ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DIA 24 DE
SETEMBRE DE 2008 (PER AVANÇAMENT DE LA SESSIÓ DE DIA 25.09.08)
A Sant Lluís a les 20:00 hores de dia 24 de setembre de 2008, es reuneixen a la sala
d’actes d’aquestes Cases Consistorials els senyors que a continuació s’anomenen per
tal de fer sessió plenària, per a la qual havien estat prèviament convocats.
Batle :
1r. Tinent de batle :
2n. Tinenta de batle :
3r. Tinent de batle :
4t. Tinent de batle :
Regidora :
Regidor :
Regidor :
Regidor :
Regidora :
Regidor :
Regidor :

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

L’acte és presidit pel batle, senyor Llorenç Carretero Tudurí, assistit pel secretari de la
corporació, senyor Isidro López de Hoyos Herrero.
El president declara oberta la sessió.
El Sr. Coll Alcina disculpa la no-assistència de la portaveu del Partit Popular, Mª
Nieves Baillo Vadell, per motius de malaltia.
PRIMER.- SIGNATURA ACTA SESSIÓ ANTERIOR
El secretari dóna compte de l’acta de la sessió de dia 31.07.08.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels dotze membres assistents, acorda aprovar
l’esmentada acta i la signa.
SEGON.- DICTAMEN COMISSIÓ D'URBANISME, GOVERNACIÓ I MOBILITAT
23.07.08.- PROPOSICIÓ DEL REGIDOR DELEGAT D'URBANISME AMB RELACIÓ
A LA RECEPCIÓ DE LA URBANITZACIÓ SECTOR XIII, SA SIVINA DE BAIX, DE
L'ÀREA DE LA COSTA DEL TERME MUNICIPAL DE SANT LLUÍS
El secretari informa que el present punt va quedar damunt la taula a la sessió plenària
de dia 31.07.08.
Intervé el Sr. Lora Buzón. Demana que, novament, el present punt quedi damunt la
taula perquè per motius d’agenda no s’ha pogut signar l’escriptura d’aquesta cessió.
El Ple de l’Ajuntament, per assentiment, acorda deixar el present punt damunt la taula.
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TERCER.- DICTAMEN COMISSIÓ D'URBANISME, GOVERNACIÓ I MOBILITAT
23.09.08.- RATIFICACIÓ RESOLUCIONS D'ALCALDIA EN MATÈRIA DE
PERSONAL
El secretari dóna compte del dictamen emès en relació amb l’assumpte indicat, el qual
figura a l’expedient.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres del PSOE (5) i
PSM-ELS VERDS (2); quatre abstencions, corresponents als membres del PP (4); i un
vot en contra, corresponent al membre d’EM-EU (1); acorda:
-

Ratificar en tots els seus termes les resolucions d’Alcaldia núm. 2008/428;
2008/429; 2008/457; 2008/458; 2008/460; 2008/465 i 2008/469.

QUART.- DICTAMEN COMISSIÓ D'URBANISME, GOVERNACIÓ I MOBILITAT
23.09.08.- PROPOSTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D'EM-EU, RE 4081.DIRECTIVA D'ORDENACIÓ DEL TEMPS DE TREBALL
El secretari dóna compte del dictamen emès en relació amb l’assumpte indicat, que
diu:
“El secretari informa que la proposta presentada pel grup municipal d’EM-EU va quedar damunt
la taula a la sessió plenària de dia 31.07.08, i que s’ha dut a comissió perquè elevi l’oportú
dictamen. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Sr. Melià Mercadal manifesta que no entén massa per què es du a la comissió quan va
quedar damunt la taula en el Ple. No obstant açò, manifesta l’exposició de motius i les
propostes presentades són prou clares, per la qual cosa demana el vot favorable dels membres
de la comissió. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------La Sra. Marqués Portella manifesta que el PSOE està d’acord amb el contingut d’aquesta
proposta, però estaven pendents de tenir informació d’àmbit balear que tal vegada podria fer
canviar qualque paraula o frase de la proposta, per la qual cosa es definirà en el Ple. -----------El Sr. Lora Buzón manifesta que el PSM-ELS VERDS hi donarà suport. ------------------------------La Comissió d’Urbanisme, Governació i Mobilitat, amb els vots a favor dels representants del
PSM-ELS VERDS i EM-EU, que suposen tres vots ponderats; i l’abstenció dels representants
del PSOE i PP, que suposen deu vots ponderats; acorda elevar a la consideració del Ple de
l’Ajuntament les següents propostes d’acord:------------------------------------------------------------------- Instar el Govern de la nació a: --------------------------------------------------------------------------------1) Rebutjar la revisió de la Directiva europea d’ordenació del temps de treball que pretén
l’ampliació de la setmana laboral fins a 60 o 65 hores, la seva imposició per acord
individual al marge de la negociació col·lectiva i la redefinició a la baixa del temps de
treball. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------2) Mantenir la primacia de la negociació col·lectiva prevista en l’article 37 de la Constitució
espanyola, i avançar en la reducció de la jornada de treball amb l’objectiu de conciliar la
vida familiar i laboral.” --------------------------------------------------------------------------------------

Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que EM-EU vol manifestar el seu més profund
rebuig a la directiva europea sobre el temps de treball, la qual ha estat possible pel gir
cap a l’ultradreta i cap als plantejaments ultraliberals que s’han donat a Itàlia i França.
Considera que aquesta directiva atempta contra el dret laboral europeu i contra els
drets dels treballadors i treballadores, que tant ha costat aconseguir.
Aquesta
mesura acaba amb el model social europeu i posa els interessos dels grans capitals
per damunt dels interessos de la classe treballadora. Que un treballador es pugui
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veure obligat a treballar un màxim de seixanta hores setmanals o fins i tot de seixantacinc per a col·lectius determinats, com els metges, i que açò depengui d’una
negociació individual entre empresari i el treballador, és el més gran atac als
treballadors en dècades.
Es converteix un element essencial de la negociació
col·lectiva i de la legislació laboral en una qüestió de relació individual.
Continua el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que és un mesura que elimina d’una
tacada les lluites de la classe treballadora durant tot el segle vint i és dur a condicions
laborals del segle dinovè, en què es prioritzaven els beneficis empresarials a costa
de l’explotació de la mà d’obra. Afegeix que és una mesura que fa inviable la
conciliació de la vida laboral amb la vida familiar, mesures com aquestes demostren
l’oblit dels dirigents europeus de l’Europa social i demostra l’orientació que està
prenent la Unió Europea, més preocupada per garantir els beneficis de les empreses
que no de protegir l’estat social, una Europa on hi guanyi el mercat i hi perdi el ciutadà.
Finalment, el Sr. Melià Mercadal lamenta que el govern espanyol, si bé va manifestar
la seva oposició a la directiva, no hi va votar en contra i assenyala que hem de lluitar
per mantenir en el nostre país la legislació vigent en matèria de dret laboral, per la
qual cosa EM-EU demana el rebuig a la revisió de la Directiva europea d’ordenació
del temps de treball, que pretén l’ampliació de la setmana laboral fins a 60 o 65 hores,
la seva imposició per acord individual al marge de la negociació col·lectiva i la
redefinició a la baixa del temps de treball, així com mantenir la primacia de la
negociació col·lectiva prevista en l’article 37 de la Constitució espanyola, i avançar en
la reducció de la jornada de treball amb l’objectiu de conciliar la vida familiar i laboral.
Conclou dient que aquesta darrera mesura està pensada, sobretot, en relació amb les
empreses privades que tenen una jornada laboral de 40 hores i l’objectiu d’EM-EU és
reduir la jornada laboral i equiparar-la al sector públic, de 37 hores. Acaba demanant
el vot favorable a aquesta proposta.
Intervé el Sr. Coll Alcina. Manifesta que, tenint en compte que la proposta que fa la
Unió Europea és una proposta i encara no hi ha cap modificació de cap llei i que l’únic
que s’ha fet és redactar un document guia, el Partit Popular creu que la cosa més
convenient es abstenir-se i que sigui el mateix Parlament europeu qui negociï aquesta
proposta. Així mateix, manifesta que a Espanya ja existeix l’Estatut dels Treballadors,
que és la base d’on neixen tots els convenis laborals, i és aquest estatut qui ha de
marcar totes les pautes de l’ordenament espanyol. Per tot açò, considera que en
aquest moments el debat no ens correspon a nosaltres, per la qual cosa el PP
s’abstindrà.
Intervé la Sra. Marqués Portella. Manifesta que el PSOE, tant en l’àmbit espanyol com
en l’àmbit europeu, defensarà els drets dels treballadors d’Europa, oposant-se a la
prolongació de la jornada laboral. Així mateix, manifesta no està d’acord amb aquest
acord que es va prendre i, de fet, ni tan sols es va comptar amb el suport del govern
d’Espanya, i el seu grup polític liderarà l’esforç de la ciutadania i dels treballadors
europeus perquè l’Europarlament eviti aquesta agressió al nostre model social i al
projecte europeu en tot el seu conjunt. Per la qual cosa anuncia que el PSOE votarà a
favor d’aquesta proposta.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
Comissió d’Urbanisme, Governació i Mobilitat.
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El Ple de l’Ajuntament, per vuit vots a favor, corresponents als membres del PSOE
(5), PSM-ELS VERDS (2) i EM-EU (1); i quatre abstencions, corresponents als
membres del PP (4); acorda:
-

Instar el govern de la nació a:
1) Rebutjar la revisió de la Directiva europea d’ordenació del temps de treball que
pretén l’ampliació de la setmana laboral fins a 60 o 65 hores, la seva imposició
per acord individual al marge de la negociació col·lectiva i la redefinició a la
baixa del temps de treball.
2) Mantenir la primacia de la negociació col·lectiva prevista en l’article 37 de la
Constitució espanyola, i avançar en la reducció de la jornada de treball amb
l’objectiu de conciliar la vida familiar i laboral.

CINQUÈ.- PROPOSICIÓ D'ALCALDIA AMB RELACIÓ A LA RATIFICACIÓ DELS
ESTATUTS DEL FONS MENORQUÍ DE COOPERACIÓ
El secretari dóna compte de la proposició d’Alcaldia, de dia 19.09.08, en relació amb
l’assumpte indicat, que diu:
“El Fons Menorquí de Cooperació va aprovar la modificació dels seus estatuts en el mes de
març de 2004. --------------------------------------------------------------------------------------------------------A la Comissió de Presidents de Corporacions Locals de Menorca celebrada el dia 21.03.07 es
va informar que les institucions sòcies del Fons ratificarien els Estatuts d’aquesta entitat. --------Atès, així mateix, al que disposa l’article 82 del Reglament d’organització, funcionament i règim
Jurídic de les entitats locals, en el qual es posa de manifest que per raons d’urgència
degudament motivada, es podrà incloure a l’orde del dia assumptes que no hagin estat
prèviament informats per la respectiva comissió, però en aquest cas no podrà adoptar-se cap
acord sobre aquests assumptes sense que el Ple ratifiqui la seva inclusió a l’ordre del dia. ------Es el motiu pel qual elevo a la consideració del Ple de l’Ajuntament les següents ---------------------------------------------------------------- PROPOSTES D’ACORD ---------------------------------------------Primer.- El Ple ratifica la inclusió del present assumpte a l’ordre del dia de la present sessió. --Segon.- Ratificar els Estatuts del Fons Menorquí de Cooperació aprovats en el mes de març de
2004.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Intervé el batle. Manifesta que, si bé açò ve amb una mica de retard, resulta que es va
advertir que hi havia diversos ajuntaments que encara no havien ratificat els estatuts
dels Fons Menorquí de Cooperació i un d’aquest era l’Ajuntament de Sant Lluís, per la
qual cosa es presenta aquesta proposta.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació la proposició d’Alcaldia en
qüestió.
El Ple de l’Ajuntament, per vuit vots a favor, corresponents als membres del PSOE (5),
PSM-ELS VERDS (2) i EM-EU (1); i quatre abstencions, corresponents als membres
del PP (4); acorda:
Primer.- El Ple ratifica la inclusió del present assumpte a l’ordre del dia de la present
sessió.
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Segon.- Ratificar els Estatuts del Fons Menorquí de Cooperació aprovats en el mes de
març de 2004.
SISÈ.- APROVACIÓ FESTES LOCALS 2009
El secretari dóna compte de l’escrit de la Conselleria de Treball i Formació del Govern
de les Illes Balears, RE 4784, de dia 22.08.08, en el qual es detalla la relació de festes
laborals per a l’any 2009, que és com segueix:
-

1 de gener, Cap d’Any, dijous.
6 de gener, Epifania del Senyor, dimarts.
9 d’abril, Dijous Sant, dijous.
10 d’abril, Divendres Sant, divendres.
13 d’abril, Dilluns de Pasqua, dilluns.
1 de maig, Festa del Treball, divendres.
15 d’agost, Assumpció de Maria, dissabte.
12 d’octubre, Festa Nacional, dilluns.
7 de desembre, Dilluns següent al 6 de desembre, Dia de la Constitució, dilluns.
8 de desembre, Immaculada Concepció, dimarts.
25 de desembre, Nadal, divendres.
26 de desembre, Segona Festa de Nadal, dissabte.

Intervé el batle dient que l’Ajuntament s’ha de pronunciar sobre les dues festes locals
per a l’any que ve. Proposa que una sigui dia 8 de setembre (festivitat de Gràcia) i que
l’altra, com que dia 17 de gener, Sant Antoni, cau en dissabte, que sigui dia 2 de
març, dilluns següent a l’1 de març, Dia de les Illes Balears, o bé dia 1 de juny, dilluns
de Cinquagesma.
I no havent-hi més intervencions, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels dotze
membres assistents, acorda elegir com a festes locals de Sant Lluís per a l’any 2009
els dies 1 de juny (Cinquagesma) i 8 de setembre (festivitat de Gràcia).
SETÈ.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP D'EM-EU, RE 5265.- FINANÇAMENT
DELS AJUNTAMENTS
Intervé el batle. Demana que el punt setè i vuitè siguin unificats amb la proposta que
va enviar als portaveus dels grups polítics i que, més endavant, demanarà d’incloure
com a punt d’urgència, ja que tracten de la mateixa qüestió.
El Sr. Coll Alcina manifesta que, expressament, la portaveu del seu grup polític li ha
demanat que agrairia que es votessin per separat, ja que, si bé parlen d’allò mateix,
cadascuna aporta diferents significats propis.
El batle manifesta que la cosa més lògica és que si des de la FEMP hi ha un
pronunciament i una resolució, la qual està signada per tots els grups polítics, és que
tots prenguem per allà mateix, i el que no sembla lògic és que EM-EU presenti una
proposta, el PP una altra, i l’equip de govern una altra. Per açò, una vegada que la
FELIB fa arribar a l’Ajuntament de Sant Lluís la resolució de la FEMP, és el motiu pel
qual considera oportú unificar aquesta qüestió.

5

El Sr. Coll Alcina manifesta que, doncs, el Partit Popular està d’acord a fusionar les
propostes d’acord i donarà suport a la proposta de l’equip de govern.
Per qüestió d’ordre, el batle demana que les mocions d’EM-EU i PP siguin retirades i
que es sotmeti a votació, únicament, la proposta que ve de la FEMP.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que el contingut de les tres mocions és
diferent, però la preocupació i l’orientació són les mateixes, i la proposta que fa l’equip
de govern és bastant diferent a la d’EM-EU i PP. Evidentment, l’important és que
s’aprovi una moció, amb el màxim suport possible, que rebutgi aquesta intenció del
Ministeri d’Economia de retallar el finançament als ajuntaments. Així mateix, manifesta
que li sembla que la proposta de l’equip de govern és molt més suau i no fa una crítica
tan contundent com la que fa EM-EU, però, en tot cas, si és per aconseguir la
unanimitat, retirarà la moció i donarà suport a la de l’equip de govern.
Intervé novament el batle, que manifesta que vol deixar clar que no es tracta d’una
proposta de l’equip de govern, sinó que és una proposta que ve de la FEMP i allà hi
estan representats tots els grups polítics de l’arc democràtic. Per tant, assenyala que
no diria que és una moció o una proposta de l’equip de govern, sinó de l’Ajuntament de
Sant Lluís, per anar a cercar aquesta unitat d’actuació que hi ha d’haver davant açò.
Tot seguit, el portaveu d’EM-EU retira la moció presentada.
VUITÈ.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DEL PARTIT POPULAR.- SOL·LICITUD
AL GOVERN LA REFORMA URGENT DEL FINANÇAMENT LOCAL I QUE NO
DISMINUEIXI ELS INGRESSOS LOCALS PER LES TRANSFERÈNCIES DE
L'ESTAT EN ELS PGE 2009
Ateses a les intervencions produïdes en el punt anterior, el Sr. Coll Alcina retira la
moció presentada.
NOVÈ.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DEL PARTIT POPULAR.- SOL·LICITUD
AL GOVERN BALEAR PERSONAL ADMINISTRATIU CENTRE SANITARI
El secretari dóna compte de la moció presentada pel grup del Partit Popular, amb
relació a l’assumpte indicat, que diu:
“Mª Nieves Baillo Vadell, como Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en Sant Lluís.
EXPONE: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que habiendo llegado a nuestro conocimiento que IBSALUT es el responsable directo del pago
del sueldo del personal adscrito al servicio del público en todo a cuanto se refiere a Sanidad. --Que teniendo en el Centro Sanitario de Sant Lluís una administrativa cuya retribución y
seguridad social es asumida por este Ayuntamiento. --------------------------------------------------------Que debido al aumento de población de los últimos años, el servicio del Ambulatorio se ha
hecho insuficiente. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Por tal razón, la que suscribe, presenta la siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------MOCIÓN--------------------------------------------------------------1º.- Instar a la Conselleria de IBSALUT del Govern Balear que asuma la nómina de la actual
administrativa, como es preceptivo.-------------------------------------------------------------------------------2º.- Instar a la Conselleria de IBSALUT del Govern Balear para que aumente el personal en
una persona más para poder prestar una mayor atención y un mejor servicio sanitario.” -----------
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Intervé el Sr. Coll Alcina. Manifesta que els ajuntaments tenen bastants dificultats
econòmiques i es fan càrrec de competències que no són seves i, tenint en compte els
anys difícils que es presenten econòmicament, s’ha d’evitar qualsevol tipus de
despesa que no pertoqui per competències al mateix ajuntament. Per tant, les
despeses de l’administrativa del centre sanitari de Sant Lluís, sabent que correspon a
l’IBSALUT, és lògic que es demani que siguin al seu càrrec. Afegeix que, atenent que
darrerament hi ha més serveis a causa del creixement de la població, és el motiu pel
qual també es demana que es millori aquest servei amb la incorporació d’una altra
persona.
Intervé el Sr. Melià Mercadal.

Anuncia que EM-EU donarà suport a la moció del PP.

Intervé el Sr. Cubas Pons. Manifesta que està gratament sorprès per la petició del
grup popular ja que demostra una confiança amb els gestors actuals de l’IBSALUT,
que no va tenir en els anteriors anys, atès que no van presentar la moció. Així mateix,
manifesta que li agradaria que aquests temes passassin abans per la comissió de
Sanitat i Serveis Socials, en lloc de dur-se directament al Ple. Pel que fa al contingut
de la moció, manifesta que a les comissions de Sanitat del mes de febrer i abril, així
com en el consell sectorial del mes d’abril, va informar que d’aquesta qüestió n’havien
xerrat amb el representant de l’IBSALUT i que, de fet, hi ha acordat que a partir del
primer trimestre de 2009 IBSALUT es farà càrrec de tot el servei administratiu del
centre sanitari de Sant Lluís. Per tant, demana que el Partit Popular retiri la proposta o
bé que passi a la comissió de Sanitat.
Intervé novament el Sr. Coll Alcina. Manifesta que el Partit Popular ha repassat el
conveni de l’any 2002 i ara mateix no beneficia l’Ajuntament, tot al contrari, han passat
sis anys i el conveni signat no s’està complint. Assenyala que en el punt tercer
s’estableix que l’IBSALUT s’ha de fer càrrec de l’electricitat, aigua, calefacció, telèfon i
neteja, i diu que no ha vist que aquestes despeses vagin a càrrec de l’IBSALUT. Així
mateix, manifesta que no veu per què la moció ha de quedar damunt la taula si l’equip
de govern hi està d’acord, per la qual cosa demana que es sotmeti a votació en el dia
d’avui. Conclou dient que si ho estan començant a fer se n’alegra, és una gran passa,
però hi ha unes quantes coses sobre aquesta moció que s’hi podrien incloure o es
podrien millorar.
Intervé novament el Sr. Cubas Pons. Manifesta que quan es va signar el conveni
l’any 2002 es va arribar a l’acord que l’Ajuntament es faria càrrec de l’administrativa a
canvi que l’IBSALUT posàs el segon metge en el centre sanitari. Sobre les despeses
indicades (llum, aigua, etc.), manifesta que hi ha una part que assumeix l’Ajuntament,
la que correspon a serveis socials, i l’IBSALUT es fa càrrec de la resta. Per altra
banda, manifesta que la moció no té massa sentit, ja que insta l’IBSALUT a fer una
cosa que ja s’ha acordat que es farà, és a dir, sembla que el Partit Popular s’aprofita
d’una feina que l’equip de govern ha fet per apuntar-se el punt, i açò no és així.
Insisteix que l’IBSALUT s’ha compromès per al primer trimestre de 2009 a posar una
administrativa en el centre sanitari de Sant Lluís; i d’aquesta moció, en tot cas, se’n
podria parlar en el mes d’abril, en el cas hipotètic que l’IBSALUT no compleixi amb la
seva paraula.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que si l’IBSALUT ha pres el compromís
d’assumir aquesta nòmina, no hi és per de més un acord de Ple demanant que açò
sigui així. Es tractaria de fer una pressió més perquè el compromís es compleixi, i no
creu que açò vagi en detriment de la feina que hagi fet el regidor de Sanitat en aquest
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sentit, sinó tot al contrari, donar suport a la feina que hagi pogut fer. Conclou dient
que, independentment de qui s’apunti el tanto, si s’hi vota a favor, el tanto se
l’apuntarà l’Ajuntament de Sant Lluís i no serà en detriment de l’equip de govern, sinó
com a suport a la feina que, com a regidor de l’equip de govern, està duent a terme.
Intervé el batle. Manifesta que aquesta moció sembla que capgira la feina que està
fent l’equip de govern, perquè l’equip de govern no du una proposta d’instar
l’IBSALUT, perquè
l’obligació és exigir-li que assumeixi les despeses de
l’administratiu, i afegeix que probablement el conveni de l’any 2002 ja no té vigència,
per açò estan reivindicant aquesta i altres qüestions. Continua manifestant que fa
una mica més d’un any governava el Partit Popular i es curiós que ara es faci aquesta
moció, quan l’Ajuntament de Sant Lluís ha assumit les despeses de l’administrativa
des de fa molts d’anys.
Segueix el batle. Manifesta que hi ha una feina feta pel regidor responsable de l’Àrea
de Sanitat i Serveis Socials sobre aquesta i altres qüestions i entén perfectament la
seva exposició, i insisteix que és curiós que ara es presenti aquesta moció quan en
diferents comissions s’ha informat de les gestions fetes sobre el particular. Conclou
demanant que aquesta moció passi a la comissió de Sanitat perquè l’estudiï i l’analitzi.
Intervé el Sr. Coll Alcina. Manifesta que està disposat a retirar la proposta sempre i
que des del consistori es faci una proposta unànime reclamant que es formalitzi
aquesta qüestió, ja que una cosa són les paraules i un altra allò que està plasmat en
un document.
El batle manifesta que, doncs, es pot sol·licitar a l’IBSALUT una proposta de conveni
sobre aquesta qüestió i que aquesta petició ja la pot fer l’Àrea de Sanitat i que sigui
des de la comissió de Sanitat que es faci el seguiment de tot açò. Per tant, demana
que el present punt quedi damunt la taula.
Després d’una àmplia anàlisi, el Ple de l’Ajuntament, per assentiment, acorda que el
present punt quedi damunt la taula i que la present moció sigui analitzada per la
comissió de Sanitat i Serveis Socials.
DESÈ.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DEL PARTIT POPULAR.- AMPLIACIÓ
PLANTILLA METGES CENTRE SANITARI
El secretari dóna compte de la moció presentada pel grup del Partit Popular, en relació
a l’assumpte indicat, que diu:
“Mª Nieves Baillo Vadell, como Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en Sant Lluís.
EXPONE: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que habiendo llegado a nuestro conocimiento que los dos médicos de este municipio tienen a
su cargo 2.300 tarjetas sanitarias cada uno. -------------------------------------------------------------------Que son los que tienen mayor número de tarjetas de toda Menorca. -----------------------------------Que lo habitual es que cada facultativo tenga de 1.300 a 1.500 tarjetas sanitarias, lo que en el
caso de Sant Lluís supera con creces lo que marca la normativa. ---------------------------------------Que considerando urgente el servicio de un nuevo médico para que la población esté bien
atendida. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que teniendo en cuenta que la población desde hace mucho tiempo es asistida por un solo
pediatra a tiempo parcial compartido con otro municipio, en este caso el de Es Castell, y
superando también el número de tarjetas sanitarias a nivel infantil. -------------------------------------Es por lo que, la que suscribe, presenta la siguiente: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MOCIÓN----------------------------------------------------
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1º.- Instar a la Conselleria de IBSALUT para que se sirvan proporcionar un médico más para la
asistencia sanitaria de esta población. ---------------------------------------------------------------------------2º.- Instar a la Conselleria de IBSALUT para que de las instrucciones precisas para que el
público infantil pueda tener un pediatra a tiempo total.” ------------------------------------------------------

El batle demana que, igualment que en el punt anterior, aquesta moció passi a estudi i
anàlisi de la comissió de Sanitat, ja que també hi ha propostes concretes de
l’IBSALUT sobre aquesta qüestió.
Intervé el Sr. Cubas Pons. Manifesta que, igualment, per al primer trimestre de 2009
l’IBSALUT s’ha compromès a augmentar les hores de pediatria que, de fet, ja s’han
doblat, ja que fins ara hi havia un servei de dos dies a la setmana i ara n’hi ha quatre, i
assenyala que s’han compromès a augmentar les hores de pediatria i afegir el tercer
metge a mitja jornada.
El Sr. Coll Alcina manifesta que a la moció el Partit Popular demana el tercer metge a
jornada completa, així com també el pediatre a jornada completa, i que açò serà una
qüestió que es pot debatre a la comissió.
El Ple de l’Ajuntament, per assentiment, acorda que el present punt quedi damunt la
taula i que la present moció sigui analitzada per la comissió de Sanitat i Serveis
Socials.
ONZÈ.- CONTROL DEL PLE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Intervé el Sr. Coll Alcina. Manifesta que a l’acta de la sessió de dia 31.07.08 hi ha una
contraproposta que presenta l’Ajuntament de Sant Lluís a l’empresa Antonio Gomila
SA, respecte a unes obres que es van fer a Son Remei, respecte a les quals hi ha
unes divergències de preus, uns interessos que l’ajuntament creu que no ha
d’assumir... Creu que unes obres que estan fetes de fa tanta estona ja s’ha deixat
córrer massa temps i no entén molt bé el plantejament que es pren en els punts que es
detallen a l’informe de Secretaria, ja que ens xerra d’unes divergències de dades que
no acaba d’entendre. Conclou dient que al Partit Popular li preocupa aquesta qüestió
i creu que, malauradament, açò tornarà a acabar en un contenciós.
Tot seguit, el batle demana la inclusió d’un punt d’urgència.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels dotze membres assistents, acorda
incloure’l.
DOTZÈ.- PRECS I SUGGERIMENTS
Intervé el Sr. Tudurí Mercadal. Es dirigeix al Sr. Cruz dient-li que no es cansarà de dir
que els contenidors estan bruts i, per demostrar-li-ho, li lliura una fotografia on es pot
veure la brutícia dels contenidors que hi ha en el complex de Binibèquer i a cala
Torret, per la qual cosa demana que es facin nets, cosa que tots els santlluïsers/es li
agrairan.
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Continua el Sr. Tudurí Mercadal. Manifesta que ha vist que per les festes de Sant
Lluís s’han eixermat la majoria dels camins, llevat del camí de Santa Rita, i es
demana: És açò un càstig als veïns per haver posat un cartell que reivindicava que
s’eixermàs el camí? O bé és un càstig per les declaracions que ell va fer a la premsa
queixant-se que els camins estaven en mal estat?
Manifesta que el camí està
pràcticament intransitable i amb les darreres pluges molt prest no s’hi podrà passar,
per la qual cosa demana: Quan se l’eixermarà?
Intervé el batle. Manifesta que no és adequat, ni hi correspon, el fet de xerrar de
càstig. Així mateix, manifesta que quan analitzes la quantitat de camins del terme
municipal en què no s’havia actuat, i prioritzats els camins més transitats, per açò,
durant el mes d’agost es va fer feina en el camí de Torret, en el camí de Binifadet, en
el camí des Lloc Nou, en el camí Vell de s’Ullastrar, a un tram del camí de Biniarroca...
Insisteix que no es tracta d’un càstig, sinó de prioritats i en aquests moments s’està
acabant el camí de Biniparrell i, seguidament, s’actuarà en el camí de Santa Rita,
possiblement dins la setmana vinent.
El Sr. Tudurí Mercadal demana per què s’espera tant a eixermar els camins, i per què
no es fa més assíduament.
El batle manifesta que s’ha de tenir en compte que Sant Lluís no té només dos camins,
sinó una xarxa molt grossa de camins i carreteres i s’ha d’actuar per tot. Afegeix que
en aquests moments el CIM planteja un conveni, en el qual l’eixermament de les
carreteres es farà conjuntament. Així mateix, recorda que anys enrere es tirava suc i
es matava l’herba i els camins estaven perfectes, però avui en dia no és així i tot s’ha
de fer a mà i s’ha de tenir en compte que Sant Lluís té molts de camins. També hi ha
queixes del camí Vell d’Alcalfar i encara no s’hi ha pogut anar, però insisteix que
s’actua segons les prioritats d’ús del camí.
Continua el Sr. Tudurí Mercadal. Manifesta que li agradaria saber si el Sr. Cruz, gran
defensor de no malgastar l’aigua, estava assabentat que l’aigua que es va emprar per
omplir els contenidors que es van posar a l’avinguda i a la carretera fins a Torret, es
va tirar una vegada van haver retirat els contenidors. Així mateix, li demana si ell va
donar les ordres perquè es fes així, i si no li sembla que hauria estat millor omplir-los
amb aigua depurada.
Intervé el Sr. Cruz Dalmau. Manifesta que no va donar les ordres perquè no ho sabia.
Així mateix, manifesta que no li sembla que sigui una quantitat d’aigua que valgui la
pena fer-ne notícia. Tal vegada sí es podria haver plantejat la possibilitat d’emprar
aigua depurada i es pot tenir en compte per al proper any, però insisteix que no estam
xerrant de gran quantitat d’aigua i, a més, les plantes d’allà l’hauran aprofitada.
El Sr. Tudurí Mercadal manifesta que hi ha hagut moltes queixes per la premsa i molta
gent que s’ha estranyat per aquest fet.
El Sr. Cruz Dalmau manifesta que ell ha vist una única queixa de la mateixa persona a
diversos mitjans de comunicació.
El batle afegeix que és curiós que un dia abans hi va haver un acte de gamberrisme, ja
que certes persones es van dedicar a llevar els taps dels contenidors i els tiraven dins
les tanques, i d’açò ningú no en va dir res, i aquí també se’n va perdre, d’aigua.
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Intervé el Sr. Morro Ferrà. Manifesta que normalment no sol fer preguntes a les
sessions plenàries, però com que des del dia 11.06.08, que es va fer la darrera
comissió de Sanitat i Esports, no se n’ha fet cap més i no n’hi haurà fins al mes
d’octubre, aprofitarà per fer unes quantes preguntes al regidor responsable de l’Àrea
de Sanitat i Esports. Demana:
-

Què hi falta per acabar el geriàtric i centre de dia, ja que s’havia d’acabar al mes
de desembre passat i aquest estiu pràcticament no s’hi ha fet feina.

-

Si ja s’ha decidit la forma de gestió del geriàtric i centre de dia.

-

Com està la qüestió de l’execució de la nova estació transformadora que s’havia
de fer, en què hi havia una previsió de 135.000 euros.

-

Com està la primera fase de remodelació del poliesportiu municipal; què s’ha fet;
quants de doblers s’han gastat, ja que hi havia una previsió de 150.000 euros.

-

Si s’ha fet el nou WC del camp de futbol.

-

Quan s’obriran les noves pistes de tenis, i com està la qüestió de l’execució de les
pistes de pàdel.

Intervé el Sr. Cubas Pons. Manifesta que li passarà un informe de les diferents
qüestions sol·licitades respecte al geriàtric i centre de dia;
sobre l’estació
transformadora, manifesta que l’obra ja està adjudicada. Pel que fa al poliesportiu,
manifesta que l’equip de govern es va reunir per tractar aquesta qüestió i s’està
pendent de la presentació d’un projecte; sobre els WC del camp de futbol, manifesta
que encara no està fet. Respecte a les noves pistes de tenis, informa que la previsió
és que estiguin finalitzades abans de final d’any; i sobre les pistes de pàdel,
manifesta que el que hi ha en el Pla d’equipament i instal·lacions esportives és la
remodelació del tancament de les pistes de tenis antigues.
Intervé el Sr. Coll Alcina. En primer lloc, demana a la Sra. Marqués els motius pels
quals s’estan retardant els pagaments a les urbanitzacions respecte als convenis de
neteja.
La Sra. Marqués Portella manifesta que no és que s’hagin retardat els pagaments, sinó
que aquest any se’ls va dir que abans de pagar-los les quantitats previstes en els
convenis de neteja, havien de justificar les despeses.
El Sr. Coll Alcina demana, doncs, si l’ajuntament només pagarà les despeses que es
justifiquin.
La Sra. Marqués Potella manifesta que l’ajuntament té una quantitat establerta per
cada associació i, en principi, les despeses són iguals o superiors a aquesta quantitat;
evidentment, l’ajuntament no pot pagar sense tenir una justificació i enguany s’ha
demanat formalment aquesta justificació.
Continua el Sr. Coll Alcina. Manifesta que fa dos mesos la senyora Marqués va dir
que en el mes de setembre presentaria un pla d’estabilitat pressupostària; demana
com està.
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La Sra. Marqués Portella manifesta que, si no recorda malament, va dir que es
presentaria en el mes de setembre o a mitjan octubre, i espera presentar-lo a la
comissió d’Hisenda del mes d’octubre.
Segueix el Sr. Coll Alcina. Manifesta que el Sr. Lora, quan va començar a governar
amb el PSOE, va dir que havien d’actualitzar tots els pactes urbanístics existents en
l’anterior mandat, per la qual cosa demana quan ho pensa fer i que contesti de forma
seriosa.
El Sr. Lora Buzón manifesta que ja s’està fent feina sobre aquesta qüestió i que, abans
d’aprovar-se l’expedient de modificació de normes subsidiàries, es posaran damunt la
taula a la comissió d’Urbanisme.
El Sr. Coll Alcina demana quan es preveu presentar l’expedient de modificació de
normes subsidiàries d’adaptació al PTI, així com l’expedient de modificació de normes
subsidiàries respecte a l’àrea de la costa.
El Sr. Lora Buzón informa que està previst aprovar-lo dins aquest any i, respecte a
l’adaptació de l’àrea de la costa, dins l’any que ve.
Continua el Sr. Coll Alcina. Demana en quina situació es troben les obres de la ruta
cicloturística i quan es reiniciaran.
El Sr. Lora Buzón informa que s’està esperant que l’IBASAN acabi de fer la seva
actuació i que, just acabi, s’hi faran les oportunes actuacions municipals.
El Sr. Coll Alcina manifesta que resulta que hi ha un decret de Batlia, el núm.
2007/364, de dia 23.07.07, pel qual s’estableix suspendre temporalment el contracte
d’execució d’aquesta obra per un període que no podrà excedir el mes de setembre de
2008; per tant, i com que la responsabilitat de la demora no sap en qui recau, és una
qüestió que s’hauria de tenir en compte.
La Sra. Marqués Portella informa que ja s’ha reprès el contracte de l’execució de
l’obra, però com que l’IBASAN ha ocasionat alguns desperfectes durant l’execució de
les seves obres, aquests els ha d’arranjar abans de fer les obres de la ruta
cicloturística.
Continua el Sr. Coll Alcina.
Demana en quina situació es troba el projecte
d’urbanització de Binibèquer Nou.
El Sr. Lora informa que per a la propera setmana hi ha prevista una reunió amb
l’Associació de Propietaris de l’esmentada urbanització, amb la finalitat de mostrar-los
la feina feta pel redactor del projecte i, a partir d’aquí, es començarà a fer feina sobre
el particular.
El Sr. Coll Alcina recorda que el Partit Popular va demanar que quan tinguessin el
projecte el volien veure amb anterioritat a l’execució de l’obra, per la qual cosa
demana que açò es tengui en compte.
El Sr. Lora manifesta que es durà a la comissió d’Urbanisme.
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Segueix el Sr. Coll Alcina. Manifesta que el Sr. Lora, com a regidor d’Urbanisme, deu
saber que s’estan fent unes obres a Binibèquer, la promotora de les quals és Binibeca
Hills, i no tenen llicència però estan continuant construint. Per açò, en demana
informació.
El Sr. Lora Buzón manifesta que, de llicència, n’han tingut i que una altra cosa és que
hagin fet actuacions que no corresponien i s’han hagut de paralitzar per deficiències.
A part d’açò, tenen una altra llicència per tancar les parcel·les, però insisteix que, de
llicència, sí que en tenien, però una altra qüestió és que allò que feien no s’ajustava al
projecte objecte de la llicència. Així mateix, informa que de tot açò se’n va informar
ahir a la comissió d’Urbanisme a la portaveu del PP.
Continua el Sr. Coll Alcina. Manifesta que hi ha moltes queixes respecte a
l’aparcament del Cós; es va iniciar en temporada turística; està mal senyalitzat; s’han
presentat moltes al·legacions, per la qual cosa voldria demanar a l’equip de govern
que no sigui massa restrictiu i que, abans de fer qualsevol actuació en el Cós, que
consulti l’oposició, que també són representants del consistori i de part del poble.
Segueix el Sr. Coll Alcina. Manifesta que li han arribat moltes opinions sobre les
Vetlades d’Estiu i allò que suposa als ciutadans quant a les seves despeses, per la
qual cosa des del Partit Popular, i més quan s’ha d’aprovar un pla d’estabilitat
pressupostària, vol suggerir que es vigilin les despeses que hi ha hagut i que, si bé
l’oferta és àmplia quant a qualitat, a vegades val més fer un poc menys, veient, així
mateix, com està l’economia general.
Per altra banda, el Sr. Coll Alcina manifesta que l’Associació de Propietaris de
Binibèquer Vell van sol·licitar la recepció de la urbanització i sembla que li ho han
demanat en diverses ocasions, i no s’entén que encara no hagin contestat, per la qual
cosa demana per quins motius encara no se n’ha fet recepció.
El secretari informa que està previst tractar aquesta qüestió a la propera comissió
d’Urbanisme.
El Sr. Coll Alcina manifesta que a l’esmentat escrit es demanava que s’elevàs al Ple
aquesta petició i que se’n donàs coneixement a tots els grups polítics, cosa que no
s’ha fet, ja que el Partit Popular n’ha tingut coneixement a través del registre
d’entrada, i açò era un exprés desig de l’associació.
Continua el Sr. Coll Alcina. Manifesta que hi ha regidories que no compleixen amb
allò que va acordar el Ple respecte a la periodicitat de les comissions informatives i
que, si bé pot entendre qualque canvi, hi ha sessions que fa estona que no es duen a
terme. Manifesta que la comissió de Medi ambient s’ha posposat per malaltia de
l’administrativa i que, si bé és un motiu important, creu que qualcú podria substituir
aquesta persona; en el cas de la comissió de Sanitat i Esports, la darrera que s’ha fet
ha estat en el mes de juny; i la comissió d’Urbanitzacions, que si bé no se n’ha fet per
força major, la darrera que s’ha fet va ser al mes març. Per tant, manifesta que a
l’oposició li agradaria tenir un control i un coneixement més pausat i millor de tota la
vida municipal, per la qual cosa li agradaria que es tingués en compte aquesta qüestió.
Segueix el Sr. Coll Alcina. Manifesta que moltes vegades que ha passat qualque cosa
fora del normal, el batle ha dit que assumia tota la responsabilitat. Ara vol fer
referència als 12 milions d’euros que Orfila SL ha reclamat, a través d’un contenciós,
davant el jutjat perquè l’Ajuntament i, en concret, el senyor batle, no va ser capaç de
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complir un conveni urbanístic signat. Manifesta que no sabem què dirà el tribunal,
però és clar que segurament, si bé li agradaria que no fos així, haurà de ser
indemnitzada l’esmentada societat i açò li costarà molts de doblers a
l’Ajuntament. Per tant, manifesta que és un tema bastant important i no sap com
pensa assumir el batle aquesta responsabilitat: si ho farà pagar als ciutadans apujant
els imposts? se n’anirà? es quedarà tan tranquil?...
El batle manifesta que, efectivament, és un tema important i que, si bé és ver que la
sentència no clarificava la qüestió de la indemnització, sí que deia que l’Ajuntament no
havia actuat, però resulta que no podia actuar perquè tenia diferents normatives que
condicionaven aquesta actuació. Hi va haver una norma cautelar l’any 2000 i a
continuació hi va haver un pla territorial, la qual cosa prohibia totalment complir aquest
conveni. Manifesta que ara la promotora ha presentat una reclamació i l’Ajuntament
ha sortit al pas presentant les al·legacions corresponents i espera que els jutges siguin
sensibles a la pretensió municipal, ja que troba desorbitada i fora de context la
reclamació presentada.
El Sr. Coll Alcina manifesta que és un tema preocupant i que, si bé és una reclamació
desorbitada, hi ha una sentència que diu que la societat ha de ser indemnitzada, i
d’aquí en no podem fugir.
El batle manifesta que açò és igual que Son Orfila, en què hi ha una sentència que
obliga l’Ajuntament a indemnitzar, però no hi ha quantitat perquè la valoració que fa
l’Ajuntament és zero. Manifesta que la pretensió d’Orfila SL és bastant potent, però
insisteix que creu que està fora de lloc i, efectivament, és un tema preocupant i ja es
veurà el que passarà.
Continua el Sr. Coll Alcina.
Manifesta que en el pressupost de 2008 hi ha
pressupostada la demolició del teatre, i assenyala que li agradaria saber si es farà
aquest any.
El batle manifesta que quan es fa un pressupost es fa una previsió i el que és molt
clar és que si no tenim els diners per construir-lo, amb convenis signats, no es
demolirà, si no és que l’edifici representàs cert perill, que no és el cas en aquests
moments.
El Sr. Coll Alcina demana si darrerament s’ha fet qualque gestió respecte a la qüestió
del finançament.
El batle manifesta que el que s’ha fet ha estat encarregar la redacció del projecte
executiu per saber de què estam xerrant i que, a partir d’aquí, llavors s’anirà a
demanar subvencions a diferents organismes.
Finalment, el Sr. Coll Alcina manifesta que s’han informat que la banda de Ferreries,
per la seva actuació, té un cost de 2.000 euros i, com que hi ha una factura de
Produccions Matxani per import de 5.800 euros per l’actuació de la banda de Ferreries,
vol una explicació d’aquesta qüestió.
El batle manifesta que hi ha una proposta inicial que no xerra de 2.000 euros ni de
5.000 euros, sinó de 20.000 euros, i llavors s’arriba a la conclusió que el cost de la
banda de Ferreries és de 5.800 euros.
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Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que la implantació de la zona blava del Cós
s’ha fet sense informar els veïns, ni els visitants d’altres pobles de l’illa, ni els turistes
que durant l’estiu ens visiten; hi ha hagut moltes crítiques en aquest sentit i només s’ha
informat a base de multes. Manifesta que es va col·locar un cartell discret a l’entrada
de cada tram que no deia quan entrava en vigor, i el dia que l’Ajuntament va decidir
que havia d’entrar en vigor, l’únic que va fer va ser enviar-hi la policia que posàs
multes. Assenyala que durant el més d’agost se n’han posat moltes, de multes, i li
agradaria tenir la relació del total de multes per aquest concepte, així com en general,
per tal de poder comparar les que s’han posat amb motiu de la implantació de la zona
blava amb les que habitualment se solen posar. Afegeix que, si pot ser, també durant
el mes de setembre.
Continua el Sr. Melià Mercadal. Demana si ja s’ha encarregat l’estudi de mobilitat que
el Sr. Lora va anunciar, fa molta estona, que encarregaria.
El Sr. Lora Buzón respon que no, i manifesta que en els pressuposts de l’any que ve
s’inclourà una partida pressupostària per a aquesta qüestió, ja que hi ha previst que
véngui gent experta per començar l’estudi de mobilitat; es faran uns tallers i allà hi
participarà tot el poble de Sant Lluís. Manifesta que el que sí han tingut han estat
ofertes pressupostàries per part de gent que es dedica a fer estudis de mobilitat i en el
seu moment es posaran damunt la taula. Llavors es farà com l’Agenda Local 21, que
s’actuarà segons prioritats.
Segueix el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que el senyor Lora, en una comissió de
Mobilitat, va anunciar que estava a punt d’encarregar aquest estudi. Per altra banda,
demana si s’ha constituït la mesa de mobilitat, que també fa mesos que va anunciar
que es constituiria.
El Sr. Lora Buzón respon que no. No obstant açò, manifesta que aquest mes es va
convocar l’APA, l’Associació de Veïns i l’Associació de Comerciants per tenir un
primer contacte, però per qüestions d’agenda hi va haver molta gent que no va venir i
es va posposar per al mes que ve, en què hi ha previst convocar la mesa de
mobilitat.
Continua el Sr. Melià Mercadal.
Pel que fa a l’aparcament nou de devora el
cementeri, de què el senyor Lora ha fet tanta propaganda com si fos el punt estrella
d’aquestes actuacions que ha anat realitzant quant a mobilitat, manifesta que li
agradaria saber si sap el nivell d’ocupació que ha tingut aquest aparcament.
El Sr. Lora Buzón manifesta que ho pot demanar a la Policia Local.
El Sr. Melià Mercadal manifesta que no fa falta perquè ell ho ha anat a mirar en
diferents ocasions, i el nivell d’ocupació és zero, zero, zero, ni un cotxe ni una moto.
El Sr. Lora Buzón manifesta que ben segur que hi hem anat en diferents moments, ja
que quan ell hi anat sí que n’hi havia, de cotxes aparcats.
El Sr. Melià Mercadal manifesta que el fet que no s’hagi emprat en absolut, açò li
demostra que les coses no es poden fer així, s’ha fet de forma totalment improvisada;
no s’ha fet un aparcament allà on feia falta, sinó allà on bonament es podia, i ha estat
una despesa absolutament inútil, ja que si el nivell d’ocupació ha estat zero, ja li dirà
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quina rendibilitat ha tingut, a part d’anunciar a so de bombo i platerets que com a
millora de la mobilitat a Sant Lluís s’ha creat un aparcament nou. Com a polític li
haurà servit donar aquesta notícia, però a l’hora de la realitat no ha servit per res. Açò
demostra improvisació i com el Sr. Lora fa les coses sense estudis previs, sense
comptar amb l’opinió de ningú...
Tot seguit, el batle li interromp la intervenció dient-li que som a “Precs i
suggeriments”, i que açò no és un punt de debat. Manifesta que està fent una
exposició i açò és més d’una comissió que no d’un ple, i li demana que faci una
pregunta o un suggeriment cap a l’equip de govern, però no una exposició d’una
història. Afegeix dient-li que si vol fer una exposició de motius, faci una moció.
El Sr. Melià Mercadal manifesta que farà el suggeriment, i diu que les coses que
preocupen els ciutadans s’han de debatre en el ple.
El batle manifesta que els punts de debat són els punts de debat i ara som a “Precs i
suggeriments”, a veure si ho entén d’una vegada, si no, li l’haurà de tancar el torn
d’intervenció. Demana que faci una pregunta o un suggeriment, però no una exposició
de motius. Conclou dient que ni la democràcia ni cap història d’aquesta.
El Sr. Melià Mercadal
prendre-se-la de broma.

manifesta que la democràcia no és una història per

El batle manifesta que hi està dient molt de debò, i que de broma no s’hi pren res, i
demana al senyor Melià que faci un prec o un suggeriment.
Tot seguit, el Sr. Melià Mercadal manifesta que el seu suggeriment és que no es facin
les coses d’aquesta manera tan improvisada, sense coneixements, i que si no entenen
qualque cosa s’han d’assessorar. En el cas del Pla de mobilitat, no s’ha fet així i
suggereix que se censuri aquesta falta de criteri per part del regidor de Mobilitat a
l’hora de fer les actuacions que està fent.
TRETZÈ.- PROPOSICIÓ D'ALCALDIA RELATIVA A L'ADHESIÓ A LA RESOLUCIÓ
DEL CONSELL TERRITORIAL DE LA FEDERACIÓ ESPANYOLA DE MUNICIPIS I
PROVÍNCIES AMB RELACIÓ A LA NEGOCIACIÓ SOBRE LA REFORMA DEL
MODEL DE FINANÇAMENT LOCAL DE DIA 13 DE SETEMBRE DE 2008
El secretari dóna compte de la proposició d’Alcaldia relativa a l’assumpte indicat, que
diu:
“Atesa la resolució del Consell Territorial de la Federación Española de Municipios y Provincias
(FEMP), en relació a la negociació sobre la reforma del model de finançament local, adoptada a
Saragossa el 13 de setembre de 2008, aquesta Corporació expressa la seva resolució de
donar-li el seu mes ferme suport en el procés de negociació que està realitzant en
representació i defensa dels interessos de totes les Corporacions Locals, amb la finalitat de
garantir la prestació dels serveis i l’exercici de las responsabilitats públiques que l’ordenament
jurídic els hi atribueix. ------------------------------------------------------------------------------------------------Considerant insuficient la proposta per a l’exercici pressupostari de l’any 2009, presentada per
el ministeri d’Economia i Hisenda, en aplicació del sistema actual de finançament, pel que fa a
la participació dels tributs de l’estat per part de les entitats locals, aquesta Corporació, sol·licita
el compromís ferme del Ministeri per tal de millorar el finançament local incorporant recursos
addicionals per a les Corporacions Locals, de la mateixa manera que s’ha fet per les
Comunitats Autònomes. ----------------------------------------------------------------------------------------------
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Atenent a les circumstàncies exposades; i atès, així mateix, al que disposa l’article 82 del
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, en el qual es posa
de manifest que per raons d’urgència degudament motivada, es podrà incloure a l’ordre del dia
assumptes que no hagin estat prèviament informats per la respectiva comissió, però en aquest
cas no podrà adoptar-se cap acord sobre aquests assumptes sense que el Ple ratifiqui la seva
inclusió a l’ordre del dia. ---------------------------------------------------------------------------------------------És el motiu pel qual elevo a la consideració del Ple de l’Ajuntament les següents -----------------------------------------------------------------------PROPOSTES D’ACORD-----------------------------------------Primer.- El Ple ratifica la inclusió del present assumpte a l’ordre del dia de la present sessió. --Segon.- Aquesta Corporació, en us de la seva autonomia local, acorda subscriure l’esmentada
resolució en els seus mes estrictes termes, així com una vegada aprovada, remetre-la a la
FEMP en prova del seu suport mes incondicional: -----------------------------------------------------------“RESOLUCION DEL CONSEJO TERRITORIAL DE LA FEMP EN RELACION A LA
NEGOCIACION SOBRE LA REFORMA DEL MODELO DE FINANCIACION LOCAL ---Zaragoza, 13 de septiembre de 2008 -----------------------------------------------------------------Los miembros del Consejo Territorial, integrado por los Presidentes de todas las
Federaciones Territoriales de Municipios, Provincias, Consejos y Cabildos Insulares,
reunidos en la ciudad de Zaragoza, adoptan por unanimidad la siguiente Resolución: -1º En ejecución de los compromisos expresados por el Gobierno de la Nación, para
garantizar un modelo de Reforma de la Financiación Local, que permita dotar a los
Gobiernos locales de una financiación adecuada y suficiente, de forma vinculada y
simultanea a la reforma de la Financiación Autonómica, garantizando la participación
de las Entidades Locales en los ingresos de las Comunidades Autónomas, este
Consejo expresa su firme voluntad de respaldar a la FEMP durante el proceso de la
negociación que está realizando en representación y defensa de los intereses de todas
las entidades locales. --------------------------------------------------------------------------------------2º La unidad de los municipalistas en torno a las propuestas presentadas por la FEMP,
requiere de una respuesta desde la lealtad institucional por parte de los responsables
del Ministerio de Economía y Hacienda, Ministerio de Administraciones Públicas y
Gobiernos de las CC.AA, que aun siendo coherente en relación a la situación
económica general, garantice la actividad, la prestación de servicios y el ejercicio de las
responsabilidades públicas que se realizan de modo efectivo desde los Ayuntamientos,
Diputaciones, Consejos y Cabildos Insulares. ------------------------------------------------------3º Consideramos insuficiente la propuesta de previsiones para el ejercicio
presupuestario del año 2009, presentada por el Ministerio de Economía y Hacienda, en
aplicación del sistema actual de financiación, con relación a la participación de los
tributos del Estado por las entidades locales, y se incluya una previsión de aumento de
la financiación local con cargo a los presupuestos del año 2009. ------------------------------4º Solicitamos del Gobierno el compromiso firme de mejorar la financiación local
incorporando recursos adicionales para las Corporaciones Locales, al igual que se ha
incluido en la propuesta del Ministerio de Economía para las Comunidades Autónomas.
5º Reiteramos la necesidad de que este proceso de negociación se vea impulsado,
durante las próximas semanas, conforme al calendario y contenidos aprobados en la
Mesa Negociadora Bilateral FEMP-Gobierno, cerrando simultáneamente el acuerdo de
Financiación Local junto al de las CC.AA. ------------------------------------------------------------6º Una vez cerrado el acuerdo de negociación de este proceso debe plantearse una
continuidad en los ámbitos territoriales entre los Gobiernos de las CC.AA. y los partidos
políticos y cada una de las Federaciones Territoriales para determinar la participación
de las Entidades Locales en los ingresos de las Comunidades Autónomas, para
avanzar en el proceso de segunda descentralización desarrollando el pacto local. ------7º Instar al Gobierno de la Nación y a todos los partidos políticos representados en el
Parlamento para alcanzar desde el imprescindible consenso, de forma inmediata, un
Acuerdo de Estado para la aprobación de un nuevo Estatuto del Gobierno Local, donde
se reconozca el marco de competencias reales y se respeten los principios básicos e
irrenunciables de igualdad, equidad, suficiencia financiera y autonomía local en todo el
territorio, de Ayuntamientos, Diputaciones, Consejos y Cabildos Insulares.” ----------------
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Intervé el batle. Dóna les gràcies als representats dels grups polítics de la corporació
per haver unificat la proposta d’acord en l’àmbit d’aquest ajuntament i espera que
l’esforç que es pretén des dels ajuntaments en un espai curt de temps es vegi una
resposta ferma i concreta per part del govern de l’estat, per la qual cosa agraeix que
s’hagin retirat les mocions d’EM-EU i PP i que s’hagin unificat amb aquesta proposta,
de manera que des de Sant Lluís hi hagi una veu unànime amb aquesta pretensió
municipal.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels dotze membres assistents, acorda:
Primer.- El Ple ratifica la inclusió del present assumpte a l’ordre del dia de la present
sessió.
Segon.- Aquesta corporació, fent ús de la seva autonomia local, acorda subscriure
l’esmentada resolució en els seus més estrictes termes, així com, una vegada
aprovada, remetre-la a la FEMP en prova del seu suport més incondicional:
“RESOLUCION DEL CONSEJO TERRITORIAL DE LA FEMP EN RELACION A LA
NEGOCIACION SOBRE LA REFORMA DEL MODELO DE FINANCIACION LOCAL
Zaragoza, 13 de septiembre de 2008 -----------------------------------------------------------------Los miembros del Consejo Territorial, integrado por los Presidentes de todas las
Federaciones Territoriales de Municipios, Provincias, Consejos y Cabildos Insulares,
reunidos en la ciudad de Zaragoza, adoptan por unanimidad la siguiente Resolución: -1º En ejecución de los compromisos expresados por el Gobierno de la Nación, para
garantizar un modelo de Reforma de la Financiación Local, que permita dotar a los
Gobiernos locales de una financiación adecuada y suficiente, de forma vinculada y
simultanea a la reforma de la Financiación Autonómica, garantizando la participación
de las Entidades Locales en los ingresos de las Comunidades Autónomas, este
Consejo expresa su firme voluntad de respaldar a la FEMP durante el proceso de la
negociación que está realizando en representación y defensa de los intereses de todas
las entidades locales. --------------------------------------------------------------------------------------2º La unidad de los municipalistas en torno a las propuestas presentadas por la FEMP,
requiere de una respuesta desde la lealtad institucional por parte de los responsables
del Ministerio de Economía y Hacienda, Ministerio de Administraciones Públicas y
Gobiernos de las CC.AA, que aun siendo coherente en relación a la situación
económica general, garantice la actividad, la prestación de servicios y el ejercicio de las
responsabilidades públicas que se realizan de modo efectivo desde los Ayuntamientos,
Diputaciones, Consejos y Cabildos Insulares. ------------------------------------------------------3º Consideramos insuficiente la propuesta de previsiones para el ejercicio
presupuestario del año 2009, presentada por el Ministerio de Economía y Hacienda, en
aplicación del sistema actual de financiación, con relación a la participación de los
tributos del Estado por las entidades locales, y se incluya una previsión de aumento de
la financiación local con cargo a los presupuestos del año 2009. ------------------------------4º Solicitamos del Gobierno el compromiso firme de mejorar la financiación local
incorporando recursos adicionales para las Corporaciones Locales, al igual que se ha
incluido en la propuesta del Ministerio de Economía para las Comunidades Autónomas.
5º Reiteramos la necesidad de que este proceso de negociación se vea impulsado,
durante las próximas semanas, conforme al calendario y contenidos aprobados en la
Mesa Negociadora Bilateral FEMP-Gobierno, cerrando simultáneamente el acuerdo de
Financiación Local junto al de las CC.AA. ------------------------------------------------------------6º Una vez cerrado el acuerdo de negociación de este proceso debe plantearse una
continuidad en los ámbitos territoriales entre los Gobiernos de las CC.AA. y los partidos
políticos y cada una de las Federaciones Territoriales para determinar la participación
de las Entidades Locales en los ingresos de las Comunidades Autónomas, para
avanzar en el proceso de segunda descentralización desarrollando el pacto local. -------
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7º Instar al Gobierno de la Nación y a todos los partidos políticos representados en el
Parlamento para alcanzar desde el imprescindible consenso, de forma inmediata, un
Acuerdo de Estado para la aprobación de un nuevo Estatuto del Gobierno Local, donde
se reconozca el marco de competencias reales y se respeten los principios básicos e
irrenunciables de igualdad, equidad, suficiencia financiera y autonomía local en todo el
territorio, de Ayuntamientos, Diputaciones, Consejos y Cabildos Insulares.” ----------------

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