així mateix, manifesta que també hi
ha una altra qüestió, que és la neteja de les papereres de les urbanitzacions, que sembla que
tampoc ho fa FCCSA, per la qual cosa necessita que s’aclareixin una sèrie de punts.
Per altra banda, la Sra. Baillo Vadell manifesta que també voldria saber per què hi ha tanta
diferència entre els preus dels caserius i el sòl rústic, on el preu per habitatge és de 51,80
euros, i els preus de la costa pugen a 99,76 euros. El Partit Popular creu que són tarifes
discriminatòries, injustes, i es demana: És que no hi ha els mateixos fems als caserius i a les
cases de camp que a les urbanitzacions?
Des del punt de vista del Partit Popular les
urbanitzacions haurien de pagar el mateix que paguen els caserius, i no gravar en 50 euros la
recollida dels fems a les urbanitzacions.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que a la comissió també es va dir que el que pagam
està per davall del cost del servei, però resulta que aquest servei no es compleix (s’adreça a la
senyora Marqués) ja que tenim contenidors bruts, fan olor, una pesta espantosa, hi ha
mosques, i no és un dia, sinó un dia darrere l’altre, setmana darrera l’altra, i ha passat tot
l’estiu i els contenidors no s’han fet net. Per tant, es demana; Quin servei tenim els ciutadans?
Així mateix, manifesta que també hi ha camins sense eixermar, o eixermats a trossos, i a causa
de les molèsties que suposen els contenidors per les males olors que fan, ha vist gent de Sant
Lluís que fa net els contenidors, açò és vergonyós, i demana: Troba que açò és un servei com
toca? El Partit Popular creu que no; Així gestionen els serveis públics? Conclou dient que,
respecte als fems, en els darrers anys han pujat els fems un 41%, i considera que açò és un
abús.
Finalment, i respecte a l’augment de l’impost sobre vehicles, la Sra. Baillo Vadell manifesta que
la senyora Marqués va comentar a la comissió que el darrer augment havia tingut lloc fa sis
anys, l’any 2002, però assenyala que qualsevol impost és una càrrega més, i açò ho hauria
d’entendre. Manifesta que avui la senyora Marqués ha dit a la premsa que açò suposa en sis
anys una puja de l’1’6% anual i li demana: Per què no ha fet el mateix càlcul respecte a la taxa
dels fems?
Intervé la Sra. Marqués Portella. Manifesta que, efectivament, a la comissió va informar que
s’havia augmentat el servei de la recollida de poda a l’àrea de la costa, la qual cosa ha suposat
un cost de 15.545 euros, a part de la revisió de preus que s’havia fet amb l’empresa FCCSA,
tot açò fa un total de 38.033,22 euros. Manifesta que açò simplement justifica l’increment del
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dèficit que es va acumulant amb aquest servei i aquí, en principi, de l’únic que s’està xerrant és
de la taxa, no del servei, i que, si bé pot està d’acord amb la senyora Baillo respecte que el
servei té certes mancances, d’açò se’n xerrarà quan es revisi el contracte amb l’empresa, i que
un dels problemes d’aquestes mancances és que el contracte es va fer fa bastants d’anys i es
manté igual, en canvi, ha augmentat la gent, el servei, i l’Ajuntament no ha modificat el
contracte que es va signar en el seu dia; per tant, és evident que açò comporta unes
mancances del servei.
Continua la Sra. Marqués Portella. Manifesta que la senyora Baillo Vadell ha fet referència al fet
que hi ha diferents preus entre caserius i la costa respecte a la taxa de fems, que troba que són
tarifes discriminatòries, injustes...
Podria ser, però açò equivaldria fer una anàlisi més
exhaustiva i es tractaria de revisar tota aquesta ordenança; anuncia que està disposada a ferho dins l’any 2008, no només revisar els preus, sinó tota l’ordenança. Manifesta que en el
moment que es va fer aquesta ordenança açò tenia un sentit, ja que en els caserius no es feia
una recollida porta per porta, sinó que hi havia un contenidor al final del caseriu i la gent havia
d’anar fins allà a dipositar-ni els fems, i en el nucli urbà i a la costa hi ha un servei més ampli,
ja que hi ha molts més contenidors, la recollida és molt més extensa i tenen molt més serveis
que en els caserius i al rústic. Per tant, en aquell moment es van fer aquestes anàlisis i es van
posar aquells preus. Que avui a la millor són injusts i no estan adequats a la realitat? És molt
possible, per açò, s’ha de revisar l’ordenança, la qual cosa es farà dins l’any 2008, ja que
aquesta vegada l’únic que s’ha fet ha estat fer una revisió de la taxa i res més.
Segueix la Sra. Marqués Portella. Manifesta que la senyora Baillo troba que el servei no
compleix, i diu que tal vegada és possible, però de tot açò no és ara el moment de xerrar-ne,
sinó quan es faci la revisió del contracte. També ha dit que trobava abusiu l’augment dels
darrers anys del fems, i diu que, per molt abusiu que ho trobi, s’ha de tenir en compte que el
servei s’ha incrementat amb diversos aspectes, com és amb el consorci de residus, i seguim
estant amb un dèficit prou important i, ara com ara, amb totes les despeses que ha suposat
l’any 2007, tenim un dèficit de quasi un 20% entre el que ens costa i el que es recapta. Creu
que encara que s’hagi apujat un 10% les taxes, tenim un bon marge i l’únic que es pretén és
que no augmenti aquest dèficit per poder seguir invertint.
Finalment, la Sra. Marqués Portella manifesta que l’impost de circulació ha quedat prou clar, ja
que feia sis anys que no s’apujava i considera que està suficientment justificat i, així i tot,
quedam per davall dels màxims que podríem aplicar.
Intervé novament la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que no li ha contestat a un parell de
preguntes que ella havia fet, una era: Per què no s’ha fet el mateix càlcul amb els fems, que
amb els vehicles?
Manifesta que el Partit Popular ha estat mirant la pujada que hi ha hagut
des de l’any 2003 fins avui, i resulta que: l’any 2003, un 5%; l’any 2004, un 5%; l’any 2005,
un 7%; l’any 2006, un 7%; l’any 2007, un 7%, i ara, per a l’any 2008, un 10%, açò significa
un augment total del 41%. En canvi, respecte a l’impost sobre vehicles no s’havia apujat
durant tot aquest temps, i ara fan un 10%. Per tant, sincerament ho troba molt exagerat.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que tampoc s’ha contestat a la pregunta que ha fet
sobre les factures de Juan Mora. Així mateix, manifesta que la senyora Marquès ha dit que
entre l’augment del servei de la recollida de poda i la revisió de preus, açò representa uns 38
mil euros, però si dóna com a bo les factures presentades per Juan Mora durant els mesos
d’abril i maig, i ho multiplica per quatre, açò dóna 24 mil euros, per la qual cosa encara
s’incrementa molt més. Manifesta que la cosa més xocant és que la senyora Marqués diu que
avui no s’ha de xerrar si el servei de fems és molt deficient o no, però resulta que si el servei
fos eficient, segurament aquest plantejament que fa el Partit Popular no el faria. Creu que si el
servei fos bo, el Partit Popular acceptaria aquest augment del 10%, ja que qualsevol cosa que
és bona per al poble s’ha d’admetre, però el servei es flac, dolent, i es demana: Per què?
Per què l’equip de govern encara no s’ha assegut a xerrar amb FCCSA per posar les coses
damunt la taula i poder-ho aclarir? No ho entén.
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Finalment, la Sra. Baillo Vadell manifesta que el Partit Popular no pot acceptar aquesta puja i es
demana: Què és el que pretén aquest equip de govern? Estalviar amb aquest servei amb el
que es pagui d’extra? El Partit Popular creu que el que s’ha de fer és menys festes, menys
projectes, macroprojectes, i estalviar d’una altra manera. Així mateix, informa que l’altre dia
un amic li va dir que havia vist que hi ha un augment sobre els imposts de fems, que pugen
l’IPC, i ella li va contestar que no, un 10%, i ell va contestar: Caram! Conclou dient que una
de les coses positives que ha dit la senyora Marqués, la qual cosa ha d’aplaudir, i ho farà cada
vegada que l’equip de govern tengui qualque cosa de positiu, és la qüestió que pensa plantejar
l’any 2008 que les urbanitzacions i els caserius s’igualin quant al preu, i insisteix que no
considera just que les urbanitzacions hagin de pagar un 50% més. Acaba dient que agrairia
que es facin dues votacions, tal com es va fer dins la comissió.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que a ningú li agrada haver de votar una pujada d’un
10%, tant de la taxa de recollida de fems, com de l’impost sobre circulació, encara que la
pujada estigui per davall de l’IPC que s’ha anat acumulant des de la darrera vegada que es va
apujar, com és el cas de l’impost de circulació, i encara que la taxa de recollida de fems sigui
una taxa i que, per tant, el que persegueix és cobrir el cost del servei; i insisteix que a ningú li
agrada votar afirmativament aquestes pujades a pesar d’aquestes coses.
Així mateix,
manifesta que des de l’oposició és fàcil, en un tema tan impopular com és la pujada de taxes o
imposts, fer demagògia i dir que nosaltres no ho faríem, encara que després moltes vegades els
mateixos que des de l’oposició han fet aquesta demagògia, després si es dóna el cas que
entren a governar han de fer el que el sentit de la responsabilitat els diu. Açò és la manera
fàcil, però no és la manera responsable. Conclou insistint que no és agradable haver de votar
afirmativament una pujada de taxes o imposts, però el seu sentit de la responsabilitat li diu que
s’ha de votar afirmativament, per tant, EM-EU així ho farà.
Intervé novament la Sra. Marqués Portella. Pel que fa a les factures de Juan Mora, manifesta
que ella a la primera intervenció ha explicat que el contracte que es té amb FCCSA és un
contracte de fa bastants d’anys i s’ha de revisar, i que l’Ajuntament sí ha parlat amb l’empresa,
si bé encara no s’ha començat a negociar el contracte. Manifesta que l’esmentada empresa té
un servei contractat amb aquest Ajuntament, però com que no donen l’abast amb les
necessitats del poble, quan han fet el servei de recollida, ells després no tornen a passar i
l’Ajuntament ha d’encarregar a altres empreses que hi vagin, perquè la gent s’ha acostumat a
treure els trastos al matí o al capvespre, quan el servei ja ha passat, i llavors s’ha de tornar a
passar. Així mateix, manifesta que sabem que el servei ha quedat obsolet, però açò no és avui
que s’ha de discutir, sinó el dia que es faci la revisió del contracte, i sabem que s’haurà
d’ampliar aquest servei i que costarà més, tot açò és discutirà.
Manifesta que seguim
ampliant el dèficit que tenim perquè des de l’any 2003 s’ha posat en marxa el Consorci de
Residus, cosa que creu molt positiva, si bé té un cost afegit. Conclou dient que creu que
aquesta pujada del 10% està prou justificada i no entén tota aquesta demagògia que vol fer,
moltes vegades, la senyora Baillo.
Intervé el batle accidental agraint a EM-EU la seva intervenció, perquè sí que és cert que
l’equip de govern sap que a vegades és ingrat apujar les taxes, però la pujada de taxes és un
criteri polític i, més que res, per millorar el servei i equilibrar el deute que tenim. Manifesta
que tot té a veure, ja que si tenim un dèficit també repercutirà en el poble i si s’apuja la taxa
és el mateix, i apujant aquesta taxa es podrà fer un millor servei i quan sigui hora de parlar
amb FCCSA o l’empresa que hagi de dur la gestió dels residus sòlids, serà el moment de discutir
de quin servei volem i quin ha de ser el millor servei per al poble.
I no havent-hi més intervencions, el batle accidental sotmet a votació, en primer lloc, el
dictamen de la comissió d’Economia i Educació respecte a l’aprovació provisional d’una
modificació a l’Ordenança fiscal que regula la taxa pels serveis de recollida i tractament de
fems i residus sòlids urbans.
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El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres del PSOE (4), PSM-ELS
VERDS (2) i EM-EU (1); i cinc vots en contra, corresponents als membres del PP (5); acorda:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’article 6è de l’Ordenança fiscal que regula
la taxa pels serveis de recollida i tractament de fems i residus sòlids urbans, que queda
redactat tal com segueix:
“CUOTA TRIBUTARIA.- Articulo 6º.- La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija y en su caso una cuota variable,
por unidad de local, que se determina en función de la naturaleza, destino y zona donde se ubiquen los inmuebles.
A tal efecto se aplicara la siguiente tarifa:

CASCO URBANO

Vivienda
Local Industrial

2008
CUOTA

FIJA

VARIABLE

EUROS

EUROS/M2

81,10
172,51

0,59

47,82

0,59

Talleres

143,45

0,59

Discoteca

474,87

Restaurante

573,78

Bar

361,89

Comercio

Cochera
ÁREA COSTA

2008
CUOTA

27,66

Vivienda

99,76

Comercio

61,18

Discoteca

364,99

Restaurante

567,22

0,59

Rest. Cafeteria
Bar
Bar cafeteria

19,97

Hotel plaza

19,92

Supermercado
POLÍGONO INDUSTRIAL

406,33

Caseta
Hostal Plaza
RÚSTICO Y CASERIOS

440,09
216,06

Vivienda

14,34
222,39

1,32

51,80
222,39

Segon.- L’entrada en vigor de la modificació plantejada serà efectiva en data 1 de gener de
2008, condicionada a la publicació en el BOIB del text íntegre de l’esmentada modificació.
Tercer.- Publicar en el BOIB i en el tauler d’edictes de la corporació l’acord de l’aprovació
provisional amb la finalitat que durant el període de trenta dies els interessats puguin examinar
l’expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes.
Quart.- En el cas que no es presentin reclamacions, s’entendrà definitivament adoptat l’acord
fins ara provisional.

Tot seguit, el batle accidental sotmet a votació el dictamen de la comissió d’Economia i
Educació, amb relació a l’aprovació provisional d’una modificació a l’Ordenança fiscal que regula
l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.
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El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres del PSOE (4), PSM-ELS
VERDS (2) i EM-EU (1); i cinc abstencions, corresponents als membres del PP (5); acorda:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’article 4t de l’Ordenança fiscal que regula
l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, que queda redactat tal com segueix:
“Articulo 4º Bases y Cuota tributaria.
El Impuesto se exigirá con arreglo al siguiente cuatro de tarifas:
IMPUESTO MUNICIPAL CIRCULACION VEHICULOS .- AÑO 2008
(1) Pts.

(2) Pts.

(2) euros

(3)

(4)

A) TURISMOS
De menos de 8 caballos fiscales

2.100

3.570

21,46

16,75

De 8 hasta 11,99 caballos fiscales

5.670

9.639

57,93

45,30

18,4
49,8

De 12 hasta 15,99 caballos fiscales

11.970

20.349

122,30

95,60

105,2

De 16 hasta 19,99 caballos fiscales

14.910

25.347

152,34

119,00

130,9

De 20 caballos fiscales en adelante

18.635

31.680

190,40

148,80

163,7

De menos de 21 plazas

13.860

23.562

141,61

110,65

121,7

De 21 a 50 plazas

19.740

33.558

201,69

157,60

173,4

De mas de 50 plazas

24.675

41.948

252,11

197,00

216,7

7.035

11.960

71,88

56,15

61,8

B) AUTOBUSES

C) CAMIONES
de menos de 1000 kilogramos de carga útil
De 1000 a 2999 kilogramos de carga útil

13.860

23.562

141,61

110,65

121,7

De mas de 2999 a 9999 kilogramos de carga útil

19.740

33.558

201,69

157,60

173,4

De mas de 9999 kilogramos de carga útil

24.675

41.948

252,11

197,00

216,7

de menos de 16 caballos fiscales

2.940

4.998

30,04

23,50

25,9

De 16 a 25 caballos fiscales

4.620

7.854

47,20

36,90

40,6

13.860

23.562

141,61

110,65

121,7

2.940

4.998

30,04

23,50

25,9

D) TRACTORES

de mas de 25 caballos fiscales
E) REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES
ARRASTRADOS POR VEHÍCULOS DE TRACCION
MECANICA
De menos de 1000 y mas de 750 kilogramos de carga útil
De 1000 a 2999 kilogramos de carga útil

4.620

7.854

47,20

36,90

40,6

De mas de 2999 kilogramos de carga útil

13.860

23.562

141,61

110,65

121,7

735

1.250

7,51

5,90

6,5

F) OTROS VEHÍCULOS
Ciclomotores
Motocicletas de hasta 125 cc

735

1.250

7,51

5,90

6,5

Motocicletas de mas de 125 hasta 250 cc.

1.260

2.142

12,87

10,10

11,1

Motocicletas de mas de 250 hasta 500 cc.

2.520

4.284

25,75

20,15

22,2

Motocicletas de mas de 500 hasta 1000 cc.
Motocicletas de mas de 1000 cc.

5.040

8.568

51,49

40,25

44,3

10.080

17.136

102,99

80,45

88,5

(1) Cuadro tarifas modificado por Ley 50/1998, art.18.24º
(2) Máximo permitido coeficiente 1,70
(3) Tarifas vigentes ejercicio 2007
(4) Tarifas propuestas para 2008 (incremento 10%) ptas.

Segon.- L’entrada en vigor de la modificació plantejada serà efectiva en data 1 de gener de
2008, condicionada a la publicació en el BOIB del text íntegre de l’esmentada modificació.
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Tercer.- Publicar en el BOIB i en el tauler d’edictes de la corporació l’acord de l’aprovació
provisional amb la finalitat que durant el període de trenta dies els interessats puguin examinar
l’expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes.
Quart.- En el cas que no es presentin reclamacions, s’entendrà definitivament adoptat l’acord
fins ara provisional.

TERCER.- DICTAMEN COMISSIÓ D'ECONOMIA I EDUCACIÓ 23.10.07.- EXPEDIENT
DE SUPLEMENT DE CRÈDIT NÚM. 1/2007 PER MAJORS INGRESSOS AL PRESSUPOST
DE 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’informe de Secretaria Intervenció, de dia
18.10.07, amb relació a l’assumpte indicat. ----------------------------------------------------------------------------Intervé la presidenta. Manifesta que s’ha fet un estudi sobre la partida relativa a l’impost del valor dels
terrenys, i s’ha vist que s’havia recaptat molt més del que s’havia pressupostat; i respecte a la taxa del
servei de recollida de fems, assenyala que en el pressupost s’havia tingut en compte la partida de l’any
2006, sense incloure l’augment del 7% que s’havia aprovat, ni més les altes que hi ha hagut en el padró.
Per aquest motiu es fa l’expedient de suplement de crèdit núm. 1 per majors ingressos. ---------------------Intervé la Sra. Baillo Vadell. S’interessa respecte a la quantitat de 336.550 euros i demana d’on surt. ----El secretari informa que de l’impost de les plusvàlues i que aquesta quantitat són els drets liquidats per
aquest Ajuntament fins al dia d’avui. Informa que l’impost de plusvàlua són previsions d’ingressos davant
l’eventualitat que pugui passar qualsevol cosa i per enguany s’havia pressupostat 190.000 €, i al dia d’avui
quasi s’ha duplicat. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Per altra banda, la Sra. Baillo Vadell manifesta que li agradaria saber que s’ha recaptat fins avui dels
esmentat impostos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Finalment, la Sra. Baillo Vadell manifesta que li agradaria disposar d’informació respecte a les següents
partides de despeses: -----------------------------------------------------------------------------------------------------Atencions protocollàries, per import de 11.000 euros. ---------------------------------------------------------Administració General.- Treballs altres empreses, per import de 23.000 euros. ----------------------------Acció Social.- Treballs amb altres empreses, per import de 26.000 euros. ----------------------------------Habitatge.- Reparació i manteniment maquinària, per import de 75.000 euros. ---------------------------Urbanitzacions.- Reparació i manteniment infraestructura, per import de 30.000 euros. -----------------I no havent-hi més intervencions, la presidenta sotmet a votació l’aprovació de l’expedient de suplement
de crèdit núm. 1. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------La Comissió d’Economia i Educació, amb els vots a favor dels representants del PSOE i PSM-ELS VERDS,
que suposen set vots ponderats; i l’abstenció dels representants del PP i EM-EU, que suposen sis vots
ponderats; acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament la següent proposta d’acord: ------------- Aprovar l’expedient de suplement de crèdit núm. 1 (per majors ingressos) al Pressupost de 2007, per
import de 226.550 euros, de conformitat amb el següent detall: --------------------------------------------------PARTIDA DE DESPESES
Òrgans de govern.- atencions protocol·làries
Administració General.- Material d’oficina
Administració General.- Treballs altres empreses
Seguretat.- Vestuari i equipament
Acció Social.- Arrendament mobiliari i altres
Acció Social.- Treballs amb altres empreses
Vivenda.- Reparació i manteniment edificis
Vivenda.- Reparació i manteniment maquinaria
Vivenda.- Reparació i manteniment. Material transport
Vivenda.- Subministrament energia elèctrica
Vivenda.- Subministrament de vestuari
Urbanitzacions.- Reparació i mantenim. Infraestruct.
Administració Financera.- Treballs altres empreses
Total a suplementar

PARTIDA
111-22601
121-22000
121-22706
222-22104
313-20500
313-22706
431-21200
431-21300
431-21400
431-22100
431-22104
511-21003
611-22706

ALTES
11.000,00
9.700,00
23.000,00
11.000,00
1.650,00
26.000,00
9.500,00
75.000,00
10.500,00
6.000,00
8.500,00
30.000,00
4.700,00
226.550,00
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CONCEPTO D’INGRESSOS
Impost dels Valor dels terrenys
Taxa servei recollida de fems

CONCEPTE
11400
31202

Total a suplementar

ALTES
176.550,00
50.000,00
226.550,00

Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que un dictamen és una proposta que se sotmet al Ple
desprès d’estudiar l’expedient dins la comissió informativa. L’estudi d’aquesta proposta no el va
poder realitzar perquè la informació sollicitada a la comissió, ahir dematí no estava preparada
quan va passar per l’Ajuntament, i no se li va facilitar fins ahir capvespre. El senyor Lora deu
saber que la Llei de bases de règim local diu que la informació ha d’estar a disposició dels
regidors 48 hores abans de la sessió plenària, i açò no es va complir. Per aquesta raó, el Partit
Popular sollicita que el present punt quedi damunt la taula i sigui tractat en el proper ple
ordinari, d’aquí a tres setmanes.
El batle accidental demana al secretari que informi sobre aquesta qüestió.
Pren la paraula el secretari informant que l’expedient tramitat ha estat a disposició dels
membres de la comissió d’Economia i Educació amb anterioritat a la sessió de l’esmentada
comissió. Assenyala que durant el transcurs de la sessió el Partit Popular va formular una
petició d’informació diversa, la qual ahir se’n va facilitar una part, ja que l’altra informació que
s’havia sollicitat, Secretaria la va lliurar el dia següent de la comissió. Així mateix, insisteix
que l’expedient que se sotmet a votació estava en poder dels membres corporatius amb
anterioritat a la celebració de la comissió d’Hisenda. Conclou dient que la proposta de quedar
el punt damunt la taula s’haurà de sotmetre a votació.
El batle accidental considera que és justificada l’explicació del secretari de la corporació, per la
qual cosa sotmet a votació la proposta del Partit Popular de quedar el present punt damunt la
taula.
Realitzada la votació, es produeix el següent resultat: sis vots a favor, corresponents als
membres del PP (5) i EM-EU (1) i sis vots en contra, corresponents als membres del PSOE (4) i
PSM-ELS VERDS (2). Atesa la situació d’empat, se sotmet a una nova votació, que dóna el
següent resultat: sis vots a favor, corresponents als membres del PP (5) i EM-EU (1) i sis vots
en contra, corresponents als membres del PSOE (4) i PSM-ELS VERDS (2). Tot seguit, el batle
accidental anuncia que farà ús del vot de qualitat, per la qual cosa es desestima la proposta
presentada de deixar el present punt damunt la taula.
Pren novament la paraula la senyora Baillo Vadell. Manifesta que alguns punts van ser
tractats a la comissió i d’altres van demanar que se’n proporcionàs més documentació, com és
el cas de la partida de despeses. Aquesta informació no l’ha poguda estudiar amb la resta del
grup del Partit Popular pel fet de no disposar de la documentació amb prou antelació, i açò és
un dret que tenim com a regidors i l’equip de govern està incomplint el que és un precepte
legal. És un deure tenir tota la documentació a la nostra disposició donant les màximes
facilitats, cosa que en aquest cas no s’ha fet, i així ho disposa l’article 46.2, apartat b), l’article
70.3 i l’article 77 de la Llei de bases de règim local. Per altra banda, manifesta que se suposa
que el secretari ha de tenir un criteri imparcial, jurídic i tècnic i li correspon fer l’advertència de
la illegalitat d’aquest acte. No obstant açò, veu que la qüestió de la documentació no és la
primera vegada que ens ve justa o que no la podem tractar amb la resta del propi grup i voldria
que en el futur es complís l’espai de les 48 hores d’antelació per disposar de la informació.
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Continua la Sra. Baillo Vadell.
Manifesta que si hi ha un augment d’ingressos també hi ha
unes despeses, i nosaltres a la comissió vam demanar que volíem informació d’aquestes
despeses i açò és el que no ha pogut tractar amb el seu grup. Ahir vespre ho va examinar,
però ella no pot convocar, hora per hora, cinc persones per poder discutir d’un punt específic,
per la qual cosa es dirigeix als seus companys del Partit Popular dient-los que s’ha mirat un
parell de coses i que prestin atenció per saber el que hem de votar.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que de la partida d’atencions protocollàries tenim
empleats i regidors de l’Ajuntament que durant el mes de setembre van anar cinc vegades a
dinar per no sé on:
-

Dinar
Dinar
Dinar
Dinar
Dinar

Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

Carretero, Sr. Lora, Sra. Marquès i Sr. Pere Serra.
Carretero, Sr. Engonga i Sra. Ita Riera.
Carretero, Sra. Marqués i Sr. Pere Serra.
Lora, Sra. Marqués i Sr. Pere Serra.
Lora, Sra. Marqués i Sr. Pere Serra.

Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que el Sr. Pere Serra és un empleat d’aquest
Ajuntament, atès que dia 21.09.07 el van acceptar dins una Junta de Govern com a assessor
urbanístic de la corporació, dient que vindria una dia a la setmana amb una retribució mensual
de 2.000 euros, més IVA, i que s’iniciava el contracte des de dia 1 de setembre fins a dia 31 de
desembre, contracte que pot ser prorrogable. Manifesta que el Partit Popular no entén el fet
que un assessor urbanístic, que és un empleat de l’Ajuntament, que li hàgim de pagar, entre
els ciutadans, els dinars, igualment que tampoc entén que hagin de sortir els regidors a dinar a
fora. Assenyala que ella ha estat funcionària, a vegades acabava a les tres i havia
d’incorporar-se novament a les quatre i, una de dues, o se n’anava a casa seva a dinar o es
pagava el dinar per una zona dels voltants de l’institut. Manifesta que, si es fan hores
extraordinàries, que es paguin, però de la butxaca dels ciutadans, només del mes de setembre,
que haguem de pagar dinarets de regidors i empleats, no és just.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que una altra qüestió és sobre les plaques dels carrers
de Binissafúller i Binibèquer, i demana al Sr. Lora, com a empresa, qui les hi va pagar?
El batle accidental manifesta que en aquests moments no sap si va ser A. Palliser, Metu o
Directe.
La Sra. Baillo Vadell manifesta que el Sr. Lora, per estar a l’equip de govern, en sap ben poc
perquè Directe i Metu és el mateix.
El batle accidental manifesta que no és el mateix.
La Sra. Baillo Vadell manifesta que té entès que Directe és el nom comercial i Metu és el nom
fiscal.
El batle accidental assenyala que Directe és una empresa i Metu és una altra empresa.
La Sra. Baillo Vadell manifesta que, sigui com sigui, el Sr. Lora no sap qui les hi ha pagades i a
la relació de despeses que se li ha lliurat hi figura Directe, i suposa que a vostè li ha pagat
aquesta empresa. Per tant, es demana: Vostè, senyor Lora, que està dins l’equip de govern,
s’ha pagat a vostè mateix.
El batle accidental manifesta que açò no és així, perquè ell no estava dins l’equip de govern
quan es va fer aquesta feina i, no sent membre de l’equip de govern, no hi havia causes
d’incompatibilitat i que, com a regidor, pot fer feina per a qualsevol empesa que li encomani
qualsevol feina.
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La Sra. Baillo Vadell considera que és molt poc ètic per la seva part el fet que, per una banda
sigui regidor i per altra banda que faci feina per a l’Ajuntament.
El batle accidental manifesta que el regidor feia feina i fa feina liberal i fa feina per a qualsevol
empresa que li encomana qualsevol feina i si la senyora Baillo va a Pallisser i encomana un
cartell per a un carrer, veurà que posa la firma seva i el comprarà allà i l’esmentada empresa
l’hi encomana a ell. A com ara, estant dins l’equip de govern, la seva feina és incompatible
en segons quines coses, en segons quines altres no és incompatible, i quan va fer aquesta feina
ell era un regidor normal i corrent, estant a l’oposició, ni més ni menys, i que si vol que li ho
passi per escrit, no hi té cap inconvenient.
La Sra. Baillo Vadell manifesta que són quantitats molt elevades i repeteix que no li sembla ètic
que d’una manera o d’una altra, indirectament, el senyor Lora estigués fent feina per a
l’Ajuntament.
El batle accidental manifesta que la senyora Baillo està tergiversant la qüestió i el que vol fer és
una batalla personal d’una feina seva particular, quan encara no era membre d’aquest equip
de govern i com a empresa liberal i com a ofici liberal que té pot fer qualsevol casta de feina
per a qualsevol empresa, menys per a l’Ajuntament. Açò que li quedi clar i ho pot defendre
aquí com a qualsevol banda i si a vostè, senyora Baillo, li sap greu, ho sent molt, però ell com a
professional pot fer feina per a qualsevol empresa, hi estigui vostè d’acord o no. I, si és car o
barat, cerqui preus d’altres empreses.
La Sra. Baillo Vadell manifesta que aquí, de coses personals no n’hi ha, ella no en té ni una, és
una qüestió política i com que no n’estava segura tenia intenció de demanar al secretari si era
legal o no, però, per que es veu, tot açò queda com una falta d’ètica, sota el punt de vista del
Partit Popular. Per altra banda, manifesta que no ha pogut xerrar amb els seus companys de
quin serà el sentit del vot del seu grup polític, i demana una pausa de cinc minuts.
El batle accidental concedeix la pausa sollicitada i a les 20.45 es reprèn la sessió.
Pren la paraula la Sra. Baillo Vadell manifestant que l’equip de govern gestiona els doblers i ells
han de saber els ingressos que tenen i el que gasten, per la qual cosa anuncia que el Partit
Popular s’abstindrà.
Intervé la Sra. Marqués Portella. Manifesta que aquest nou equip de govern l’únic que vol és
que les coses funcionin en aquest Ajuntament i que, si per açò s’han de contractar tècnics, es
contractaran. Respecte al tècnic del qual ha fet menció la senyora Baillo, manifesta que aquest
no és d’aquí, és de fora de l’illa, i a nosaltres ens interessa i li podríem pagar en doblers o pagar
els dinars, és independent.
La Sra. Baillo Vadell manifesta que les dues coses, senyora Marqués.
La Sra. Marqués Portella manifesta que açò és l’acord en el qual van arribar i creu que es
mereix el sou que guanya i que a més es mereix que li paguem el dinar, i insisteix que és un
acord d’aquest equip de govern. A més, si ella l’ha acompanyat perquè durant el dia no ha
tingut temps de xerrar amb ell, també l’hem acompanyat a dinar, perquè quan dinam també
fem feina, i vostè ho pot posar en dubte, però a nosaltres allò que ens interessa és que les
coses funcionin i farem el que faci falta.
La Sra. Baillo Vadell manifesta que és vergonyós, senyora Marqués.
La Sra. Marqués Portella manifesta que serà a la senyora Baillo que li sembli que és vergonyós,
ja que al seu entendre està completament justificat; que altres coses li ho semblen,
vergonyoses, i no açò.
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Finalment, el batle accidental manifesta que li agradaria que el secretari de la corporació faci un
informe per a la portaveu del Partit Popular respecte a tot el que és compatible e incompatible i
sent regidor a l’oposició sobre la qüestió que ha esmenat la senyora Baillo, i vol que en quedi
constància en aquest Ple perquè no pot permetre que es faci un atac personal defensant un
acció política, i vol deixar clar que com a persona i ciutadà, a part de polític, en el moment que
es va fer aquesta actuació no era membre de l’equip de govern.
I no havent-hi més intervencions, el batle accidental sotmet a votació el dictamen de la
comissió d’Economia i Educació.
El Ple de l’Ajuntament, per sis vots a favor, corresponents als membres del PSOE (4) i PSM-ELS
VERDS (2); i sis abstencions, corresponents als membres del PP (5) i EM-EU (1); acorda:
- Aprovar l’expedient de suplement de crèdit núm. 1 (per majors ingressos) al Pressupost de
2007, per import de 226.550 euros, de conformitat amb el següent detall:
PARTIDA DE DESPESES
Òrgans de govern.- atencions protocol·làries
Administració General.- Material d’oficina
Administració General.- Treballs altres empreses
Seguretat.- Vestuari i equipament
Acció Social.- Arrendament mobiliari i altres
Acció Social.- Treballs amb altres empreses
Vivenda.- Reparació i manteniment edificis
Vivenda.- Reparació i manteniment maquinaria
Vivenda.- Reparació i manteniment. Material transport
Vivenda.- Subministrament energia elèctrica
Vivenda.- Subministrament de vestuari
Urbanitzacions.- Reparació i mantenim. Infraestruct.
Administració Financera.- Treballs altres empreses

PARTIDA
111-22601
121-22000
121-22706
222-22104
313-20500
313-22706
431-21200
431-21300
431-21400
431-22100
431-22104
511-21003
611-22706

Total a suplementar

11.000,00
9.700,00
23.000,00
11.000,00
1.650,00
26.000,00
9.500,00
75.000,00
10.500,00
6.000,00
8.500,00
30.000,00
4.700,00
226.550,00

CONCEPTO D’INGRESSOS
Impost dels Valor dels terrenys
Taxa servei recollida de fems
Total a suplementar

ALTES

CONCEPTE
11400
31202

ALTES
176.550,00
50.000,00
226.550,00

I no havent-hi més assumptes a tractar, a les 20.45 hores el batle accidental 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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