ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DIA 22
D’OCTUBRE DE 2008 (PER AVANÇAMENT DE LA SESSIÓ DE DIA 30.10.08)
A Sant Lluís a les 20.00 hores de dia 22 d’octubre de 2008, es reuneixen a la sala
d’actes d’aquestes Cases Consistorials els senyors que a continuació s’anomenen per
tal de fer sessió plenària, per a la qual havien estat prèviament convocats.
Batle :
1r. Tinent de batle :
2n. Tinenta de batle :
3r. Tinent de batle :
4t. Tinent de batle :
Regidora :
Regidor :
Regidora :
Regidor :
Regidor :
Regidora :
Regidor :
Regidor :

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

L’acte és presidit pel batle, senyor Llorenç Carretero Tudurí, assistit pel secretari de la
corporació, senyor Isidro López de Hoyos Herrero.
El president declara oberta la sessió.
PRIMER.- SIGNATURA ACTA SESSIÓ ANTERIOR
El secretari dóna compte de l’acta de la sessió de dia 24.09.08.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, 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 DEL SECTOR XIII, SA SIVINA DE BAIX,
DE L'ÀREA DE LA COSTA DEL TERME MUNICIPAL DE SANT LLUÍS
Intervé el Sr. Lora Buzón. Demana que, novament, el present punt quedi damunt la
taula perquè encara no ha estat possible signar l’escriptura d’aquesta cessió.
El Ple de l’Ajuntament, per assentiment, acorda deixar el present punt damunt la taula.
TERCER.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DEL PARTIT POPULAR.SOL·LICITUD AL GOVERN BALEAR PERSONAL ADMINISTRATIU CENTRE
SANITARI
El secretari informa que el present assumpte va quedar damunt la taula a la sessió
plenària de dia 24.09.08.
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Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que el Partit Popular demana que el present
punt, així com el següent, quedin damunt la taula fins al mes de desembre, tal com es
va acordar a la comissió de Sanitat i Esports, en què es suposa que l’equip de govern
hi votarà a favor o presentarà una alternativa a la moció del Partit Popular que sigui
favorable per als ciutadans de Sant Lluís.
Intervé el batle. Demana que aquesta moció, així com la següent, siguin retirades, tal
com es va demanar en el ple passat, i que es remetin a la comissió pertinent, per tal
que d’allà surti un dictamen. Afegeix que si el dictamen no millora les propostes del
Partit Popular, llavors donarien suport a aquestes mocions. Conclou dient que si no
es retiren, l’equip de govern hi haurà de votar en contra.
La Sra. Baillo Vadell manifesta que el Partit Popular no retirarà les mocions
presentades perquè creu, sincerament, que són bones per als ciutadans de Sant Lluís
i és impossible que un equip de govern hi pugui votar en contra simplement perquè
se’n tracti dins la comissió. Manifesta que se n’ha xerrat en el Ple, se n’ha xerrat a la
comissió, i considera que s’ha de respectar allò que es va acordar dins la comissió,
en concret, que es faria una proposta i es presentaria a la comissió del mes de
desembre. Per tant, insisteix que no retiraran les mocions i que el present punt quedi
damunt la taula.
El batle manifesta que està molt clar que tots els membres d’aquest consistori estam
cercant el bé del poble de Sant Lluís i aquest equip de govern ja ha fet una feina
important per millorar totes aquestes qüestions que s’estan demanant. Segueix
demanant que es retirin les mocions i que el debat es faci dins la comissió i que d’allà
surti un dictamen. Així mateix, manifesta que el fet de votar en contra d’aquestes
dues mocions no és que es voti en contra del poble de Sant Lluís perquè, precisament,
ja estan bastant endavant les gestions que s’han fet sobre aquestes qüestions.
Afegeix que si en el mes de desembre les propostes que du l’equip de govern no
millorassin les mocions del Partit Popular, evidentment, dins la comissió hi hauria una
resolució que posteriorment passaria al Ple. Conclou dient que bé siguin les mocions
o bé sigui la proposta que presenta l’equip de govern, sempre és per millorar les
condicions i aportar millores per a la gent de Sant Lluís. Per açò, reitera que es retirin.
La Sra. Baillo Vadell manifesta que ha quedat sorpresa que el batle ens demostri que
les comissions no tenen cap valor, ja que si es va prendre una resolució a la comissió,
la cosa lògica és que es respectàs. Manifesta que el fet que avui el batle véngui a
dir que retirem les mocions, quan són bones per al poble, simplement perquè han fet
una sèrie de gestions, les quals pot demostrar que no s’han plasmat per escrit, resulta
sorprenent, així com també que el batle estigui disposat a fer un canvi del que es va
dir a la comissió a la idea que ara ens transmet en el Ple. Conclou dient que l’equip de
govern té la majoria i, simplement, alçant un braç poden dir: NO. Ho facin i punt.
Finalment, el batle manifesta que en aquests moments la senyora Baillo està capgirant
per complet els acords que es van prendre dins la comissió, o bé els intermediaris no
xerren d’allò mateix o és que hi ha qualcú que no n’agafa ni una. Manifesta que
l’acord de la comissió va ser prou clar, en concret, que en el mes de desembre hi
haurà un posicionament de la comissió, i allà hi estan representats tots els grups
polítics d’aquest ajuntament. Així mateix, recorda que en el Ple passat ja es va dir
que aquestes dues mocions anassin a la comissió i que allà es debatessin, juntament
amb les propostes que pogués dur l’equip de govern segons gestions fetes amb el
gerent de l’IBSALUT, i açò és el que hi ha. Continua manifestat que la cosa
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sorprenent és que quan governava el Partit Popular, ells fossin incapaços de plantejar
tot açò. Conclou dient que està molt clara la postura del Partit Popular, així com la
postura de l’equip de govern, el qual creu que el debat s’ha de fer dins la comissió
corresponent, i d’allà serà d’on sortirà el dictamen que es presentarà en el Ple del mes
de desembre.
I no havent-hi més intervencions, en primer lloc el batle sotmet a votació la proposta
del Partit Popular, relativa que el present punt quedi damunt la taula.
El Ple de l’Ajuntament, per sis vots a favor, corresponents als membres del PP (5) i
EM-EU (1); i set vots en contra, corresponents als membres del PSOE (5) i PSM-ELS
VERDS (2); acorda desestimar la sol·licitud presentada.
Tot seguit, el batle sotmet a votació la moció presentada pel Partit Popular.
El Ple de l’Ajuntament, per cinc vots a favor, corresponents als membres del PP (5);
una abstenció, corresponents al membre d’EM-EU (1);
i set vots en contra,
corresponents als membres del PSOE (5) i PSM-ELS VERDS (2); acorda desestimar
en tots els seus termes la moció presentada.
QUART.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DEL PARTIT POPULAR.- AMPLIACIÓ
PLANTILLA METGES CENTRE SANITARI
Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que el Partit Popular es reafirma en tot allò que
ha dit en el punt anterior.
Intervé el batle. Manifesta que l’equip de govern també, i que aquestes dues mocions
es seguiran debatent dins la comissió i espera que allà hi hagi un bon dictamen,
perquè açò és el que pretenem tots els qui som aquí asseguts.
I no havent-hi més intervencions, en primer lloc el batle sotmet a votació la proposta
del Partit Popular, relativa que el present punt quedi damunt la taula.
El Ple de l’Ajuntament, per sis vots a favor, corresponents als membres del PP (5) i
EM-EU (1); i set vots en contra, corresponents als membres del PSOE (5) i PSM-ELS
VERDS (2); acorda desestimar la sol·licitud presentada.
Tot seguit, el batle sotmet a votació la moció presentada pel Partit Popular.
El Ple de l’Ajuntament, per cinc vots a favor, corresponents als membres del PP (5);
una abstenció, corresponents al membre d’EM-EU (1);
i set vots en contra,
corresponents als membres del PSOE (5) i PSM-ELS VERDS (2); acorda desestimar
en tots els seus termes la moció presentada.
CINQUÈ.- DICTAMEN COMISSIÓ D'ECONOMIA I EDUCACIÓ 14.10.08.PROPOSTA AMB RELACIÓ A L'APROVACIÓ PROVISIONAL D'UNA
MODIFICACIÓ A L'ORDENANÇA FISCAL QUE REGULA L'IMPOST SOBRE
VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
El secretari dóna compte del dictamen emès en relació amb l’assumpte indicat, que
diu:
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“El secretari informa que s’ha remès als membres de la comissió la proposta, de dia
09.10.08, que presenta la regidora d’Economia amb relació a l’aprovació provisional d’una
modificació a l’ordenança en qüestió, així com l’informe de Secretaria-Intervenció, també de
dia 09.10.08, amb relació a l’assumpte indicat. ----------------------------------------------------------------Intervé la presidenta. Manifesta que s’ha considerat oportú aplicar l’IPC a aquesta ordenança,
ja que llavors si no s’apuja anualment en el moment de fer-ho s’ajunten dos o tres anys i
l’increment és més fort, com va passar l’any 2007 que es va haver d’apujar les tarifes per a
l’any 2008 en un 10% perquè feia anys que sempre hi havia la mateixa tarifa. ----------------------El Sr. Melià Mercadal manifesta que, doncs, la puja per a l’any 2009 és estrictament l’IPC. La
presidenta respon que sí. -------------------------------------------------------------------------------------------El Sr. Melià Mercadal manifesta que l’any 2008 es va apujar el 10%, la qual cosa suposa que
s’incloïen els diferents IPC d’anys anteriors i les tarifes d’aquesta ordenança quedaven al dia.
Demana si és així. -----------------------------------------------------------------------------------------------------La presidenta manifesta que l’any passat, quan es va aplicar un augment del 10%, no era
exactament la suma dels IPC, sinó que va quedar una mica per davall per no haver de fer una
gran pujada d’aquest impost, i el que es va fer va ser una aproximació i a partir d’aquí anar
aplicant l’IPC anualment. --------------------------------------------------------------------------------------------El Sr. Melià Mercadal manifesta que, doncs, allò que va faltar l’any passat per arribar
exactament a la suma dels IPC, enguany no es recupera. -----------------------------------------------La presidenta respon que no i que creu que en aquests moments n’hi ha prou d’apujar
únicament l’IPC. -------------------------------------------------------------------------------------------------------La Comissió d’Economia i Educació, amb els vots a favor dels representants del PSOE i PSMELS VERDS, que suposen set vots ponderats; i l’abstenció dels representants del PP i EM-EU,
que suposen sis vots ponderats, acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les
següents propostes d’acord: ----------------------------------------------------------------------------------------Primera.- 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 2009
A) TURISMOS
De menos de 8 caballos fiscales

19,30

De 8 hasta 11,99 caballos fiscales

52,30

De 12 hasta 15,99 caballos fiscales

110,30

De 16 hasta 19,99 caballos fiscales

137,30

De 20 caballos fiscales en adelante

171,70

B) AUTOBUSES
De menos de 21 plazas

127,70

De 21 a 50 plazas

181,90

De mas de 50 plazas

227,30

C) CAMIONES
de menos de 1000 kilogramos de carga útil

64,80

De 1000 a 2999 kilogramos de carga útil

127,70

De mas de 2999 a 9999 kilogramos de carga útil

181,90

De mas de 9999 kilogramos de carga útil

227,30

D) TRACTORES
de menos de 16 caballos fiscales
De 16 a 25 caballos fiscales
de mas de 25 caballos fiscales

27,10
42,60
127,70

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

27,10

De 1000 a 2999 kilogramos de carga útil

42,60

De mas de 2999 kilogramos de carga útil

127,70
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F) OTROS VEHÍCULOS
Ciclomotores
Motocicletas de hasta 125 cc

6,80
6,80

Motocicletas de mas de 125 hasta 250 cc.

11,70

Motocicletas de mas de 250 hasta 500 cc.

23,30

Motocicletas de mas de 500 hasta 1000 cc.

46,40

Motocicletas de mas de 1000 cc.

92,80

Segona.- L’entrada en vigor de la modificació plantejada serà efectiva a partir de la data 1 de
gener de 2009, condicionada a la publicació en el BOIB del text íntegre de l’esmentada
modificació. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tercera.- 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
els expedients i presentar les reclamacions que estimin oportunes. -------------------------------------Quarta.- En el cas que no es presentin reclamacions, s’entendrà definitivament adoptat l’acord
fins ara provisional”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Intervé la Sra. Marqués Portella. Manifesta que, donada la situació actual, l’únic que
es fa és incrementar la taxa segons l’IPC, la variació interanual de la qual (d’agost de
2007 a agost de 2008) està xifrada en el 4,9%.
Intervé la Sra. Baillo Vadell, Manifesta que les tarifes proposades de 2007 a 2008 van
suposar un increment d’un 10% i ara, un any que tots sabem les dificultats que
passen els ciutadans, a l’equip de govern no se li ocorre res més que augmentar les
tarifes d’aquest impost, encara que només sigui un 4,9%. Recorda que el batle va dir
que la crisi no havia arribat a l’Ajuntament i, segurament, no devia saber els nombres
que hi havia dins l’àrea d’Hisenda. Així mateix, manifesta que la majoria dels punts
de l’ordre del dia d’avui són d’augmentar les taxes, la qual cosa fa suposar que la
crisi sí que ja ha arribat a l’Ajuntament, per açò han d’apujar els imposts. Afegeix que
l’equip de govern oblida que els que majoritàriament sofreixen la crisi són els ciutadans
i no li sembla just que vulguin corregir la seva mala gestió, precisament, a costa de tots
nosaltres. Per tot açò, anuncia que el Partit Popular hi votarà en contra.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que EM-EU entén que els imposts i les taxes
s’han d’anar apujant segons l’PC i en aquest cas, tot i que l’any passat hi va haver una
primera pujada per intentar arribar al nivell a què havien d’arribar, enguany només
s’apuja l’IPC i es deixa pendent aquesta adaptació d’allò que havia quedat pendent
d’altres anys; per tant, anuncia que hi votarà a favor.
Intervé novament la Sra. Marqués Portella. Manifesta que és curiós allò que diu la
portaveu del Partit Popular, ja que precisament perquè estam en crisi només s’apuja
l’IPC. Assenyala que tots els serveis que tenim a l’ajuntament i tots els serveis que
donam també pugen cada any i l’equip de govern entén que la gent el que vol és que
els serveis es mantenguin, i si aquests serveis s’han de mantenir, la gent també entén
que els imposts s’apugin al mateix nivell. Afegeix que altres anys no s’ha apujat
aquest impost i llavors s’ha de fer una pujada global per tot allò que s’ha deixat
d’apujar dels anys anteriors i com que les previsions de moment no són gaire
optimistes, estima més convenient apujar l’IPC cada any, que no haver de fer una
pujada forta d’aquí a dos anys. Conclou dient que aquesta pujada suposa que en el
rebut anual d’aquest impost respecte als vehicles que paguen més als vehicles que
paguen menys anirà de 0’90 a 8 euros, açò serà la pujada que notarà el ciutadà.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
Comissió d’Economia i Educació.
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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 cinc vots en contra, 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 2009
A) TURISMOS
De menos de 8 caballos fiscales

19,30

De 8 hasta 11,99 caballos fiscales

52,30

De 12 hasta 15,99 caballos fiscales

110,30

De 16 hasta 19,99 caballos fiscales

137,30

De 20 caballos fiscales en adelante

171,70

B) AUTOBUSES
De menos de 21 plazas

127,70

De 21 a 50 plazas

181,90

De mas de 50 plazas

227,30

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

64,80
127,70

De mas de 2999 a 9999 kilogramos de carga útil

181,90

De mas de 9999 kilogramos de carga útil

227,30

D) TRACTORES
De menos de 16 caballos fiscales

27,10

De 16 a 25 caballos fiscales

42,60

De mas de 25 caballos fiscales

127,70

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

27,10

De 1000 a 2999 kilogramos de carga útil

42,60

De mas de 2999 kilogramos de carga útil

127,70

F) OTROS VEHÍCULOS
Ciclomotores
Motocicletas de hasta 125 cc
Motocicletas de mas de 125 hasta 250 cc.

6,80
6,80
11,70

Motocicletas de mas de 250 hasta 500 cc.

23,30

Motocicletas de mas de 500 hasta 1000 cc.

46,40

Motocicletas de mas de 1000 cc.

92,80

Segon.- L’entrada en vigor de la modificació plantejada serà efectiva a partir de la data
1 de gener de 2009, 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 els expedients 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.
SISÈ.- DICTAMEN COMISSIÓ D'ECONOMIA I EDUCACIÓ 14.10.08.- PROPOSTA
AMB RELACIÓ A L'APROVACIÓ PROVISIONAL D'UNA MODIFICACIÓ A
L'ORDENANÇA FISCAL QUE REGULA LA TAXA PEL SERVEI DE RECOLLIDA I
TRACTAMENT DE FEMS I RESIDUS SÒLIDS URBANS
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
09.10.08, que presenta la regidora d’Economia amb relació a l’aprovació provisional d’una
modificació a l’ordenança en qüestió, així com l’informe de Secretaria-Intervenció, de dia
08.10.08, amb relació a l’assumpte indicat. --------------------------------------------------------------------Intervé la presidenta. Manifesta que, igualment que amb l’impost sobre vehicles, s’ha
augmentat únicament l’IPC. Afegeix que la llei diu que mai es pot cobrar més del que costa el
servei, però s’ha d’anar igualant i aquesta puja que es proposa no representa que el
rendiment de la taxa superi les despeses derivades del servei. ------------------------------------------Intervé la Sra. Baillo Vadell. Demana una explicació de l’apartat a) de l’informe de Secretaria,
relatiu al cost estimat del servei de l’exercici de 2008. -----------------------------------------------------La presidenta efectua una detallada explicació d’aquesta qüestió i informa, així mateix, dels
serveis que poden i no poden entrar dins l’aplicació d’aquesta taxa. -----------------------------------La Comissió d’Economia i Educació, amb els vots a favor dels representants del PSOE i PSMELS VERDS, que suposen set vots ponderats; i l’abstenció dels representants del PP i EM-EU,
que suposen sis vots ponderats, acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les
següents propostes d’acord: ----------------------------------------------------------------------------------------Primera.- 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:
2009
2009
CUOTA

CUOTA

FIJA

VARIABLE

EUROS
CASCO URBANO

Vivienda

181,00

0,60

50,10

0,60

Talleres

150,50

0,60

Discoteca

498,10

Restaurante

601,90

Bar

379,60

Local Industrial
Comercio

ÁREA COSTA

EUROS/M2

85,00

Cochera

29,00

Vivienda

104,60

Comercio

64,10

Discoteca

382,90

0,60
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Restaurante

595,00

Rest. Cafeteria

461,70

Bar

226,70

Bar cafeteria

426,30

Caseta

21,00

Hotel plaza

21,00

Hostal Plaza
Supermercado
RÚSTICO Y CASERIOS
POLÍGONO INDUSTRIAL

Vivienda

15,00
232,30

1,40

54,30
233,30

Segona.- L’entrada en vigor de la modificació plantejada serà efectiva a partir de la data 1 de
gener de 2009, condicionada a la publicació en el BOIB del text íntegre de l’esmentada
modificació. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tercera.- 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
els expedients i presentar les reclamacions que estimin oportunes. -------------------------------------Quarta.- En el cas que no es presentin reclamacions, s’entendrà definitivament adoptat l’acord
fins ara provisional.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Intervé la Sra. Marqués Portella. Manifesta que, igual que en el punt anterior, només
s’apuja el 4,9%, corresponent a l’IPC. Així mateix, manifesta que la llei estableix que
l’import de la taxa per a la prestació d’un servei no podrà excedir el cost real o
previsible d’aquesta servei, però també diu que aquestes taxes s’haurien d’anar
apropant a aquest cost. Assenyala que l’any passat es van apujar un 10% per anarse aproximant a aquest cost, però tot i aquesta pujada que presentam enguany ni tan
sols així arribam al cost real de l’any 2008, tenint en compte que aquest augment és
per a l’any 2009.
Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que la senyora Marqués s’ha limitat a fer una
revisió de la taxa, aplicant un augment percentual, amb la qual cosa es manté
la injustícia que ella mateixa va reconèixer en el Ple del mes de novembre de
l’any passat, de l’enorme desproporció entre la taxa de l’àrea de la costa i la dels
caserius. Afegeix que a l’esmentat Ple de dia 06.11.07 la senyora Marqués es va
comprometre a revisar l’ordenança durant aquest any, i no troba seriós que oblidi
aquesta oferta que afecta l’economia de molts de ciutadans, ja que els que viuen a la
costa paguen quasi el doble respecte dels que viuen als caserius. L’ajuntament ha de
tractar tots els ciutadans per igual i aprovant aquestes tarifes se’n discrimina uns en
benefici d’uns altres. Per tant, el Partit Popular demana que el present punt quedi
damunt la taula i es revisin els preus i tota l’ordenança, tal com es va comprometre la
regidora d’Economia fa un any.
Intervé la senyora Marqués Portella. Manifesta que és ver que en el Ple del mes de
novembre es va comprometre a revisar aquesta ordenança; també és ver que s’hi ha
començat a fer feina; però també és ver que és bastant complicat fer una revisió de
dalt a baix, i assenyala que la seva proposta segueix damunt la taula. Conclou dient
que la seva intenció hi és, que ja ha començat a fer-hi feina i demana a la senyora
Baillo que si l’any que ve no l’ha feta, li ho torni a recordar.
Intervé novament la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que la senyora Marqués ha deixat
mot decepcionat el Partit Popular perquè quan ella dóna una paraula, el mínim que ha
de fer és complir-la. Anuncia que el Partit Popular hi votarà en contra.

8

Intervé el Sr. Melià Mercadal. Pel que fa a la qüestió de la intenció de revisar
l’ordenança, manifesta que li agradaria saber si es té pensat revisar-la en el sentit
que diu el Partit Popular respecte que tots els veïns paguin igual o bé si es tindrà en
compte el major cost que suposa la recollida a les urbanitzacions amb relació al cost
que suposa al nucli urbà del poble.
Intervé el batle.
Manifesta que la portaveu del Partit Popular ha dit que a la costa
paguen doble i assenyala que s’haurà de veure exactament com es desenvolupa el
servei, tant a la costa com al nucli urbà, i quan es faci una revisió es farà una revisió
de tot. Així mateix, manifesta que hi ha tota una sèrie de serveis que no es poden
cobrar amb aquesta taxa i que es donen, i que enguany es planteja un increment de
l’IPC, sabent que és un servei que genera un dèficit bastant gros.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació, en primer lloc, la proposta
del Partit Popular, relativa que el present punt quedi damunt la taula.
El Ple de l’Ajuntament, per cinc vots a favor, corresponents als membres del PP; i vuit
vots en contra, corresponents als membres del PSOE (5), PSM-ELS VERDS (2) i
EM-EU (1); acorda desestimar la sol·licitud presentada.
Tot seguit, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la Comissió d’Economia
i Educació.
El Ple de l’Ajuntament, per vuit vots a favor, corresponents als membres del PSOE
(5), PSM-ELS VERDS (2) i EM-EU (1); i cinc 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
Comercio

ÁREA COSTA

2009

2009

CUOTA

CUOTA

FIJA

VARIABLE

EUROS

EUROS/M2

85,00
181,00

0,60

50,10

0,60

Talleres

150,50

0,60

Discoteca

498,10

Restaurante

601,90

Bar

379,60

Cochera

29,00

Vivienda

104,60

Comercio

64,10

Discoteca

382,90

Restaurante

595,00

Rest. Cafeteria

461,70

0,60
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Bar

226,70

Bar cafeteria

426,30

Caseta

21,00

Hotel plaza

21,00

Hostal Plaza

15,00

Supermercado
RÚSTICO Y CASERIOS
POLÍGONO INDUSTRIAL

Vivienda

232,30

1,40

54,30
233,30

Segon.- L’entrada en vigor de la modificació plantejada serà efectiva a partir de la data
1 de gener de 2009, 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 els expedients 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.
SETÈ.- DICTAMEN COMISSIÓ D'ECONOMIA I EDUCACIÓ 14.10.08.- PROPOSTA
AMB RELACIÓ A L'APROVACIÓ PROVISIONAL D'UNA MODIFICACIÓ A
L'ORDENANÇA FISCAL QUE REGULA LA TAXA PEL SERVEI DE
CLAVEGUERAM
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’escrit presentat per
Aigües Sant Lluís SL, RE 5187, de dia 15.09.08, mitjançant el qual posa damunt la taula una
proposta de modificació de l’ordenança fiscal perquè s’apliqui a partir de l’exercici de 2009,
així com la proposta, de dia 09.10.08, que presenta la regidora d’Economia amb relació a
l’assumpte indicat. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Intervé la presidenta. Manifesta que l’empresa que gestiona l’aigua i el clavegueram en el
terme municipal ha presentat una proposta de modificació de l’ordenança de clavegueram i
que, analitzada aquesta proposta, és el motiu pel qual es presenta la proposta en qüestió. Així
mateix, manifesta que actualment la quota tributària és de 0,11085 euros/m3 i amb la proposta
que es presenta passaria a 0,156941 euros/m3, és a dir, un rebut d’un habitatge mitjà que
gasta unes 60 tones d’aigua trimestralment, suposaria un increment de 4 euros trimestral.
Per altra banda, manifesta que, comparat amb altres municipis, som uns dels que tenim la
quota més avall, l’únic que queda per davall és Alaior, perquè només cobren una taxa fixa
independentment del consum. -------------------------------------------------------------------------------------El Sr. Melià Mercadal demana si la pujada que s’efectua és d’un 41%. ------------------------------La presidenta respon que sí i que aquesta pujada és sobre la base de les inversions previstes
per fer; i n’efectua una detallada explicació. -------------------------------------------------------------------La Sra. Baillo Vadell manifesta que li agradaria saber la pujada d’aquesta taxa que es va
produir l’any 2006, per la qual cosa demana una còpia de la sessió plenària de dia 22.06.06,
que és on es va fer la darrera modificació d’aquesta taxa. ------------------------------------------------Així mateix, la Sra. Baillo Vadell demana si s’han mantingut conversacions amb Aigües Sant
Lluís, SL, respecte al present assumpte. La presidenta respon que sí. ------------------------------Finalment, la presidenta informa que, a part de la modificació de la taxa indicada, s’ha
actualitzat la quota fixa per als establiments hotelers no connectats al servei de proveïment
d’aigua i s’ha incorporat una nova quota fixa per a aquells habitatges que, si bé estan
connectats al clavegueram, no estan connectats al servei de proveïment d’aigua. -------------------
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La Comissió d’Economia i Educació, amb els vots a favor dels representants del PSOE i PSMELS VERDS, que suposen set vots ponderats; i l’abstenció dels representants del PP i EM-EU,
que suposen sis vots ponderats, acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les
següents propostes d’acord: ----------------------------------------------------------------------------------------Primera.- Aprovar provisionalment una modificació a l’article 5è de l’Ordenança fiscal que
regula la taxa pel servei de clavegueram, que queda redactat tal com segueix: ---------------------“CUOTA TRIBUTARIA. Articulo 5: --------------------------------------------------------------------------------1. La cuota tributaria a exigir, tanto en casco urbano como en el Área de la Costa, será una
cuota variable por el siguiente importe: 0’1569412 euros/m3 agua potable abastecida. ------2. Para los establecimientos hoteleros no conectados al servicio municipal de abastecimiento
de agua se establece una cuota fija de 12’43 euros por plaza y año, que será girada en
liquidaciones trimestrales de idéntica cuantía. -----------------------------------------------------------3. Para las viviendas no conectados al servicio municipal de abastecimiento de agua se
establece una cuota fija de 9’42 euros/trimestre. --------------------------------------------------------Segona.- L’entrada en vigor de la modificació plantejada serà efectiva a partir de la data 1 de
gener de 2009, condicionada a la publicació en el BOIB del text íntegre de l’esmentada
modificació. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tercera.- 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
els expedients i presentar les reclamacions que estimin oportunes. -------------------------------------Quarta.- En el cas que no es presentin reclamacions, s’entendrà definitivament adoptat l’acord
fins ara provisional.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Intervé la Sra. Maqués Portella. Manifesta que aquesta taxa no s’apuja segons l’IPC,
sinó el 41% respecte a la taxa actual i que, si bé açò dóna per fer molta demagògia,
aquest 41% implica que un habitatge unifamiliar mitjà té una pujada de 0,90 cèntims
mensuals per família. Així mateix, manifesta que el motiu de la pujada d’aquesta taxa
és per amortitzar totes les inversions realitzades quant a les instal·lacions de
clavegueram.
Afegeix que l’any 2006 es va revisar aquesta taxa, però durant els
anys 2007 i 2008 s’han fet unes fortes inversions, amb les quals aquest equip
de govern hi està d’acord i entén que s’han de pagar, de moment, apujant les
taxes. Continua manifestant que aquest equip de govern aposta perquè en aquest
municipi es vagin fent inversions en tot el sistema clavegueram, ja que és una millora
per a la qualitat de vida, tant per al present com per al futur, i entenem que 0,90
cèntims al mes no fa mal a ningú, tenint en compte també que som un dels municipis
que estam en una taxa de les més baixes, excepte un altre municipi que cobra una
taxa fixa. Conclou dient que el nostre esforç és que es facin inversions i aquestes
s’han de pagar amb aquesta taxa.
Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que l’augment de les taxes anteriors s’ha
limitat a apujar un 4,9% i en aquesta taxa accepten de l’empresa que ho gestiona la
proposta d’apujar un 41%.
Recorda que a la comissió la senyora Marqués va
confirmar que havia mantingut conversacions amb Aigües Sant Lluís, SL respecte a
aquest assumpte, per la qual cosa el Partit Popular vol saber de què van tractar
aquestes conversacions per arribar a acceptar aquest preu.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que la senyora Marqués va explicar a la
comissió i avui en el Ple, que la pujada de la taxa és deguda al fet que l’empresa que
gestiona el clavegueram ha fet fortes inversions i açò justifica el 41%. Si és així, no hi
té res en contra, però voldria demanar què passa en el cas hipotètic que no hi hagi
inversions: si es torna a abaixar la taxa, o se’n va als beneficis de l’empresa, o si
s’acumula...
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Intervé novament la Sra. Marqués Portella. Manifesta que, evidentment, l’equip de
govern va mantenir conversacions amb l’empresa, i aquestes van ser per xerrar de
tota la inversió que havien fet Aigües Sant Lluís durant l’any 2007, que de moment ells
havien assumit sense carregar damunt la taxes, i tota la inversió prevista per a l’any
2008, la que està feta i alguna que s’acabarà dins l’any 2009, així com de quina
manera s’havia de finançar. Indica que, a partir d’aquí, ells van fer una proposta de
modificació de la taxa i vam estar xerrant amb quins terminis podrien jugar per
amortitzar aquesta inversió. Assenyala que per a tota la inversió realitzada l’any 2007
i l’any 2008, que puja a la quantitat de 130.000 euros, s’ha fet un pla per retornar tota
aquesta inversió d’aquí a l’any 2018, és a dir, aquestes taxes que ara estarem pagant,
sense fer cap inversió més, fins a l’any 2018 serveixen per pagar la inversió feta dins
els anys 2007-2008.
Conclou dient que quan s’arribi a l’any 2018 o en el moment
que es facin noves inversions, possiblement s’haurà de tornar a estudiar aquesta taxa.
Intervé novament la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que Aigües Sant Lluís, SL és una
empresa que fa feina per guanyar doblers i açò ho entén perfectament, però l’equip de
govern ha de vetllar perquè el ciutadà tengui un bon servei i, com a entitat
intermediària, han d’ajustar els preus de manera que l’empresa tengui un benefici i la
gent no es vegi ofegada amb una puja constant d’imposts. Manifesta que davant
aquesta pujada d’un 41%, que li sembla escandalosa, li agradaria saber quines
contraofertes ha fet l’Ajuntament per defensar la butxaca dels que vivim aquí, perquè
entendria perfectament que Aigües Sant Lluís demani un 41% i que l’equip de govern
miràs de rebaixar-ho, però no, l’Ajuntament s’ha limitat a dir sí, ja que una proposta
presentada el dia 15 de setembre, en el mes d’octubre l’equip de govern dur a ple
aquella mateixa proposta que va presentar Aigües Sant Lluís, SL... I l’equip de govern
ha de defensar els interessos dels que vivim aquí, no els interessos d’una empresa.
Finalment, la Sra. Baillo Vadell manifesta que Aigües Sant Lluís, SL emeten uns
6.000 rebuts i la senyora Marqués va dir que aquest augment suposava una mitjana
de 4 euros més cada trimestre, la qual cosa suposa per a l’empresa 24.000 euros per
trimestre, és a dir, 96.000 euros més per any. Conclou dient que queda clar que
aquest equip de govern no vetlla pels interessos dels ciutadans, per la qual cosa el
Partit Popular hi votarà en contra.
Intervé el batle. Manifesta que açò no és cert que l’equip de govern no vetlla pels
interessos dels ciutadans, i creu que el qui no hi vetlla és el Partit Popular. Afegeix
que si es miren les inversions que s’han fet respecte al clavegueram, evidentment els
nombres sortiran, i queda ben demostrat que estam defensant els interessos dels
ciutadans perquè són inversions que es van transferint dins les taxes però amb uns
terminis d’amortització llargs, ja que si haguessin de posar unes taxes per pagar en el
moment les obres de clavegueram que es van realitzant, no xerrarien d’una pujada
d’un 41%, sinó d’una pujada molt més gran. Manifesta que es vetlla pel ciutadà de
Sant Lluís perquè es va millorar la xarxa de clavegueram, i no és la nostra feina vetllar
pels interessos de l’empresa, sinó al contrari, que tota l’obra que es fa es fiscalitzi fins
al darrer nombre i que el pla d’amortització es correspongui amb allò que s’està
invertint, açò és l’obligació de l’equip de govern i és el que s’està fent. Conclou dient
que, com ha dit la regidora d’Hisenda, aquesta pujada del 41% dóna per fer
demagògia, i ja s’ha vist, ja que una pujada d’uns 0,90 cèntims és una pujada
escandalosa, com ha dit la senyora Baillo.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
Comissió d’Economia i Educació.
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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 cinc vots en contra, corresponents als
membres del PP (5); acorda:
Primer.- Aprovar provisionalment una modificació a l’article 5è de l’Ordenança fiscal
que regula la taxa pel servei de clavegueram, que queda redactat tal com segueix:
“CUOTA TRIBUTARIA. Articulo 5:
4. La cuota tributaria a exigir, tanto en casco urbano como en el Área de la Costa, será una
cuota variable por el siguiente importe: 0’1569412 euros/m3 agua potable abastecida.
5. Para los establecimientos hoteleros no conectados al servicio municipal de abastecimiento
de agua se establece una cuota fija de 12’43 euros por plaza y año, que será girada en
liquidaciones trimestrales de idéntica cuantía.
6. Para las viviendas no conectados al servicio municipal de abastecimiento de agua se
establece una cuota fija de 9’42 euros/trimestre.

Segon.- L’entrada en vigor de la modificació plantejada serà efectiva a partir de la data
1 de gener de 2009, 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 els expedients 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.
VUITÈ.- DICTAMEN COMISSIÓ D'ECONOMIA I EDUCACIÓ 14.10.08.- PROPOSTA
AMB RELACIÓ A L'APROVACIÓ PROVISIONAL D'UNA MODIFICACIÓ A
L'ORDENANÇA
FISCAL
QUE
REGULA
LA
TAXA
D'OBERTURA
D'ESTABLIMENTS
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
09.10.08, que presenta la regidora d’Economia amb relació a l’aprovació provisional d’una
modificació a l’ordenança en qüestió. ----------------------------------------------------------------------------Igualment, el secretari informa que, amb motiu de l’entrada en vigor de la Llei 16/2006, de 17
d’octubre, de règim jurídic de les llicències integrades d’activitat de les Illes Balears, s’han
efectuat diferents modificacions a l’ordenança indicada, per tal d’adequar-la a l’esmentada
legislació. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tot seguit, s’efectua una anàlisi de les principals modificacions efectuades; de les taxes
anteriors; de les taxes actuals; del concepte d’activitats permanents innòcues; etc. --------------Intervé el Sr. Melià Mercadal. Demana quin sentit té el fet d’apujar la quota fixa i abaixar la
quota variable. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------La presidenta efectua una explicació de com es cobraven anteriorment les taxes en concepte
de llicència d’instal·lació i de llicència d’obertura i funcionament, així com del sistema actual
amb la modificació que es proposa. -------------------------------------------------------------------------------
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El Sr. Melià Mercadal manifesta que, doncs, amb aquest nou sistema es beneficia les grans
empreses i es perjudica les empreses petites. La presidenta manifesta que, al contrari, ja
que els més beneficiats seran les activitats permanents innòcues, que són els petits comerços.
La Sra. Baillo Vadell demana, doncs, si l’Ajuntament en surt beneficiat amb aquesta variació.
La presidenta respon que no. --------------------------------------------------------------------------------------La Comissió d’Economia i Educació, amb els vots a favor dels representants del PSOE i PSMELS VERDS, que suposen set vots ponderats; i l’abstenció dels representants del PP i EM-EU,
que suposen sis vots ponderats, acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les
següents propostes d’acord: ----------------------------------------------------------------------------------------Primera.- Aprovar provisionalment una modificació a l’Ordenança fiscal que regula la taxa
d’obertura d’establiments. -------------------------------------------------------------------------------------------Segona.- L’entrada en vigor de la modificació plantejada serà efectiva a partir de la data 1 de
gener de 2009, condicionada a la publicació en el BOIB del text íntegre de l’esmentada
modificació. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tercera.- 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
els expedients i presentar les reclamacions que estimin oportunes. -------------------------------------Quarta.- En el cas que no es presentin reclamacions, s’entendrà definitivament adoptat l’acord
fins ara provisional.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Intervé la Sra. Marqués Portella. Manifesta que, amb motiu de l’entrada en vigor de la
Llei 16/2006, de 17 d’octubre, de règim jurídic de les llicències integrades d’activitat de
les Illes Balears, s’han hagut de modificar les quotes per adequar-la a l’esmentada
legislació. Indica que aquesta taxa, amb la qual suposa que el Partit Popular hi estarà
content, significa una petita baixada respecte a la taxa que es cobrava actualment.
Abans es cobrava una taxa variable, que era un 2,3% del pressupost de l’obra, a l’inici
de la tramitació de l’expedient d’activitat, més una taxa fixa que anava sobre uns 96
euros, al final de la tramitació; ara es cobrarà una taxa fixa a l’inici de 150 euros, i
una taxa variable del 2% del pressupost al final.
Tot açò excepte les activitats
permanents innòcues, que són les activitats petites, que s’han quedat amb una quota
fixa de 200 euros, i assenyala que aquesta és la que es veu més beneficiada, ja que
anteriorment pagaven una mitjana de 250–300 euros. Conclou dient que estam en
un moment delicat, sobretot per a la petita empresa, i creu important fer aquest petit
esforç d’abaixar la taxa per als petits comerços, i quan les coses millorin, ja hi haurà
temps per modificar-la.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que la senyora Marqués ha dit que baixen les
taxes respecte a les que hi havia, i demana des de quan estan en vigor les taxes
actuals, ja que va veure cosa de l’any 1997.
La Sra. Marqués Portella manifesta que les taxes de 1997 s’han anat actualitzant i, en
comparació de les que actualment s’estan pagant, les noves taxes queden una mica
per davall, sobretot respecte als petits establiments.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
Comissió d’Economia i Educació.
El Ple de l’Ajuntament, per vuit vots a favor, corresponents als membres del PSOE
(5), PSM-ELS VERDS (2) i EM-EU (1);
i cinc abstencions, corresponents als
membres del PP (5); acorda:
Primer.- Aprovar provisionalment una modificació a l’Ordenança fiscal que regula la
taxa d’obertura d’establiments.
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Segon.- L’entrada en vigor de la modificació plantejada serà efectiva a partir de la data
1 de gener de 2009, 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 els expedients 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.
NOVÈ.- DICTAMEN COMISSIÓ D'ECONOMIA I EDUCACIÓ 14.10.08.MESURES ECONÒMIQUES I FINANCERES.- SETEMBRE 2008

PLA DE

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 el Pla de mesures
econòmiques i financeres subscrit per la regidora d’Hisenda en data 30 de setembre de 2008.
Així mateix, informa de l’error existent a l’ordre del dia, ja que allà on figura “octubre 2008”, hi
hauria de figurar “setembre 2008”. --------------------------------------------------------------------------------Intervé la presidenta. Manifesta que ella es va comprometre a presentar aquest Pla, i així ho
ha fet, i que es redacta com a conseqüència de la liquidació del pressupost de 2006 i amb
l’objectiu que en dos o tres anys poder recuperar l’equilibri pressupostari de l’Ajuntament.
Manifesta que hi ha una sèrie de mesures dures, unes quantes que no tant, i s’està fent bastant
feina amb el control de la despesa corrent i, sobretot, respecte a les inversions, i que
l’orientació ha d’anar cap a treure rendibilitat de les inversions que s’han fet fins ara i que no
necessàriament la feina de la gestió d’aquest municipi sigui gastar doblers. -----------------------Continua la presidenta manifestant que, a part d’açò, també s’ha de tenir en compte la crisi
mundial, i s’haurà de posar en marxa aquest pla en plena crisi, la qual cosa suposarà que les
mesures encara seran més estrictes. Així mateix, manifesta que, en principi, el capítol que
no es toca i que més creix respecte a despeses és el de personal i per a l’any 2009 només
s’incorpora un creixement del 3% (2% per la pujada segons llei i un 1% amb motiu de la
renegociació del conveni i petites qüestions). Manifesta que allà on hi haurà un cost extra serà
respecte al cos de la Policia Local, en què es preu augmentar el nombre de policies.
Igualment, manifesta que en béns corrents per a l’any 2009 es preveu una baixada del 5% i
que per a l’any que ve també s’haurà de tenir en compte les despeses motivades per la posada
en funcionament del centre de dia i geriàtric. ------------------------------------------------------------------Finalment, la presidenta manifesta que, respecte al capítol d’ingressos, el que en principi
augmenta és el d’impostos directes (IBI) i que gràcies a aquest impost la situació es podrà
regularitzar en dos anys. --------------------------------------------------------------------------------------------Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que a la pàgina 7a, relatiu a mesures de caràcter
tributari, a l’apartat b), s’indica: “Revisió de les ordenances municipals buscant l’aproximació a
l’autofinançament...”. Demana: Com es farà? -----------------------------------------------------------------La presidenta manifesta que açò fa referència als serveis que donam i que no són
competència nostra i que per llei diu que s’hauria de recaptar el 100% del servei. S’estableix
que en tot allò que no sigui competència nostra s’intentarà fer gestions amb la comunitat
autònoma perquè financin més aquestes partides i, a més a més, s’anirà aproximant els preus
públics cap al cost del servei. --------------------------------------------------------------------------------------Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que una altra mesura de caràcter tributari és
actualitzar les tarifes municipals, i demana si açò és el que s’està fent respecte a la modificació
de les ordenances fiscals. --------------------------------------------------------------------------------------------

15

La presidenta informa que la filosofia és anar apujant anualment l’IPC i no haver de fer pujades
importants. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Segueix la Sra. Baillo Vadell. Respecte a les mesures de caràcter financer, allà on s’indica:
“Renegociació del deute equilibrant el període d’amortització a la vida útil dels béns d’inversió
finançats”; demana si és que pensen allargar els préstecs. -----------------------------------------------La presidenta respon que sí, i efectua una detallada explicació d’aquesta qüestió respecte a
l’edifici del geriàtric i centre de dia. -------------------------------------------------------------------------------Continua la Sra. Baillo Vadell. Pel que fa a les mesures de caràcter pressupostari el Pla indica
que s’ha de limitar el creixement de les despeses de personal, i diu que açò no es complirà si
es vol ampliar el cos de la Policia Local. ------------------------------------------------------------------------La presidenta manifesta que, efectivament, s’ha de limitar el creixement de les despeses de
personal, tot tenint en compte els acords i les recomanacions de l’Administració central i
vincular els possibles increments a una millora en els ingressos. Afegeix que s’està duent a
terme una reorganització interna i el que es vol és donar un bon servei al ciutadà. -----------------Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que a la pàgina 10 del pla s’informa d’un sobrecost de
la policia local i demana si és que no era suficient el servei que es donava amb el cost actual. -La presidenta respon que no, ja que hi havia dies que només quedaven amb un policia de
servei i llavors s’havien de cobrir amb hores extres, la qual cosa suposa un increment important
de despesa. Per açò, s’ha d’estudiar aquesta qüestió i llavors es veurà si s’ha de menester un,
dos o tres policies nous, o reorganitzar la plantilla existent. -----------------------------------------------A continuació, la Sra. Baillo Vadell s’interessa respecte a la posada en funcionament del
geriàtric i centre de dia, i s’efectua una anàlisi sobre les places concertades i la nova llei de
dependència, de la qual la portaveu del PP i el portaveu d’EM-EU en demanen una còpia. ------La Sra. Baillo Vadell demana quina quantitat es pretén amortitzar l’any 2008. La presidenta
informa que aquest càlcul que figura en el Pla està fet a partir del deute que hi haurà l’any que
ve i la renegociació dels crèdits a 20 anys. ---------------------------------------------------------------------Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que a la pàgina 18 del pla hi figura, en el capítol
d’ingressos, taxes i altres ingressos, l’import d’1.740.135 euros per a l’any 2008 i, en canvi, per
a l’any 2009 es preveu 1.600.0000 euros; per a l’any 2010, 1.650.000 euros i per a l’any 2011,
1.700.000 euros. Per tant, es estrany que baixi i demana si és que estaven inflats els ingressos
prevists per a l’any 2008. --------------------------------------------------------------------------------------------La presidenta respon que no, sinó que és que en aquest capítol hi ha una part de la taxa de les
llicència d’obres i que, com ja s’ha comentat, s’ha patit una baixada més forta de la prevista a
nivell general respecte a llicències d’obres, la qual cosa ha fet que els ingressos siguin
menors. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que el capítol de despeses, apartat segon, béns
corrents i serveis, també s’ha davallat de cara als propers anys i no ho acaba d’entendre, ja
que puja tot. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presidenta manifesta que, com ha dit en el principi, s’està fent una feina important de control
de la despesa corrent, a l’objecte de reduir aquest capítol. ------------------------------------------------Finalment, la Sra. Baillo Vadell demana una explicació del concepte d’estalvi brut. -----------------Intervé la directora de serveis econòmics informant que és la suma dels capítols 1, 2, 3, 4 i 5
dels ingressos, i 1, 2, i 4 de despeses. --------------------------------------------------------------------------Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que aquestes mesures que s’han indicat respecte a
inversions, despeses corrents, la qüestió del personal, tot açò, entén que es reflectirà en els
pressuposts, i que aquest document és una eina per elaborar-los. --------------------------------------La presidenta manifesta que, efectivament, és així i que a l’hora d’elaborar els pressuposts
dels anys 2009, 2010 i 2011 es seguirà aquest Pla, independentment de petites variacions que
hi puguin haver. Assenyala que, sobretot l’any 2009 ha de quadrar bastant respecte a aquest
pla i que per als anys 2010 i 2011 l’única cosa que pot fer alterar açò és que l’any 2009 i 2010
haguem tingut més ingressos dels prevists, per la qual cosa podríem augmentar qualque
capítol. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Continua el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que normalment les taxes s’han d’ajustar al cost del
servei per tal que no hi hagi dèficit, però en canvi quan modificam ordenances la modificació
es fa en funció de l’IPC, per la qual cosa sembla que hi ha una mica de contradicció. -------------La presidenta manifesta que la llei estableix que s’hauria de recaptar allò mateix que es gasta i
que el rendiment de la taxa no pot superar les despeses previstes del servei; i posa com a
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exemple el cas de l’escoleta, efectuant una detallada explicació. Afegeix que en aquests
moments estam en una situació complicada per a tothom i creu més prudent apujar únicament
l’IPC i deixar les altres pujades per a èpoques que econòmicament vagin millor. --------------------El Sr. Melià Mercadal manifesta que amb la política d’ordenances l’Ajuntament pot tenir
criteris de prioritats polítiques i, en el cas de l’escoleta, si l’Ajuntament paga dues terceres
parts i aquesta compleix una funció social, considera que està bé que sigui així, però no li
sembla bé que sigui per a qualsevol família. -------------------------------------------------------------------La presidenta manifesta que l’escoleta és el dèficit més important que hi ha respecte a tots els
serveis que s’estan donant i seguirà tenint prioritat. Afegeix que a l’ordenança s’hi han
incorporat una sèrie de bonificacions per a aquelles persones amb més dificultats. ----------------El Sr. Melià Mercadal manifesta que, en canvi, la família més rica de Sant Lluís té l’escoleta
subvencionada i no segueix criteris socials. --------------------------------------------------------------------La presidenta manifesta que hi ha una quota i després una sèrie de bonificacions per si
qualque família no pot arribar a aquesta quota i es prima les famílies que no estan en
condicions de pagar tant i mai deixaran de tenir una plaça a l’escoleta pel fet de no poder
pagar. Conclou dient que tal vegada la mesura ideal seria que cada quota fos quasi
personalitzada, però açò és molt complicat, i per açò s’ha ampliat la qüestió de les
bonificacions. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Després d’una àmplia anàlisi, la Comissió d’Economia i Educació, amb els vots a favor dels
representants del PSOE i PSM-ELS VERDS, que suposen set vots ponderats; i l’abstenció dels
representants del PP i EM-EU, que suposen sis vots ponderats, acorda elevar a la consideració
del Ple de l’Ajuntament les següents propostes d’acord: ---------------------------------------------------Primera.- Aprovar el Pla de mesures econòmiques i financeres elaborat per l’àrea d’Economia i
Hisenda Municipal i subscrit per la regidora d’Hisenda en data 30 de setembre de 2008. ---------Segona.- De conformitat amb la legislació vigent, donar el tràmit de publicació establert per a
l’aprovació dels pressuposts municipals, de tal manera que es publicarà en el BOIB durant el
període de 15 dies perquè s’hi puguin presentar al·legacions, reclamacions o suggeriments. ---Tercera.- Remetre la documentació del Pla a la Comissió Nacional d’Administració Local.” ------

Intervé la Sra. Marqués Portella. Manifesta que s’ha elaborat aquest pla econòmic
financer a causa que en els tres darrers anys (2006, 2007 i 2008) l’Ajuntament de
Sant Lluís ha realitzat un gran esforç inversor, aproximadament de quasi vuit milions
d’euros, i açò, d’acord amb la metodologia de la comptabilitat pública, ha dut uns
resultats completament negatius i en l’actualitat la llei d’estabilitat pressupostària ens
demana dur a terme aquest pla, per tal d’assegurar la sostenibilitat dels comptes
del nostre ajuntament. Per açò s’ha elaborat aquest pla trianual per poder retornar
a una situació d’equilibri pressupostari d’acord amb l’esmentada llei. Afegeix que
aquesta situació pressupostària és comuna a la majoria d’ajuntaments espanyols i,
d’altra banda, li consta que som dels ajuntaments pioners en el nostre entorn
d’engegar un pla d’aquestes característiques.
Continua la Sra. Marqués Portella. Manifesta que l’objectiu és aconseguir en un
termini de tres anys l’estabilitat pressupostària i açò es preveu aconseguir-ho en el
segon any, ja que en el tercer any es preveu un superàvit d’uns 400 mil euros. Així
mateix, manifesta que amb l’actual conjuntura econòmica de crisi, en què els
ingressos creixeran molt a poc a poc, de fet creixerà la inflació, el reajustament s’ha
de fer a base d’una contenció de la despesa i per açò l’eina bàsica serà la reducció de
la inversió, obligant-nos a prioritzar acuradament els objectius. Afegeix que el primer
any del pla es preveu reduir a la meitat la inversió respecte a la pressupostada l’any
2008 i la resta d’anys, el 2010 i el 2011, es mantindrà la prevista a l’any 2009.
Conclou dient que la despesa passa de 9.256.000 euros l’any 2008 a una previsió a
finals de l’any 2011 de 9.294.000 euros, és a dir, mentre la previsió de creixement
dels ingressos en el conjunt dels tres anys serà aproximadament d’un 18%,
probablement la inflació, la despesa només creixerà un 0,5%, molt per davall
d’aquesta inflació.
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Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que per desgràcia els ciutadans de Sant Lluís
hauran de viure dues crisis, la generada a escala nacional i internacional i la que ha
generat el partit socialista, amb el batle al capdavant, amb la seva mala gestió en els
darrers anys de govern. Manifesta que la senyora Marqués ha heretat una pobra
àrea, abans duita pel batle, i que dels errors i una gestió mal duita en l’anterior mandat
pel PSOE, amb la figura del Sr. Carretero, avui es veu obligada a presentar-nos un pla
econòmic com a conseqüència de la liquidació del pressupost de 2006 i d’un compte
general del pressupost de 2006, allà on vostè no va obrir la boca. Un compte general
on hi havia un informe d’Intervenció que manifestava que un any darrere l’altre
s’advertia de l’ús impropi d’operacions extrapressupostàries, que deia que els fons
líquids de tresoreria pressupostàries havien baixat respecte a l’any 2005 i que els
pagaments superaven els cobraments. Per tant, es demana: I açò per què? Per una
mala gestió del batle, una mala gestió anterior que ara l’obliga a presentar aquest pla
econòmic financer per complir els principis d’estabilitat pressupostària.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que un pressupost general liquidat de
l’exercici de 2006 que presenta un dèficit d’1.759.000 euros, i que a través d’aquest pla
es pretén millorar els propers tres anys. Amb aquest objectiu ens ofereixen un decàleg
de bones intencions, com ara vigilància dels préstecs, actualitzar els saldos pendents
de cobrament, etc., és a dir, tot un cúmul d’intencions idíl·liques en les quals,
bàsicament, hi està d’acord. No obstant açò, manifesta que a les mesures per complir
aquests objectius hi troba molts d’errors i molts de buits.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que volen prioritzar expedients d’exercicis
tancats i pendents de cobrament, i es demana: Com ho faran?
També volen
agilitzar els cobraments, i es demana: Com? Amb la domiciliació dels rebuts?
Troba realment que canviarà la mentalitat de la gent? Com ho farà? Per altra banda,
diuen que es farà un estricte control amb la despesa corrent, i es demana: Com? Així
mateix,
volen allargar l’amortització dels préstecs, la qual cosa suposarà un
increment de la despesa financera per a l’Ajuntament. Amb la baixada d’ingressos
han de limitar les despeses i, per açò, pretenen limitar el creixement de personal però,
al mateix temps, tenen previst l’augment de tres policies i un subinspector.
Així
mateix, manifesta que volen reduir despeses però, al mateix temps, el funcionament
del centre de dia i el geriàtric empobrirà les arques municipals.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Respecte al quadre de nombres que presenten sobre
els préstecs, manifesta que ha tret les següents conclusions per als propers tres anys:
entre interessos i amortitzacions l’any 2009 haurem de pagar 672.000 euros; l’any
2010, 685.000 euros i l’any 2011, 685.000 euros, és a dir, en nombres rodons en tres
anys haurem de pagar als bancs més de 2 milions d’euros. Manifesta que el Partit
Popular no veu creïble que aquestes quantitats es puguin pagar ni tampoc creu que
puguin fer cap inversió en el municipi amb aquests préstecs, per la qual cosa tenim un
ajuntament hipotecat per molts d’anys.
Pel que fa als ingressos, manifesta que
l’equip de govern té confiança en els ingressos de l’IBI i pretenen fer un increment de
les taxes a través de la revisió de les ordenances municipals, com ho demostren els
punts de l’ordre del dia de la sessió d’avui, que s’han limitat a apujar els imposts. Es
demana: Qui són els grans perjudicats? Naturalment, els ciutadans.
Finalment, la Sra. Baillo Vadell es demana: Com pretenen fer una contenció de la
despesa corrent? Diuen que ho poden rebaixar un 5% respecte a l’any 2008, per la
qual cosa li agradaria que li expliquin com ho pensen fer, ja que tot ha pujat, si no és
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que tal vegada tenguin una vareta màgica que en lloc de fer pujar les coses fa que
davallin. Manifesta que el que és clar és que de moment aquí els únics perjudicats
seran els ciutadans, perquè no es poden reduir despeses sense reduir prestacions.
Així mateix, manifesta que allò que pretenen fer d’incrementar imposts i taxes va en
contra dels que vivim aquí i, tenint en compte el moment de crisi de la vida econòmica,
és el pitjor moment per apujar els tributs. Conclou dient que a la comissió la senyora
Marqués en diferents ocasions va xerrar de crisi, i assenyala que es veu que està en
discrepància amb el batle, el qual fa uns mesos va dir en un Ple que la crisi no havia
arribat a l’Ajuntament. Quines coses que fa la ignorància! , ja que el batle no sabia
que la crisi de l’ajuntament ell la venia arrossegant durant tots aquests anys que va ser
regidor d’Economia i que per la seva mala gestió avui ha hagut de presentar un pla de
mesures econòmiques, el qual pel Partit Popular és teòric i poc creïble.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que, tenint en compte la situació en què es
troben les arques municipals, EM-EU considera necessari l’elaboració d’un pla de
mesures econòmiques i financeres, si bé el pla que presenta l’equip de govern es
redueix a una sèrie d‘intencions que no entren a analitzar el perquè ens trobam en
aquesta situació. Considera que durant els darrers anys s’ha fet una molt mala gestió
dels doblers públics, situació que no s’ha resolt amb el pressupost aprovat per l’actual
equip de govern, ja que van aprovar uns pressuposts continuistes, tal com ho va
manifestar en el seu moment, i que l’únic que ha provocat és una pujada del dèficit
municipal, la qual cosa demostra que no anava errat quan va qualificar el pressupost
de continuista.
Continua el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que els ciutadans i ciutadanes de Sant Lluís
hauran de pagar les conseqüències de les males previsions dels polítics que ens
governen, com pot ser la construcció d’un geriàtric totalment sobredimensionat a les
necessitats de Sant Lluís amb ampliacions capritxoses, arbitràries i inútils incloses,
que ara ens diguin que no poden obrir per falta de doblers, açò li sembla com a mínim
denunciable. Així mateix, manifesta que el fet que hagin sortit de les arques
municipals grans quantitats de doblers per pagar sancions posades pels jutjats per una
pèssima gestió urbanística, açò és del tot inacceptable i, com ha dit abans, són els
ciutadans i ciutadanes de Sant Lluís que hauran de pagar les conseqüències de tot
açò.
Finalment, el Sr. Melià Mercadal manifesta que s’han de reduir les inversions o s’ha de
limitar el creixement de les despeses de personal, la qual cosa pot suposar una pitjor
atenció al ciutadà per part de l’Ajuntament, o bé s’han de modernitzar i actualitzar la
recaptació de tributs, la qual cosa considera que s’hauria d’haver fet abans quan
l’economia anava bé i no esperar a trobar-nos en la situació en què ara ens trobam;
per tant, açò és una altra prova de la falta de previsió i de la mala gestió. Conclou
dient que és evident que la situació requereix unes mesures ràpides i encertades
que s’haurien de visualitzar en els pressuposts de l’any 2009 i, atenent que EM-EU
entén que el pla presentat té moltes indefinicions, és el motiu pel qual el seu grup
polític s’abstindrà i quedarà en espera de la presentació del Pressupost de 2009.
Intervé novament la Sra. Marqués Portella. Manifesta que és curiós que la portaveu
del Partit Popular no s’hagi cansat de xerrar de la mala gestió dels anys passats, i si
per ella la mala gestió l’hi diu a totes les inversions que s’han fet en aquest municipi o
si per ella la mala gestió és invertir en aquest municipi, llavors a la millor hi estaran
d’acord, però no considera que sigui una mala gestió allò que ens ha duit en el punt
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on ara som. Manifesta que allò que ens ha duit en aquest punt han estat totes les
inversions que s’han fet per damunt de les possibilitats que tenia aquest municipi i ja
que a la senyora Baillo li agrada tant mirar les dades d’anys passats, podrà
comprovar que la quantitat de doblers en concepte d’inversions rodava el milió d’euros
fins que fa tres o quatre anys es va començar a ampliar aquest capítol per fer
inversions importants.
Continua la Sra. Marqués Portella.
Manifesta que el Sr. Melià ha dit que el
pressupost de 2008 era un pressupost continuista i que ens ha duit a tenir més dèficit,
i diu que sí que ens ha dut a tenir més dèficit, però s’ha de tenir en compte que hi
havia una inversió molt important a fer, la inversió per aconseguir els nous terrenys
de la nova escola i la inversió de construir un nou vial per dotar de serveis aquesta
nova escola. Si açò és una mala gestió... doncs, sí, hem fet una mala gestió, però
ella no ho creu. Manifesta que som en una situació complicada, és ver, no ho ha
negat mai, per açò s’ha fet aquest pla amb una sèrie de propostes i una sèrie de
criteris, i assenyala que no discutirà que els grups de l’oposició no confiïn en aquest
pla, però no li sembla bé que es digui que obrir el geriàtric empobrirà més les arques
municipals.
Afegeix que, si bé sap que hi haurà més dèficit, el geriàtric tirarà
endavant perquè és un servei social i amb aquest pla està previst aquest dèficit i
amb aquest pla allò que s’aconseguirà és arribar a un superàvit en dos anys, inclòs el
dèficit provocat pel geriàtric que en aquest moment encara no hem tingut.
Segueix la Sra. Marqués Portella. Manifesta que la demagògia és molt fàcil i que la
senyora Baillo digui que no sap ni com ho posarem en marxa, açò ho anirà veient a
mesura que es vagi posant en marxa. Pel que fa a la reducció de la despesa corrent,
manifesta que és complicat però no impossible, i assenyala que quan una família té
dificultats econòmiques, ja ho troba que s’estrenyen el cinturó, i ben igual que ho pot
fer una família ho pot fer aquest ajuntament, i el ciutadà d’aquest poble pot entendre
perfectament que amb les inversions que s’han fet s’ho ben val passar tres anys amb
el cinturó una mica estret. Afegeix que quan una família es compra una casa sap que
ha fet una inversió important i sap que tindrà uns anys que s’haurà d’estrènyer el
cinturó, però té una casa, i creu que açò és molt bo d’entendre... el qui ho vulgui
entendre, és clar.
Continua la Sra. Marqués Portella. Manifesta que, evidentment, no creu que els més
perjudicats siguin els ciutadans, precisament creu que els ciutadans són els que hi
guanyam, amb aquest pla. Indica que aquest pla significa que tornam a un nivell
d’inversió equilibrat a les possibilitats del nostre municipi; significa que en dos anys
passarem de tenir una situació de dèficit a una situació de superàvit; significa que en
tres anys es consolidarà una situació de superàvit important i significa que de cara a
l’any 2012 aquest ajuntament podrà pensar una altra vegada a fer inversions
importants en cas que el poble les necessiti.
Finalment, la Sra. Marqués Portella manifesta que molt bé que EM-EU s’abstengui i
que esperi a veure el pressupost de 2009, i diu que aquest pressupost s’està
elaborant i que aquest pla serà la plantilla del pressupost, si bé hi pot haver petites
variacions però no se’n farà gaire enfora. Manifesta que l’equip de govern té molt clar
que els serveis socials no baixaran i que el geriàtric s’obrirà i s’acabarà dins el primer
trimestre de 2009, i diu que dins l’any que ve s’obrirà el centre de dia, el qual en
aquests moments està acabat i equipat, i que la previsió és que en el mes de gener de
l’any 2010 s’obri tant la residència geriàtrica com el centre de dia. Insisteix que aquest
dèficit que assumiran està previst en aquest pla i l’assumiran amb totes les ganes
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perquè és una inversió que té moltes ganes de veure com funciona, ja que és un bé
per al poble i per a tots els ciutadans. Conclou dient que a la comissió es va explicar
punt per punt aquest pla i es van contestar totes les preguntes que es van fer, i un pla
és una previsió i damunt aquesta previsió es farà la feina i que, si bé entén que
l’oposició no s’ho cregui i no se’n fiï, el temps ho dirà.
Intervé novament la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que quan ha xerrat de mala gestió
no feia referència al darrer any, sinó als darrers anys, i no té res a veure la inversió
dels vials de l’escola amb tot açò, i que el fet que ho hagi tret li sembla molt bé per
vendre el producte. Manifesta que el Partit Popular cada any ha demanat en els
pressuposts que baixessin les despeses corrents, però mai li han fet cas, i ara l’equip
de govern ho incorpora a aquest pla, la qual cosa li sembla perfecte. Així mateix,
manifesta que quan ha xerrat de geriàtric, s’ha limitat a dir que les arques municipals
s’empobriran agafant els nombres que l’equip de govern ha presentat, res més. A part
d’açò, manifesta que és clar que el Partit Popular no té la mateixa visió i ha preparat
una sèrie de suggeriments i/o propostes, per tal que quan s’elabori el pressupost de
2009 puguin ser útils:
1. Congelar el sou del batle i eliminar el sou dels tres regidors, entre d’ells, el de la
senyora Marqués, perquè creu que pagar dedicacions exclusives a tants de regidors a
un municipi com Sant Lluís és un despilfarro. L’assignació al grup de l’oposició, a
pesar de ser un dels ajuntaments que més poc paga, també ho reduiria i, sense cap
dubte, res de dietes als regidors que per anar a una reunió o conferència se’ls paga.
De tot açò en el pla no se’n xerra per res i a final d’any són molts de doblers.
2. Generar estalvi amb contenció de despesa en publicitat. Només en festes
patronals, que l’oposició sàpiga, han gastat més de mil euros en reportatges a la
televisió menorquina i Onda Cero... (segur que n’hi ha més); per tant, açò fora.
3. Com ja va dir a la comissió, s’evitarà la documentació en paper donant preferència a
l’ús del correu electrònic, i diu que ha vist que avui ja han començant a practicar
aquesta disminució, cosa de què s’ha alegrat molt.
4. Reduir despeses de protocol i representació. Manifesta que sense anar més enfora
un dia d’aquests la Sra. Marqués i el Sr. Lora se’n van al Sàhara a fer-hi quatre dies
per fer un seguiment de la vida d’aquell poble, cosa molt respectable; però a la
comissió ella va dir que no era necessari que fossin dues persones, amb una era
suficient, i la senyora Marqués va contestar que açò estava pressupostat. No és açò,
així no farem res, així no redueixen les despeses.
5. Facin un pla d’estalvi energètic, regulin les temperatures màximes i mínimes dels
edificis públics, així com els horaris d’encendre i apagar, controlant el consum
d’energia en els edificis municipals en hores no laborables.
6. Reduir el pressupost de festes. Hi ha massa despeses en festes i fallen els serveis
principals, entre d’ells, la neteja. Si no poden fer una festeta cada setmana, com és
respecte a les Vetlades d’Estiu, doncs que no es faci, no passa res. Per cert, només el
programa de les Vetlades d’Estiu ha costat quasi dos mil euros.
7. En els pressuposts de 2009, en el punt d’ingressos, que es faci amb criteris de rigor
i prudència. S’ha de dir que en els darrers anys estaven inflats. S’ha de fer un
seguiment de la seva evolució al llarg de tot l’exercici pressupostari.
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8. El pressupost de despeses no hauria de créixer per damunt del PIP, si hi ha
variacions s’han de fer els ajusts necessaris en els pressupost de despeses.
9. En cap cas es retallaran els serveis de caràcter social.
10. S’hauria de restringir al màxim la tramitació de transferències de crèdit, excepte
pel que fa a despeses de personal o càrrec financer; i s’hauria de vigilar de forma
especial la generació i ampliació de crèdits extraordinaris i només s’haurien de poder
iniciar en el moment que es tengui constància que hi haurà prou ingressos.
Finalment, la Sra. Baillo Vadell anuncia que el Partit Popular, davant aquest pla
econòmic financer, hi votarà en contra perquè la senyora Marqués ens demana un
acte de fe, que no estan disposats a fer.
Intervé novament el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que l’ha sorprès quan la senyora
Marqués ha dit que la situació actual és deguda a les fortes inversions fetes dins
aquest any, i es demanava: De quines inversions deu està parlant? I al final ella ha
dit que era pels terrenys de la nova escola i pels vials. Manifesta que li sembla trist
que s’empri aquesta inversió, que ha arribat tan tard, en concret, en el primer any de
crisi econòmica general, i que feia falta de fa molts d’anys, i que ara s’empri com a
excusa perquè la situació financera sigui dolenta, li sembla una demagògia bastant
lamentable.
Manifesta que si aquest és el resultat d’una llarga temporada de
bonança econòmica a escala general, que hem estat gaudint a escala internacional,
espanyola i a tots els nivells i a l’ajuntament de Sant Lluís s’ha traduït en aquesta
situació econòmica, es demana: Què hauria passat si a l’equip de govern anterior li
hagués tocat gestionar en una època de crisi com la d’ara? Conclou dient que si en
una època de bonança les inversions, que no creu que siguin tan espectaculars ja que
no es veu el poble tan canviat, han suposat aquesta situació crítica, molt malament es
deu haver gestionat.
Intervé el batle. Manifesta que les postures són clares i, respecte al símil que ha
emprat la portaveu del Partit Popular sobre el que fa la ignorància, assenyala que no
per ignorància a vegades vol dir que siguin ignorants, açò per començar. Respecte a
la darrera intervenció del senyor Melià, li demana: A quin món viu? A quin poble viu?
A quin terme municipal viu?
És que ell no ha vist les inversions que s’han fet a Sant
Lluís, no només en el poble, sinó a tot el terme municipal? No s’ha temut que a Punta
Prima hi ha hagut un pla d’excel·lència? No s’ha temut que s’han anat fent tota una
sèrie d’actuacions a les urbanitzacions, als caserius i en el nucli urbà? No veu canviat
el terme municipal de Sant Lluís?
On viu ell? Xerra de demagògia, de quina
demagògia xerra? Afegeix que del vial de la nova escola ni tan sols en podem parlar,
ja que ara l’acabam d’adjudicar provisionalment, i estam xerrant d’allò anterior, i com
molt bé diu la regidora d’Hisenda, que haviem gastat per damunt del que podiem, per
açò ara ens hem d’estrènyer.
Continua el batle. Manifesta que és ver que aquest pla a la millor fa tres o quatre
anys que l’havíem d’haver tingut fet, tant de bo l’haguéssim fet, però mai és tard quan
arriba, i en aquest cas tindrem dos anys que ens haurem d’ajustar moltíssim. Si bé
vostès no hi creuen en aquest pla -quines coses que fa la ignorància- nosaltres sí
que hi creim i hi apostam a favor, i avui açò és una gran notícia perquè tenim una eina
que marca el camí a seguir i els grans beneficiats han estat els ciutadans de Sant
Lluís, però els qui estan a l’oposició volen torpedinar l’equip de govern, però amb
anàlisis tan simples com aquestes, no.
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Segueix el batle. Manifesta que les inversions que s’han fet els darrers anys són
demostrables i estan quantificades i el qui digui que el terme municipal no ha baratat...
els canvis que s’han produït són substancials. Pel que fa al geriàtric, manifesta que fer
ampliacions capritxoses o arbitràries, açò serà el temps que ho dirà. És evident que
en un moment determinat, amb l’ampliació de la segona planta, es va prendre aquesta
decisió perquè es va considerar oportú, ben igual amb la decisió que es va prendre -i
que no s’ha recordat mai-, respecte al pla d’eficiència energètica, que de 180.000
euros d’un sistema convencional vam passar a 1.100.000 euros d’una instal·lació
solar tèrmica, i es demana: Açò no és inversió? Una aposta clara per l’eficiència
energètica, un element que planteja el Partit Popular i que ho estam fent aquí. Així
mateix, manifesta que li sap greu que les administracions que estan per damunt de
nosaltres no hagin reconegut aquest esforç que va fer l’ajuntament en aquesta qüestió
tan clara com és l’eficiència energètica del geriàtric i centre de dia. Açò és una
inversió clara, que no es veu perquè és allà dalt i els equips estan amagats dins els
sostres i a baix, un milió d’euros d’eficiència energètica.
Finalment, el batle manifesta que l’equip de govern sí que hi creu, en aquest pla, i serà
una eina de feina de cara al futur. Així mateix, manifesta que benvingudes siguin les
expressions de la portaveu del Partit Popular, si bé amb la majoria del decàleg no hi
pot estar d’acord perquè les coses no es poden ventilar d’aquesta manera, les coses
s’han de xerrar ja que hi ha temes que són molt delicats.
Conclou dient que és
evident que la crisi ha arribat a l’ajuntament de Sant Lluís i és evident que amb la
portaveu del PSOE i companya d’equip de govern no hi té cap desavinença, tot al
contrari, és una àrea que està fent moltíssima feina i molt bona feia i que, per açò, que
es qüestionin les dedicacions exclusives dels regidors d’aquesta casa, açò és que es
tracta molt a la lleugera segons quins punts. Quines coses que fa la ignorància!
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
Comissió d’Economia i Educació.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres del PSOE (5)
i PSM-ELS VERDS (2); una abstenció, corresponent al membre d’EM-EU (1); i cinc
vots en contra, corresponents als membres del PP (5); acorda:
Primer.- Aprovar el Pla de mesures econòmiques i financeres elaborat per l’àrea
d’Economia i Hisenda Municipal i subscrit per la regidora d’Hisenda en data 30 de
setembre de 2008.
Segon.- De conformitat amb la legislació vigent, donar el tràmit de publicació establert
per a l’aprovació dels pressuposts municipals, de tal manera que es publicarà en el
BOIB durant el període de 15 dies perquè s’hi puguin presentar al·legacions,
reclamacions o suggeriments.
Tercer.- Remetre la documentació del Pla a la Comissió Nacional d’Administració
Local.
DESÈ.- DICTAMEN COMISSIÓ D'ECONOMIA I EDUCACIÓ 14.10.08.- PROPOSTA
AMB RELACIÓ A L'EXPEDIENT DE PERMUTA D'UNA SUPERFÍCIE DE SÒL
PROPIETAT MUNICIPAL AMB TERRENYS PROPIETAT DE Mª LLUISA PORTELLA
SINTES, EN EL MARC DEL PROCEDIMENT EXPROPIATORI PER L'EXECUCIÓ
DEL PROJECTE D'ADQUISICIÓ DE SÒL I EXECUCIÓ D'INFRAESTRUCTURA DE
VIALS PER A LA NOVA ESCOLA DE SANT LLUÍS
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Intervé el batle anunciant que retira el punt de l’ordre del dia perquè finalment no s’ha
hagut de fer aquesta permuta, ja que si bé en principi hi havia un acord amb la
propietat per fer-la, al final han volgut els doblers. I així s’ha fet.
ONZÈ.- RATIFICACIÓ RESOLUCIÓ D'ALCALDIA NÚM. 2008/528.- PLA INSULAR
DE COOPERACIÓ 2009
El secretari dóna compte de la resolució d’Alcaldia relativa a l’assumpte indicat, que
diu:
“Visto acuerdo del Consell Executiu del Consell Insular de Menorca de fecha 21 de Julio de
2008, por el que se aprueban las bases de la convocatoria del Plan Insular de Cooperación
para las Obras y Servicios de Competencia Municipal y de Carreteras 2009, así como el Plan
Complementario del mismo. ----------------------------------------------------------------------------------------Vista la cláusula quinta de la convocatoria que establece como fecha límite para la
presentación de los proyectos y la documentación exigida, la del 15 de octubre de 2008. --------En virtud de las atribuciones que me confiere la legislación vigente en materia de Régimen
Local, vengo en --------------------------------------------------------------------------------------------------------R E S O L V E R: ------------------------------------------------------------------------------------------------------Primero.- Solicitar al Consell Insular de Menorca, Departamento de Cooperación; al amparo de
las Ayudas concedidas a través del Plan Insular de Cooperación para el año 2009, la inclusión
de los siguientes proyectos de obra, -enumerados siguiendo el criterio de priorización-: ----------1.-Proyecto de pavimentación de aceras en un tramo de la calle Pedro Tudurí y Peatonal de
Ses Micoles....................................................................................................................103.955.-€
2.-Proyecto de Pavimentación asfáltica del Camí de SantRita (IIª Fase).....................47.330,90€
3.-Renovaión de señalizacion horizontal del Casco Urbano y Polígono Industrial de Sant
Lluis...............................................................................................................................35.822,16€
4.-Proyecto IIª Fase Depósito Regulador de agua potable en la Urbanización de Binibeca Vell
(Separata IIª)....................................................................................................................56.021.-€
5.-Proyecto de instalación de un tramo de tubería para abastecimiento de agua en la
Urbanización Binibeca Vell...............................................................................................54.718.-€
6.-Proyecto de sustitución de un tramo de las redes de agua potable y alcantarillado en el
Poblado de la Urbanización de S’Algar ...........................................................................56.253.-€
Segundo.- Aprobar los mencionados proyectos y proceder a su oportuna exposición al público.
Tercero.- Remitir la presente Resolución al Pleno de la Corporación para su ratificación y hacer
llegar copia de la misma al Consell Insular de Menorca, para su inclusión en el PIC/2009.” -------

Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que al Partit Popular li agradaria una explicació
del projecte relatiu a la pavimentació de la voravia en un tram del carrer de Pere
Tudurí i zona de vianants de ses Micoles, el qual puja a 103.955 euros.
El batle informa que fa referència a tota la façana del geriàtric, tant la franja del carrer
Pere Tudurí com la zona de vianants de ses Micoles.
La Sra. Baillo Vadell demana si no és molt elevada la quantitat del projecte. El batle
respon que els tècnics són els qui ho han pressupostat.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Considera que els projectes que s’inclouen en el PIC
són les principals obres que es preveuen que es faran en aquest poble durant l’any
2009 i, amb tota la importància que creu que tenen aquests projectes, l’equip de
govern ho aprova per resolució d’Alcaldia un dia abans que acabi el període per ser
presentats al Consell Insular de Menorca. Manifesta que no ha tingut la possibilitat
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de veure aquests projectes, ni tan sols han estat tractats a la comissió d’Urbanisme,
i suposa que no s’hauran fet el darrer dia, per la qual cosa el fet que no s’hagin
tractat a l’esmentada comissió demostra que allò que l’equip de govern demana a
l’oposició, que no duguem els temes al Ple sinó a les comissions corresponents, són
els mateixos membres de l’equip de govern que no tenen en compte les comissions.
Conclou dient que és molt difícil ratificar uns projectes que no ha vist i que ni sabia
que existien i, a més, ja estan aprovats per resolució d’Alcaldia, i les comissions són
per qualque cosa i no hi hauria estat de massa que se n’hagués informat a la comissió
d’Urbanisme.
Intervé el batle. Manifesta que el mateix mes de l’any passat vol pensar que el Sr.
Melià ja era a l’ajuntament i, per exemple, el projecte núm. 2 relatiu a la pavimentació
del camí de Santa Rita ja es va dur l’any passat al PIC de 2008, però com que no va
entrar-hi, enguany s’hi torna a dur, és a dir, no és una improvisació. Respecte a
l’acabament dels voltants del geriàtric, manifesta que açò és una cosa evident i per
açò s’ha fet aquest projecte. Pel que fa al projecte de senyalització, manifesta que
tradicionalment s’inclou un projecte d’aquestes característiques perquè sempre s’han
d’anar fent millores. I, respecte als altres projectes, manifesta que van lligats amb
actuacions d’aigua. Conclou dient que si el portaveu d’EM-EU té idees de qualque
projecte l’any que ve en el mes de maig o juny faci una proposta, ja que llavors en
aquestes dades s’ha de presentar davant el CIM, i diu que sempre s’ha fet mitjançant
resolució d’Alcaldia.
El Sr. Melià Mercadal manifesta que no estaria de més que es dugués aquesta qüestió
a la comissió d’Urbanisme i ha de ser l’equip de govern qui ha de dur els projectes
que té prevists incloure en el PIC, no li demani que sigui ell que presenti projectes a
la comissió, açò no és la seva funció. Manifesta que el que vol és, a l’hora de la
votació, haver vist quins projectes són, i demana al batle que no giri les coses
demanant que sigui ell que presenti projectes a la comissió. Afegeix que la comissió
d’Urbanisme també hi és per donar compte del que fa la regidoria i considera que
se’n podria haver donat compte, de tots aquests projectes. Conclou dient que la
necessitat que a les comissions es tractin els temes que s’han de dur al Ple, açò és tan
necessari per les coses que presenta l’equip de govern com l’oposició.
Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que el Partit Popular està completament
d’acord amb el Sr. Melià i que allò que ha fet el batle ha estat canviar el torn, ell és
molt llest a vegades perquè realment ha fet quedar malament el Sr. Melià. Així mateix,
manifesta que ha estat una cosa extraordinària i se l’ha de felicitar, ja que el batle té
prou vista i en una cosa que hauria de fer-ho ben fet, fa que l’altra persona es senti
malament, açò és una cosa extraordinària.
Intervé el batle. Manifesta que es sent al·legat en aquest sentit perquè fa un moment
la senyora Baillo l’acaba d’anomenar ignorant... Per altra banda, manifesta que pot ser
que l’hagi interpretat malament, al Sr. Melià, perquè quan ell deia que li hauria agradat
saber-ho, pensava que és que hi volia participar, per açò li ha dit que presenti
propostes. No obstant açò, manifesta que l’any passat el Sr. Melià ja era en aquesta
taula i hi ha projectes que ja els ha vist. Conclou dient que no interpreti malament que
vulgui capgirar la intervenció, probablement ha estat que no ha entès la seva
intervenció, i afegeix que l’any que ve en el mes d’abril o maig, en cas que el regidor
de l’àrea d’Urbanisme no hagi presentat propostes sobre projectes, faci veure-ho a la
comissió pertinent.
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I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació la ratificació de la resolució
d’Alcaldia indicada.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres del PSOE (5)
i PSM-ELS VERDS (2); i sis abstencions, corresponents als membres del PP (5) i
EM-EU (1); acorda:
-

Ratificar en tots els seus termes la resolució d’Alcaldia núm. 2008/528, de dia
15.10.08, transcrita anteriorment.

DOTZÈ.- DONAR COMPTE RESOLUCIÓ D'ALCALDIA
DELEGACIÓ COMPETÈNCIES ABSENCIA BATLE

NÚM.

2008/516.-

El secretari dóna compte de la resolució d’Alcaldia relativa a l’assumpte indicat, que
diu:
“Atendiendo a la ausencia del Sr. Alcalde desde el día 9 de octubre de 2008 hasta el día 10 del
mismo mes; y atendiendo a la normativa vigente sobre ausencias del Sr. Alcalde en el término
municipal, y en virtud de las atribuciones que me confiere la vigente Ley de Régimen Local,
vengo en -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------RESOLVER -------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRIMERO.- Delegar en el 1er Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento, D. Remigio Lora
Buzón, la totalidad de las funciones que como Alcalde me corresponden, surtiendo efecto la
referida delegación desde el día 9 de octubre de 2008 por la mañana hasta mi reincorporación
como Alcalde prevista para el día 10 de octubre de 2008 por la tarde. --------------------------------SEGUNDO.- Que la presente Resolución se de conocimiento al Pleno del Ayuntamiento en la
primera sesión que se celebre. ------------------------------------------------------------------------------------TERCERO.- Publicar en el BOIB la presente Resolución.” --------------------------------------------------

El Ple de l’Ajuntament en resta assabentat.
TRETZÈ.- CONTROL DEL PLE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Intervé la Sra. Baillo Vadell demanant la següent documentació:
Junta de Govern Local de dia 12.09.08
-

Punt 3r, apartat 6è.- Còpia de l’escrit de PIME, RE 4564, de dia 11.08.08.
Punt 3r, apartat 8è.- Còpia de l’escrit dels veïns de Son Remei, RE 4607, de dia
13.08.08.
Punt 3r, apartat 15è.- Còpia de l’escrit de Josep M. Domínguez Valles, RE 4909,
de dia29.08.08.

Junta de Govern Local de dia 02.10.08
-

Punt 6è.- Còpia de la resolució d’Alcaldia núm. 2008/254, així com informació del
contenciós interposat per Ernesto Gilberga Ribes.

A continuació, la Sra. Baillo Vadell demana la inclusió d’un punt d’urgència.
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El Ple de l’Ajuntament, per dotze vots a favor, corresponents als membres del PSOE
(5), PSM-ELS VERDS (2) i PP (5); i una abstenció, corresponent al membre d’EM-EU
(1); acorda incloure’l.
CATORZÈ.- PRECS I SUGGERIMENTS
Intervé el Sr. Tudurí Mercadal. Manifesta que el Partit Popular, de tant en tant, fa
anàlisis de l’aigua de Sant Lluís; i el darrer resultat de nitrats de que disposa és
de 50 mg/l. Demana al Sr. Cruz: Quin és el darrer resultat de l’anàlisi de nitrats del
municipi? Així mateix, demana, amb vista al proper Ple, l’emissió d’un informe sobre
les anàlisis de nitrats, tant del municipi com de les urbanitzacions, de tot l’any 2008
encarregades per l’Ajuntament.
Continua el Sr. Tudurí Mercadal. Manifesta que fa uns dies va veure al diari Menorca
un article sobre l’estat en què es trobava el polígon de Sant Lluís. Demana si s’ha
pres qualque mesura.
Intervé el Sr. Cruz Dalmau. Pel que fa a les anàlisis, manifesta que de memòria no
sap quin era el resultat, si bé si no recorda malament d’uns 53 mg/l. Així mateix,
indica al Sr. Tudurí que si realitzàs les preguntes 24 hores d’antelació al Ple, ell podria
respondre a la mateixa sessió plenària. Sobre les anàlisis de l’any 2008, assenyala
que se li farà arribar la informació. Pel que fa al polígon industrial, indica que s’ha
començat a actuar per mirar de tenir-lo en millor estat.
El Sr. Tudurí Mercadal manifesta que el Partit Popular agrairia, suggereix, que no
s’esperi que surtin aquests temes per la premsa, que s’actuï abans i que no es tengui
en estat de deixadesa tant el polígon com els camins.
Continua el Sr. Tudurí Mercadal. Manifesta que en el diari Menorca de dia 21
d’octubre el Sr. Lora fa unes declaracions advocant per una solució mancomunada a
l’hora de construir grans instal·lacions, com plantes dessaladores i potabilitzadores, i
demana: Ha tingut contactes formals amb els ajuntaments des Castell i Maó sobre
aquesta qüestió? Quins resultats s’han obtingut?
Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que no ha tingut contactes amb els ajuntaments
de Maó i es Castell, i que l’únic és allò que va sortir per la premsa, que li van
demanar si era partidari de mancomunar aquests tipus de serveis; i va respondre que
sí que n’era partidari.
Segueix el Sr. Tudurí Mercadal. Manifesta que el Partit Popular l’any 2003 va
presentar una moció, RE 4802, de dia 12.08.03, i que es va dur al Ple de dia 25 de
setembre de 2003, que instava al tancament dels solars sense edificar a les
urbanitzacions i a comprometre els propietaris que en tinguessin un control mínim i
que l’Ajuntament donàs exemple amb els terrenys municipals. Manifesta que aquesta
moció es va aprovar per unanimitat i sap que l’ajuntament ha fet actuacions als seus
terrenys, però no és suficient, per la qual cosa demana: Quan faran complir aquest
acord del Ple? Manifesta que hi queden moltes parcel·les particulars sense tancar, a
més la vegetació envaeix les voravies i els vials, cosa que crea perills d’accidents, com
el que va passar a Punta Prima fa unes setmanes i que, si bé en cap moment en fa
responsable l’ajuntament, s’ha de vetlar per la seguretat dels ciutadans.
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El batle manifesta que, evidentment, és un tema que els preocupa i que, fins i tot, s’ha
analitzat la possibilitat de generar una ordenança específica per aquesta qüestió i
també per la brossa que penja o surt de les parcel·les i solars que, en alguns casos,
són polvorins amagats. Respecte al tancament de solars, manifesta que és una
qüestió que està analitzant els serveis jurídics per veure com es podria actuar d’una
forma més ràpida perquè, si no ho diu explícitament, el planejament no es pot fer
complir; i, respecte a la brossa, també és una qüestió que s’ha d’analitzar en
profunditat. Conclou dient que s’està fent feina i espera que prest es pugui dur una
ordenança amb aquesta línia d’actuació.
Intervé el Sr. Morro Ferra. Manifesta que va demanar un informe al Sr. Cubas, el qual
va dir que se li passaria en el Ple, però no se li ha remès, i li demana si sap a què es
refereix.
El Sr. Cubas respon que ara mateix, no. El Sr. Morro manifesta que li va
demanar un informe sobre el manteniment que s’ha fet en el poliesportiu des que és
regidor d’aquesta àrea. El Sr. Cubas manifesta que no ho va demanar en el Ple, sinó
a la comissió. El Sr. Morro manifesta que el regidor va dir que li lliuraria en el Ple. El
Sr. Cubas manifesta que creu que no va dir que li lliuraria en aquest Ple i que, just
estigui fet, se li remetrà. El Sr. Morro manifesta que pensava que el duria en aquest
Ple. El Sr. Cubas manifesta que no es preocupi, que l’hi farà arribar.
Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que si el Sr. Cubas vol gestionar, ho faci de
veritat, no basta dir a les comissions que ha comentat o que ha xerrat amb un o un
altre, és a ell a qui li correspon tenir contactes i plasmar-ho en propostes. Manifesta
que, segons el que va dir a les comissions de Sanitat de dia 10.10.07, 05.12.07 i
06.02.08, no fa la sensació que ell domini la situació. Li suggereix que, respecte a la
qüestió dels metges i les administratives, que a la comissió de desembre presenti
propostes que beneficien el poble, ja que les seves conversacions amb IB-SALUT han
de donar un fruit, per la qual cosa faci un bon informe i presenti per escrit els objectius
que vol aconseguir i ho passi a l’oposició amb prou temps perquè es pugui estudiar.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que dia 31 d’octubre venç la pòlissa de crèdit
que té l’Ajuntament per import de 200.000 euros. Vol saber si la liquidaran o la
prorrogaran.
La Sra. Marqués Portella respon que la liquidaran.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que la Sra. Marqués va dir a la premsa que
estaven controlant per reduir despeses de molts de llocs, per la qual cosa demana:
Com es fa aquest control? A quines àrees es redueixen despeses?
La Sra. Marqués Portella manifesta que es fa controlant les despeses que s’estan fent
dia a dia, ja que a l’hora de fer despeses es demanen diferents pressuposts, aquests
s’analitzen... i açò requereix una dedicació, si bé la senyora Baillo diu que no és
necessària. S’està fent feina en la despesa corrent, així com s’estan controlant
despeses de telèfon, llum, etc. Afegeix que s’està controlant la despesa corrent en
totes les àrees i, a part d’açò, s’està quantificant a l’hora de fer contractacions;
optimitzar els serveis que contractam i d’optimitzar totes les coses, és a dir, treure el
màxim rendiment amb el mínim servei.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Demana a la senyora Marqués, com a responsable de
l’Àrea d’Educació, l’emissió d’un informe sobre els animals que es passegen per
l’escola i saber si aquests s’han eliminat.
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La Sra. Marqués Portella manifesta que s’està fent feina sobre aquesta qüestió, però
resulta que mentre s’està fent classe i hi ha fillets en el col·legi públic no es pot posar
verí , i que s’haurà d’esperar a les vacances de Nadal a posar verí. No obstant açò,
manifesta que s’estan prenent altres mesures i cada cap de setmana s’està fent feina
sobre aquesta qüestió.
La Sra. Baillo Vadell manifesta que li agrairà que faci un escrit i l’informi de la situació
en què està.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que, segons un informe de Secretaria de dia
26.04.08, la liquidació del compte general té un període per a la seva aprovació, en
concret, dia 1 d’octubre de 2008. Aquesta data està superada, per la qual cosa
demana quan pensen presentar el compte per a la seva aprovació.
La Sra. Marqués Portella respon que dins el mes de novembre es convocarà una
comissió especial de comptes.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que s’ha parlat que s’han de reduir despeses,
que s’han d’aturar inversions, i ha vist que, amb el protocol d’intencions signat amb
l’Ajuntament de Maó per a la creació d’un complex de piscines a Bintaufa, volen
convidar l’Ajuntament des Castell, la qual cosa li sembla molt bé, però demana: Amb
quin doblers compten? Hauran de fer un altre préstec per assumir aquesta
participació?
La Sra. Marqués Portella manifesta que, efectivament, amb l’Ajuntament de Maó hi ha
signat un protocol d’intencions i que, tant l’esmentat ajuntament com el CIM, que
també hi participarà, saben quina és la situació econòmica de l’Ajuntament de
Sant Lluís i saben segur que dins l’any 2009 aquest ajuntament no invertirà ni un
euro. Afegeix que dins l’any 2010 s’estudiarà la possibilitat de poder-hi invertir, però
que és molt possible que s’haurà d’esperar fins a l’any 2011, i ells s’han compromès,
en cas que faci falta, a avançar els doblers i l’Ajuntament de Sant Lluís quan pugui els
afegirà.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que les ordres que va donar el batle sobre
les reunions a què assisteixen els regidors fora del municipi, a l’àrea de Sanitat i
Esports es va complir, ja que es va passar una relació de la data i el lloc on van anar,
però quan van demanar de què s’havia tractat, el regidor no se’n recordava.
Manifesta que si demanava una explicació d’aquestes reunions no era només sobre la
data i el lloc, sinó també sobre el contingut, per la qual cosa agrairia al batle que doni
les instruccions que convengui perquè s’informi també del contingut.
Per altra banda, la Sra. Baillo Vadell manifesta que per haver realitzat l’ajuntament
obres sense autorització de la Demarcació de Costes a un tram de la costa de la platja
d’Alcalfar, l’esmentat organisme ha presentat una proposta de sanció per haver
incorregut en una infracció, en concret, una multa que puja a 2.068 euros. En demana
una explicació.
El batle informa que la Demarcació de Costes diu que l’ajuntament ha aixecat una
paret nova i, evidentment, l’ajuntament no n’ha aixecat cap, ja que es tracta d’una
paret que a la millor té més de 100 anys, que delimita la platja amb el camp de futbol
i que va ser aixecada perquè en el seu dia va caure a causa del tsunami. Afegeix
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que l’ajuntament recorrerà contra la sanció i considera que és denigrant que Costes
sancioni l’ajuntament per una actuació que havien d’haver executat ells, però que
després de tres anys de ningú actuar, i vistes les diferents reclamacions dels veïns,
l’ajuntament va prendre la iniciativa i va arranjar aquesta paret.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Demana com està l’inventari. Afegeix que a moltes
sessions plenàries ho està demanant però no s’està actualitzant.
El batle manifesta que es mirarà si a les properes comissions es pot tornar a reprendre
l’inventari.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que en el Ple de dia 26.06.08 es va aprovar
el Compte General de 2006 i resulta una mica estrany que la Sindicatura de Comptes
el dia 15.10.08 reclami a l’ajuntament l’obligació legal d’enviar-los el compte general
de 2006, per la qual cosa demana: Per què no s’ha enviat? Per què aquest retard?
La Sra. Marqués Portella manifesta que no s’ha enviat perquè la Sindicatura de
Comptes va demanar que se li lliuràs en suport digital, i es va comunicar a la
Sindicatura que nosaltres ho teníem en suport paper perquè, si bé teníem instal·lat el
nou programa informàtic, no ens havíem fet el transvasament de dades de l’any 2006,
perquè vam començar per l’any 2007, per la qual cosa l’any 2007 ja es farà en suport
digital. Afegeix que la Sindicatura de Comptes va dir que no li enviassim el compte
general de 2006 mentre no ho tinguéssim en suport digital i diu que açò passa a tots
els ajuntaments de Menorca.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que avui el Partit Popular ha presentat un
escrit, RE 5996, en el qual demana que en el punt de “Precs i suggeriments” de l’ordre
del dia dels plens posin també “mocions”, com fan altres ajuntaments, així com un
informe de Secretaria en el qual s’expliqui fins a quin punt una moció pot estar
quedant damunt la taula per “in secula seculorum”. Suggereix que s’estudiï amb
deteniment i que es contesti abans del proper Ple.
Finalment, la Sra. Baillo Vadell manifesta que té una proposició de dia 02.06.08 que no
va passar per comissió, RE 3072, així com diferents escrits pendents de contestació,
en concret, RE 4343, 4346, 4347, 4348, 5789 i 5791.
Intervé el Sr. Coll Alcina. Manifesta que a la comissió d’urbanitzacions es remeten uns
llistats d’actuacions o feines de la brigada d’obres de l’àrea de la costa, i demana al Sr.
Ruiz Mena si es cenyeix a la realitat, és a dir, si allò que es plasma en paper és allò
que vertaderament es fa.
El Sr. Ruiz Mena manifesta que tot allò que figura en el llistat són les feines que es fan,
i que quan ell mana una feina, llavors va a comprovar si s’ha fet.
El Sr. Coll Alcina manifesta que s’ha posat en contacte amb diferents presidents
d’urbanitzacions i, mostrant-los el llistat sobre diferents actuacions, ells han dit que hi
havia coses que no s’havien fet. Manifesta que no es tracta de qüestionar la labor de
la feina de la brigada d’obres ni la del regidor, però tal vegada falta control o
fiscalització de la feina que fan. Afegeix que amb açò no vol dir que es falsegin les
dades, però tal vegada faria falta un millor seguiment.
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Continua el Sr. Coll Alcina. Demana quan s’arranjaran els clots que hi ha devora un
pas de vianants situat en el carrer Mediterrània de Binibèquer Vell, els quals van ser
provocats per una empresa privada per fer unes escomeses i fa quasi mig any que hi
són i és un perill per als vianants. Així mateix, demana si és l’ajuntament qui ho ha
d’arranjar o, en cas contrari, quan s’arranjaran.
Pel que fa a la primera intervenció del Sr. Coll Alcina, el Sr. Ruiz Mena manifesta que
li agradaria saber quines feines són les que no estan acabades i què diuen els veïns.
Respecte a la qüestió dels clots, el Sr. Lora Buzón manifesta que està pendent de
GESA d’autoritzar l’empresa per poder fer la connexió al transformador i que açò no
depèn de l’ajuntament.
El Sr. Coll Alcina manifesta que tal vegada es podria fer una actuació provisional.
Finalment, el Sr. Coll Alcina manifesta que l’Associació de Veïns de Biniancolla ha
presentat un escrit a aquest ajuntament, RE 5641, en el qual manifesten que de
comunicació amb l’ajuntament si que n’hi ha però que no els fan cas i que es
dissoldran per la falta d’interès de l’ajuntament a ajudar-los. Manifesta que fa un any i
mig que hi ha aquest nou equip de govern i es tira baix tot el treball de quatre anys de
l’anterior regidor i regidora, i açò és una cosa preocupant. Demana una explicació
d’aquest descontentament de l’associació.
El Sr. Ruiz Mena considera que l’esmentada associació s’ha passat una mica amb
aquest escrit respecte que es dissoldran, ja que tant a Biniancolla com a tota la resta
d’urbanitzacions s’està fent tot el que poden, i si ells demanen una sèrie de coses que
en aquests moments no es poden fer, hauran d’esperar.
Manifesta que hi ha
qüestions que són de l’àmbit de Costes i l’ajuntament no pot actuar-hi, i és allò que
més demanen.
Intervé el Sr. Cubas Pons. Manifesta que no ha entès massa bé un prec que li ha fet
la portaveu del Partit Popular, ja que ha fet referència a unes informacions que ell ha
donat dins la comissió respecte als contactes mantinguts amb IB-SALUT i li ha dit que
es dediqui a gestionar.
La Sra. Baillo Vadell manifesta que si el Sr. Cubas fa gestions amb altres
administracions, com pot ser IB-SALUT, li sembla molt bé; però a continuació, si té
qualque proposta, que no quedi només “m’han comentat, m’han dit...” sinó que, si ell
governa, que faci propostes concretes. Açò és el que volia dir.
El Sr. Cubas Pons manifesta que ho tindrà en compte, i que senzillament eren
qüestions que s’havien demanat a IB-SALUT i se’n va informar la comissió. La Sra.
Baillo manifesta que no és suficient.
Finalment, i respecte a les comissions fora del municipi, el Sr. Cubas Pons manifesta
que no creu recordar que se li demanàs per cap reunió en concret. A més, recorda
que a la comissió va demanar als membres si volien fer qualque pregunta sobre les
reunions i els va dir que, a la millor, de les que feien més estona no se’n recordava,
però ningú va demanar res; per tant, no se li pot dir que no se’n recordava si no se li va
fer cap pregunta.
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La Sra. Baillo Vadell manifesta que el fet de dir: “a la millor no me’n record” ja ho
atura.
El Sr. Cubas manifesta que va dir que a la millor no se’n recordava de
qualcuna, però és que ningú li va demanar res.
QUINZÈ.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DEL PARTIT POPULAR.- ESTUDI
SOBRE POSSIBILITATS DE MILLORES DEL CARRER DES CÓS
El secretari dóna compte de la moció que presenta el grup del Partit Popular amb
relació a l’assumpte indicat, que diu:
“Mª Nieves Baillo Vadell, Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento
de Sant Lluís ------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXPONE: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que dada la provisionalidad del nuevo ordenamiento de la calle de Sant Lluís (es Cos), y vista
la importancia de esta vía urbana, vertebradora de la vida comercial y social de la población, la
agrupación representada por la exponente considera primordial llevar a la práctica su
urbanización definitiva. -----------------------------------------------------------------------------------------------Que ante el evidente acierto de conservar un lado de la calle solamente para aparcamiento,
con limitación horaria, mientras que en el otro lado se prohibe aparcar, lo que facilitada el
tránsito peatonal sin obstaculizar el rodado, convendría darle firmeza a esta medida, pero
ampliando la acera para que cumpla con lo provisto en la Ley de Barreras Arquitectónicas y
dotándola quizá de algún elemento decorativo, como árboles o parterres. ---------------------------En consecuencia, la infrascrita presenta la siguiente --------------------------------------------------------MOCIÓN -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.- Que los servicios técnicos del Ayuntamiento realicen, con la mayor urgencia, un estudio
sobre todas las posibilidades para mejorar la principal calle del municipio. ----------------------------2.- A la vista del proyecto, establecer un diálogo para conseguir un consenso con todos los
grupos políticos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------3.- Solicitar ayudas al Consell Insular de Menorca, al Govern Balear o a cuantas
Administraciones puedan colaborar en el proyecto. ----------------------------------------------------------Sant Lluís, 21 de octubre de 2008.” -------------------------------------------------------------------------------

Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que a principis d’estiu, quan es va posar en
marxa aquesta nova reordenació del Cós, el Partit Popular va estar d’acord amb
l’equip de govern sobre que es va fer, però en tot moment va pensar que era cosa
provisional. Atès que dins l’àrea d’Economia i Hisenda es deu començar a elaborar el
pressupost de 2009, manifesta que és el motiu pel qual pensa en la possibilitat que
açò pugui estar inclòs, a pesar de les poques inversions que es volen fer. Per tot açò,
el Partit Popular demana que els Serveis Tècnics facin un estudi per ampliar una
banda de la vorera del Cós i que es puguin plantar arbres; que hi hagi diàleg una
vegada es tengui el projecte; i que es sol·licitin ajudes a totes les administracions
properes a nosaltres.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que EM-EU votarà en contra d’aquesta moció
perquè entén que aquest suposat evident encert de la mesura adoptada de forma
provisional no és cap encert. Creu que no és ver que es prohibeixi aparcar a una
banda del Cós, sinó que senzillament s’han posat els càrregues/descàrregues, les
terrasses de bar, els serveis municipals, etc., tot a la mateixa banda. El que s’ha fet
ha estat deixar tota una banda per a aparcament d’horari limitat, però a l’altra no es
facilita el trànsit dels vianants, com diu a l’exposició de motius. No obstant açò,
entén la coherència en la defensa de les polítiques de dretes que molt bé fa el Partit
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Popular, i que aquesta defensa la va manifestar en aquest Ple identificant el progrés
amb l’augment de la circulació de vehicles, per la qual cosa és lògic que el PP
defensi aquesta continuïtat de l’actuació duta a terme aquest estiu. Conclou dient
que, però, no pot entendre que aquestes actuacions les hagi fet un equip de govern,
suposadament d’esquerres, i que fa la mateixa política que el Partit Popular, ja que les
defensa i voldria que fossin definitives.
Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que amb una qüestió sí que estarà d’acord amb
la senyora Baillo, i és que creu que sí que s’ha d’arribar a un consens: serà allò que
digui el Partit Popular, serà allò que digui l’equip de govern o serà una altra cosa, però
les determinacions no es poden qualificar per una qüestió que siguin de dretes o
d’esquerres, ja que hi ha mesures que no són de cap color, sinó que són mesures
restrictives o més ampliatives.
Tot seguit, el batle demana un descans de cinc minuts per poder analitzar la moció.
A les 22.15 hores es reprèn la sessió.
Intervé el batle. Manifesta que la proposta que faria aquest equip de govern és,
evidentment, el compromís ferm d’analitzar aquesta moció, però demana al PP que la
retiri de l’ordre del dia per tal que no quedi damunt la taula, amb el convenciment de
convocar una comissió informativa únicament per tractar aquest assumpte, en concret,
dia 19.11.08, en la qual també hi assistiran els tècnics municipals.
La Sra. Baillo Vadell demana, doncs, si llavors s’acceptarà aquesta moció. El batle
manifesta que de l’esmentada comissió sortiran unes propostes i espera que aquestes
siguin positives i de consens.
La Sra. Baillo Vadell manifesta que no hi ha vegada que el Partit Popular presenti una
moció que és pel bé del poble, que pensem que és factible, però el batle d’una
manera o d’una altra li fa retirar la moció o la canvia o demana que se’n xerri a una
comissió... La qüestió és que no surti d’una manera clara una moció del Partit Popular
i que sigui aprovada per aquest equip de govern. Afegeix que en els darrers mesos
no recorda una vegada que l’equip de govern hagi acceptat una moció del PP i, en
canvi, moltes vegades que es digui “ja s’estudiarà, ja es veurà...” Considera que el
Ple, que té un poder decisori, hauria de ser molt més sensible. Així mateix, manifesta
que l’únic que demana el Partit Popular a la moció presentada és que els Serveis
Tècnics facin un estudi sobre les possibilitats de millorar el principal carrer del
municipi; que aquest projecte pugui aconseguir el major consens dels grups polítics
de la corporació; i que es demanin ajudes al CIM o qualsevol altra administració. Per
tant, no entén que es demani la retirada de la moció simplement per fer una comissió
informativa sobre aquest assumpte, per la qual cosa considera que podria quedar
damunt la taula, que es faci la comissió informativa i llavors en el proper Ple es
sotmetrà la moció a votació.
Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que aquest equip de govern està interessat a
escoltar als Serveis Tècnics Municipals respecte a la present qüestió, i considera que
la senyora Baillo també hi hauria d’estar interessada,
ja que escriure: “Que los
servicios ténicos del Ayuntamiento realicen, con la mayor urgencia, un estudio sobre todas las
posibilidades para mejorar la principal calle del municipio”, açò és molt fàcil, però redactar
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un projecte és més complicat, i aquí no tenim els tècnics perquè ens puguin
assessorar i ens informin dels pros i els contres de les diferents actuacions que es
pretenguin fer. Per açò, és el motiu pel qual aquest equip de govern entén que
s’hauria de fer una comissió monogràfica únicament per tractar el present assumpte, ja
que, per exemple, es demana: Es poden posar arbres? Quines mides ha de tenir la
voravia? De quin tipus ha de ser la voravia? Ha de tenir vorada? Ha de ser llisa? Ha
de tenir 2,80 m? Ha de permetre, quan facin les festes, que puguin passar els
camions? I els encreuaments? I les cotes?... Tot açò, entén que són qüestions que
s’han de saber abans de donar suport a una moció d’aquestes característiques i que,
si bé la voluntat tal vegada sí la podrien compartir, insisteix que abans s’han de saber
els riscs que correm a l’hora d’acceptar aquesta moció.
La Sra. Baillo Vadell manifesta que, doncs, canvia el sentit de la moció i, si vol l’equip
de govern, les mocions poden ser orals, per la qual cosa la moció oral que presenta el
Partit Popular és que es faci una comissió especial, en la qual assisteixin els Serveis
Tècnics Municipals, per tractar d’aquest possible projecte. Conclou dient que, com a
mínim, que consti que el Partit Popular ho ha presentat, açò.
El Sr. Melià Mercadal manifesta que li agradaria saber si aquesta comissió
monogràfica de mobilitat substitueix l’estudi de mobilitat que es té previst fer; la
mesa de mobilitat; fins a quin punt les conclusions que surtin d’aquesta comissió
seran vinculants... és a dir, fins a quin punt una cosa contradiu l’altra.
El Sr. Lora Buzón considera que no es contradiu una cosa amb l’altra, i que aquesta
comissió monogràfica és perquè els Serveis Tècnics Municipals ens expliquin el
contingut d’aquesta moció, i que si allà s’arriba a un consens, perfecte; si no, que es
torni a presentar la moció i es sotmetrà a votació. Però el que ell vol és que tots els
grups polítics sentin els Serveis Tècnics Municipals i els demanin tot allò que vulguin.
Finalment, la Sra. Baillo Vadell manifesta que, doncs, retira la moció i que serveixi la
que ha presentat oralment perquè s’aprovi en aquesta sessió.
El batle manifesta que, finalment, és la que ha presentat l’equip de govern. La Sra.
Baillo Vadell manifesta que sí, però que consti que la idea ha estat del Partit Popular i
que es respecti açò.
Desprès d’una àmplia anàlisi, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda celebrar
una comissió extraordinària d’Urbanisme, Governació i Mobilitat el dia 19.11.08 per
tractar l’ordenació del Cós.
I no havent-hi més assumptes a tractar, a les 22.30 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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