ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DIA 30 DE GENER
DE 2008 (PER AVANÇAMENT DE LA SESSIÓ DE DIA 31.01.08)
A Sant Lluís a les 20:00 hores de dia 30 de gener 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 20.12.07.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels membres assistents, acorda aprovar l’esmentada
acta i la signa.

SEGON.- DICTAMEN COMISSIÓ D'ECONOMIA I EDUCACIÓ 22.01.08.DONAR
COMPTE RESOLUCIÓ D'ALCALDIA NÚM. 14/2008.- APROVACIÓ LIQUIDACIÓ
PRESSUPOST 2006
En primer lloc, el secretari dóna compte dels escrits presentats per la portaveu del Partit
Popular, RE 565 i RE 575, de dia 29.01.08, amb relació a l’assumpte indicat, i en els quals se
sollicita que siguin anullats els punts segon i tercer de l’ordre del dia de la sessió plenària de
dia 30.01.08 per no disposar de tota la documentació sollicitada. Igualment, i en el cas de no
ser anullats, els acords que es puguin adoptar seran nuls de ple dret segons la Llei de bases
de règim local i demana que el secretari informi adequadament a aquest consistori de la
legalitat vigent.
Tot seguit, el secretari dóna compte de l’informe de Secretaria – Intervenció, de dia 30.01.08,
relatiu a l’assumpte indicat, que diu:
“Atendiendo a lo ordenado por el Sr. Alcalde el Secretario Interventor que suscribe, tiene el honor de
emitir el siguiente ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I N F O R M E ---------------------------------------------------------

1

a) Establece el articulo 191 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales: -------------------------------------------------“ .... La aprobación de la liquidación del presupuesto corresponde al presidente de la entidad local previo
informe de la Intervención.” ----------------------------------------------------------------------------------------------b) El articulo 193.4 del anteriormente citado texto legal establece: -----------------------------------------------“ 4. De la liquidación de cada uno de los presupuestos que integran el presupuesto general y de los
estados financieros de las sociedades mercantiles dependientes de la entidad, una vez realizada su
aprobación, se dará cuenta al pleno en la primera sesión que celebre. ------------------------------------------c) Establece el articulo 90 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, que desarrolla el capitulo I del titulo
VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, que regula las Haciendas Locales: -----------------------------------“ 1. Corresponderá al Presidente de la entidad Local, previo informe de la Intervención, la aprobación de la
liquidación del Presupuesto de la Entidad Local.... --------------------------------------------------------------------2. De la liquidación de cada uno de los prepuestos citados, una vez efectuada su aprobación, se dará
cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre.” -------------------------------------------------------------------d) Conforme se puso de manifiesto en la sesión de Comisión de Hacienda del dia 22 de enero pasado, el
expediente completo se hallaba de manifiesto en esta secretaria desde la convocatoria de la referida
sesión, así como se facilito copia a los concejales miembros de la Comisión de la documentación aprobada
mediante Resolución de Alcaldía. ----------------------------------------------------------------------------------------e) El dictamen elaborado por la Comisión no contiene un acuerdo a adoptar, por cuanto que la legislación
anteriormente citada atribuye la competencia de aprobación del expediente al Sr. Alcalde y la obligación
de dar cuenta al Pleno. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Atendiendo a lo expuesto a juicio del informante no cabe aceptar la solicitud planteada sobre anulación del
punto del orden del día, por cuanto que la actuación desarrollada se ajusta a la normativa legal.” -----------

Finalment, el secretari dóna compte del dictamen emès en relació amb l’assumpte indicat, que
diu:
“El secretari dóna compte de la resolució d’Alcaldia núm. 14/2008, de dia 11.01.08, en relació a
l’assumpte indicat, que diu: ----------------------------------------------------------------------------------------------“Visto el expediente de Liquidación del Presupuesto General de 2006 formulado por el Sr. Secretario Interventor y en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 172 y siguientes de la Ley Reguladora de las Hacienda Locales, vengo en ----------------------------------------------------------------------RESOLVER ---------------------------------------------------------------Aprobar la Liquidación del Presupuesto de 2006, de conformidad con las siguientes circunstancias: ------------------------RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO DE 2006
1º Derechos Reconocidos Netos
2º Obligaciones Reconocidas netas
3º Remanentes 2001, financiación afectada
Resultado Presupuestario 2006 (1-2+3)
4º Desviaciones positivas gastos financiación afectada
5º Desviaciones positivas de financiacion
6º Créditos con cargo a Remanente Tesorería
Resultado presupuestario ajustado (1-2+3-4+5+6)

10.421.022,29
-10.396.199,56
0,00
24.822,73
12.520,00
-278.692,10
477.121,01
235.771,64

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA DE 2006
1º (+) Derechos Pendientes de Cobro
Presupuesto Corriente
Presupuestos Cerrados
Deudores no presupuestarios
De recursos de otras Entidades Publicas
(-) Saldos de dudoso cobro
(-) Ingresos realizados pendientes de aplicación def.
2º (-) Obligaciones Pendientes de Pago
Presupuesto Corriente
Presupuestos Cerrados
Acreedores no presupuestarios
De recursos de otras Entidades Publicas
(-) Pagos realizados pendientes de aplicación def.
3º (+) Fondos Liquidos de Tesorería
REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL

7.013.562,05
4.369.808,53
4.481.846,62
230.018,25
0,00
-1.466.808,86
-601.302,49
7.001.860,23
3.441.735,45
3.406.683,09
1.026.782,79
0,00
-873.341,10
794.152,48
805.854,30
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4º Remanente Tesorería afectado a gastos
con financiación afectada
5º Remanentes de Tesorería para gastos generales
REMANENTE A PLICABLE EJERCICIO SIGUIENTE

278.692,10
0,00
527.162,20

ESTADO RESUMEN DE LOS SALDOS NO PRESUPUESTARIOS (METÁLICO)

M20310
M20311
M20312
M20320
M20321
M20330
M20331
M20410
M20420
M20510
M20710
M20820
M30000
M30001
M30002
M30003
M30004
M30005
M30006
M40001
M40002
M40003
M40004
M40005
M40006
M40007
M40008
M40009
M40010
SALDOS

Impuesto Valor Añadido
IVA - Polígono Industrial
Hacienda Publica Deud/Acreed por IVA
Operacion Crédito B.Vell
Poliza Credito BCL 480.00€
Anticipos personal
Anticipos a Entidades
Cuotas Seguridad Social
I.R.P.F.
Requisa Compañias Agua
Fianzas y Depositos
Casetas S'Atalaia
Pendientes de aplicación - Bordillos
Pendientes de aplicación - ingresos
Pendientes de aplicación - Canon
Pendientes de aplicación - Posito
Pendientes de aplicación - S Ganxo
Pendientes de aplicación -IAE (CIM)
Pendientes de aplicación -B.Vell
Pendientes de aplicación - Gastos
Pendientes de aplicación - Aigües
Pendientes de aplicación - Cen.Sanit.
Pendientes de aplicación - Canon
Pendientes de aplicación - Son Ganxo
Pendientes de aplicación - Sup.Cto.
Pendientes de aplicación -Proy. Urbaniz. Binisafuller Rotters
Pendientes de aplicación Bin.Vell
Pendientes de aplicación - Son Remey
Pendientes de aplicación - Son Ganxo

Saldo Acreed.
0,00
0,00
190.597,33
21.035,41
384.294,87

Saldo deudor
0,00
0,00
0,00
0,00
53.666,43
176.351,82

10.599,52
89.943,69
26.650,10
343.153,81
12.841,84
141.237,84
173.584,81
-0,03
35.159,21
98.505,42
25.035,86
101.129,27

1.640.927,11

227.473,41
18.948,74
7.568,20
-12.854,69
31.471,24
71.803,71
0,00
235.194,19
220.624,76
73.111,54
1.116.201,19

524.725,92

Intervé la presidenta. Manifesta que, en primer lloc, vol deixar clar que el present punt és únicament per
donar compte de la liquidació del Pressupost de 2006, ja que sembla que hi ha hagut una mica de
confusió de tota la documentació que s’ha lliurat. Manifesta que aquí no venim a debatre punt per punt,
no s’ha d’aprovar res, sinó que únicament es dóna compte d’una liquidació i, realment, ni tan sols és
necessari donar-ne compte a la comissió sinó que podria anar directament al Ple. Una altra qüestió és el
debat que es faci respecte al compte general.
Tot seguit, llegeix l’article 90 del RCL 1990/888, on es
desenvolupa la llei de pressuposts de les entitats locals, que diu: -------------------------------------------------“Corresponderá al Presidente de la Entidad local, previo informe de la Intervención, la aprobación
de la liquidación del Presupuesto de la Entidad local y de las liquidaciones de los Presupuestos de
los Organismos autónomos de ella dependientes. ---------------------------------------------------------De la liquidación de cada uno de los Presupuestos citados, una vez efectuada su aprobación, se
dará cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre. ---------------------------------------------------La Sra. Baillo Vadell manifesta que cada any, dels quatre anys que ella ha estat aquí, sempre s’ha fet així i
entén que per a una persona que no té cap tècnic al costat, com és el cas d’ella, el més lògic és que es
pugui consultar en una comissió. ----------------------------------------------------------------------------------------La presidenta manifesta que se seguirà fent així, però que volia deixar clar el concepte de donar compte
de la liquidació; i el debat que es faci de totes les partides de despeses i ingressos de l’esmentada
liquidació, açò es du a terme a la Comissió Especial de Comptes quan s’analitza el compte general. -----La Sra. Baillo Vadell manifesta que el compte general és una cosa, que passa pràcticament de llis, i la
liquidació és una altra, i que a la liquidació d’un pressupost s’analitzen les partides i s’expliquen a la
comissió i llavors en el Ple es produeix el debat; assenyala que no està gens d’acord amb el que acaba
de dir la presidenta. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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La presidenta manifesta que, realment, la interpretació és al revés, ja que el compte general se sotmet a
debat i a aprovació. -------------------------------------------------------------------------------------------------------La Sra. Baillo manifesta que la qüestió de la Sindicatura de Comptes és un tràmit i res més; a nosaltres
ens donen tota la documentació i, com que ja s’ha dit tot a la liquidació dels pressupostos, poca cosa més
diuen. No hi ha un debat polític ni una pregunta tècnica; aquí, sí. -------------------------------------------------La presidenta manifesta que pot demanat el que vulgui i se la informarà, però vol que quedi clar que
legalment és al revés, i demana al secretari que n’informi. ---------------------------------------------------------La Sra. Baillo Vadell manifesta que li agradaria disposar d’un informe de Secretaria sobre aquesta qüestió,
ja que sempre s’ha fet així. -----------------------------------------------------------------------------------------------Intervé el secretari. Informa que, en la liquidació del pressupost, correspon al batle la seva aprovació i
se’n dóna compte al Ple, el qual en resta assabentat. El compte general té una importància tan notable
fins el punt que la llei exigeix l’existència d’una comissió especial de comptes per a l’anàlisi i emissió
d’informe sobre aquest compte general, el qual posteriorment és aprovat pel Ple. ----------------------------La Sra. Baillo Vadell manifesta que, doncs, per què no s’ha fet així fins en aquests moments. --------------El secretari informa que els comptes generals d’aquest Ajuntament sempre han estat analitzats per la
Comissió Especial de Comptes, que es crea únicament i exclusivament per a l’anàlisi del compte general i
que, després dels tràmits d’exposició pública, han estat elevats al Ple per a la seva aprovació i posterior
remissió a la Sindicatura de Comptes. Insisteix que la liquidació del pressupost és una competència del
batle i que se’n dona compte al Ple; el compte general és aprovat pel Ple després del debat en una
comissió que només es crea per a açò. ---------------------------------------------------------------------------------La Sra. Baillo manifesta que entén l’explicació del secretari, però el que no pot entendre és que durant
quatre anys la liquidació del pressupost s’hagi debatut en una comissió i és xocant que ara es pretengui
enfocar el seu debat dins el compte general. No entén açò i més quan avui, l’any 2008, s’analitza la
liquidació del 2006. --------------------------------------------------------------------------------------------------------La presidenta manifesta que avui hi haurà tot el debat que vulgui, però volia deixar clar el que diu la llei
sobre aquesta qüestió i, per açò, n’ha informat a l’inici de la sessió. Manifesta que en el compte general
es lliura tota la documentació perquè es pugui analitzar a fons l’expedient, i amb la liquidació només se’n
lliura una part, i insisteix que el debat toca ser quan s’analitza el compte general. No obstant açò,
demana si hi ha intervencions respecte a la liquidació del Pressupost de 2006. ---------------------------------La Sra. Baillo Vadell manifesta que la primera pregunta que volia fer és per què es presenta la liquidació
del 2006 dins l’any 2008. -------------------------------------------------------------------------------------------------La presidenta reconeix la seva part de responsabilitat, i assenyala que ella és nova aquí, no va saber jugar
amb el temps i no va saber quant de temps comportaria als tècnics la seva elaboració i se li’n va anar de
les mans, ja que s’havia d’haver aprovat molt abans, però s’ha fet tot el possible per aprovar-ho al més
prest possible. Així mateix, manifesta que ella s’havia compromès que la liquidació estaria llesta a final
d’any, però no va poder ser. --------------------------------------------------------------------------------------------La Sra. Baillo Vadell manifesta que normalment la liquidació dels pressuposts s’ha de fer abans de final de
març, i més l’any 2007 quan hi ha hagut unes eleccions per enmig. Així mateix, demana si s’ha demanat
al regidor anterior per quina raó açò s’ha posposat. -----------------------------------------------------------------La presidenta manifesta que la raó és perquè no s’havia tancat abans i possiblement per qüestions de
feina, si bé també hi va haver una sèrie de canvis i insisteix que assumeix la seva responsabilitat durant
els darrers sis mesos i que s’està fent feina perquè açò no torni a passar. ---------------------------------------Per altra banda, la Sra. Baillo Vadell manifesta que hi ha un informe que no du data ni està signat pel
secretari. El secretari respon que efectivament és així i que ha estat un error. --------------------------------Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que, abans de la sessió plenària, li agradaria disposar d’un avanç
de la liquidació del 2007, el que es tengui fet fins ara. --------------------------------------------------------------La presidenta manifesta que encara no està tancada. El secretari afegeix que una liquidació requereix tot
un procés complex i no es pot fer un avanç de la liquidació; una altra cosa és informació sobre l’execució
del pressupost de despeses i ingressos. --------------------------------------------------------------------------------La Sra. Baillo Vadell manifesta que voldria un avanç del que es tengui respecte a les despeses, creu que
açò no és tan difícil perquè avui en dia tot està informatitzat, creu que és més una voluntat de voler
lliurar-ho. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presidenta manifesta que a l’Àrea d’Intervenció hi ha dues persones i que durant el darrer mes s’ha fet
feina per tancar la liquidació, el pressupost, contestació d’escrit, etc. i les coses diàries han quedat
enrere. Es farà tot el possible perquè la Sra. Baillo tengui tota la informació però ha d’entendre que la
feina diària no es pot aturar. --------------------------------------------------------------------------------------------La Sra. Baillo Vadell manifesta que l’entén perfectament però cada vegada que demana cosa mai li
contesten dins el temps que diu la llei. La presidenta manifesta que açò no és ver. La Sra. Baillo
manifesta que qualsevol sollicitud que fa s’ha de lliurar dins el termini de cinc dies. La presidenta
manifesta que no és que s’hagi de donar dins el termini de cinc dies, sinó que si la contestació és
negativa, llavors sí que s’ha de dir abans de cinc dies. ---------------------------------------------------------------
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Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que li agradaria saber del total de deutes pendents que tenia
l’Ajuntament l’any 2006, quants se n’han donat de baixa per incobrables. La presidenta respon que no
n’hi ha hagut. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pel que fa a l’estat resum de saldos no pressupostaris, la Sra. Baillo Vadell demana informació de les
següents partides: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Pòlissa de crèdit BCL.- La presidenta informa que les pòlisses es fan quan en un moment donat es
necessita líquid, com per exemple abans de cobrar l’IBI, i es fa la pòlissa per poder atendre aquests
moments. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------“Requisa companyies aigües”, on hi ha un saldo creditor de 26.650,10 euros.- La presidenta diu que
se n’informarà. --------------------------------------------------------------------------------------------------------“Casetes s’Atalaia”, on hi ha un saldo deutor de 12.841,84 euros.
La presidenta diu que se
n’informarà. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------“Pendent d’aplicació – ingressos” amb un saldo creditor de 173.584,81 euros. La presidenta diu que
se n’informarà. --------------------------------------------------------------------------------------------------------“Pendent d’aplicació – pòsit”, amb un saldo creditor de 35.159,21 euros.- El secretari efectua una
explicació del pòsit agrícola. ---------------------------------------------------------------------------------------“Pendent d’aplicació - Son Ganxo”, on hi ha un saldo deutor de 31.471, 24 euros i 73.111,54 euros.La presidenta diu que se n’informarà. -----------------------------------------------------------------------------“Pendent d’aplicació – Binibèquer Vell”, on hi ha un saldo creditor de 101.129,27 euros i un saldo
deutor de 235.194,76 euros.- La presidenta diu que se n’informarà.---------------------------------------“Pendent d’aplicació – Son Remei”, on hi ha un saldo deutor de 220.624,76 euros. ----------------------Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que a l’estat del romanent de tresoreria hi figura la quantitat de
-601.302,49 euros en concepte d’ingressos realitzats pendents d’aplicació, i diu que li agradaria disposar
d’informació sobre aquesta qüestió. El secretari informa que té a veure amb les qüestions demanades
anteriorment. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que a l’informe es diu: “Romanent de tresoreria no afectat (per a
despeses generals). Es preveu el finançament d’una sèrie d’actuacions que per manca de crèdit
pressupostari al 2007 s’han de dotar. Aquestes actuacions es tramitaran a través d’un expedient de
suplement de crèdit en el decurs de l’exercici de 2007.”
I diu que voldria una explicació d’aquest
suplement de crèdit, ja que no entén per què s’ha de suplementar l’any 2007, quan ara som a l’any 2008.
El secretari diu que se n’informarà. -------------------------------------------------------------------------------------Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que en un apartat figura el concepte d’obligacions pendents
d’ordenar-ne el pagament i demana: si està pendent, quan es paguen? Fins a quin temps hi ha per
pagar-ho? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El secretari informa que aquestes dades són en data 31.12.06. Així mateix, informa que la comptabilitat
té una sèrie de passos comptables i fa una detallada explicació sobre les obligacions reconegudes en el
moment de fer-se, per exemple, un contracte per a una obra determinada. ------------------------------------Segueix la Sra. Baillo Vadell. Pel que fa a l’estat de liquidació del pressupost de despeses per partides,
demana informació de les següents partides: -------------------------------------------------------------------------- Administració General – Gratificacions.- El secretari informa que aquí s’inclou torns de policia; torns de
policia en dissabte i diumenge; hores extres festes patronals policia; hores extres festes patronals de la
resta del personal, etc. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Infraestructura – convenis associacions urbanitzacions i infraestructura – manteniment i conservació
urbanitzacions.La presidenta informa que aquí s’inclou qualsevol actuació que es faci a les
urbanitzacions i fora dels convenis subscrits amb les associacions. ------------------------------------------------.
- Administració General – cànons i Turisme – cànons.- El secretari informa que fa referència al cànon
de costes per a les ocupacions temporals i que se n’informarà sobre la partida de Turisme – cànon. -------- Fems i neteja viària – treballs realitzats per altres empreses – neteja.- El secretari informa que
fonamentalment són qüestions de FCCSA. ----------------------------------------------------------------------------- Urbanisme – treballs realitzats per altres empreses.- El secretari informa que fa referència a la redacció
de projectes complexos que els Serveis Tècnics no poden desenvolupar i que hi ha anys que es necessita
incrementar aquesta partida i altres anys que no es necessari incrementar-la. ----------------------------------- Acció social – institucions sense finalitat de lucre.- El secretari informa que fonamentalment és la
qüestió de l’ajuda a domicili. ---------------------------------------------------------------------------------------------- Promoció i difusió cultura – institucions sense finalitat de lucre.La presidenta informa que se
n’informarà. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Inversió de reposició en terrenys.- La presidenta informa que se n’informarà. ------------------------------- Medi Ambient – inversions de reposició béns ús general – actuacions mediambientals.- La presidenta
informa que fa referència a les inversions fetes en el marc de l’Agenda Local 21. ------------------------------- Per altra banda, la Sra. Baillo manifesta que a les pàgines 15 i 16 del document que s’està analitzant hi
ha una sèrie de partides on el crèdit inicial es zero, però el crèdit definitiu és bastant important, i diu que li
agradaria disposar-ne d’informació. -------------------------------------------------------------------------------------
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- A diputacions, consells i cabildos.- La presidenta diu que se n’informarà. -------------------------------------- Òrgans de govern – redacció projectes complexos.- La presidenta informa que aquesta partida fa
referència a tots els projectes que no es poden fer dins l’Ajuntament, i que se n’informarà. El secretari
afegeix que en el moment de disposar del compte general totes aquestes qüestions quedaran ben
explicades i reflectides. -------------------------------------------------------------------------------------------------Tot seguit, es fa una anàlisi respecte al total de crèdit inicial per import de 7.358.962,22 euros i del total
de crèdit definitiu per import de 10.710.564 euros, on hi ha una diferència de 3.351.601,81 euros. --------Per altra banda, la Sra. Baillo Vadell demana a què es pensa aplicar el romanent. La presidenta respon
que, en principi, no s’emprarà, si no és que hi hagi necessitats. ---------------------------------------------------Finalment, la Sra. Baillo Vadell s’interessa pels saldos de dubtós cobrament. La presidenta informa que en
els llistats que s’han remès hi figura tot el pendent de cobrar em data 31.12.06 i també s’informa del tant
per cent que s’aplica de dubtós cobrament . --------------------------------------------------------------------------Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que no té res a dir perquè havia interpretat aquest punt com
només de donar compte de la liquidació del pressupost. ------------------------------------------------------------La Comissió d’Economia i Educació en resta assabentada.” ----------------------------------------------------------

Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que quan es dur a terme una comissió es fan preguntes
i s’elabora un dictamen que posteriorment es du al Ple. El Partit Popular va fer una sèrie de
preguntes a la comissió, com ara: un avanç de la liquidació del 2007; sobre la destinació d’uns
ingressos pendents d’aplicació i uns pagaments fets pendents d’aplicació; un llistat de les
partides de locomoció dels anys 2004 i 2005 per fer comparacions; sollicitud de les bases
d’execució del pressuposts de 2007; una còpia de la situació del deute a llarg i curt termini
respecte als pressuposts de 2007; i, en el Ple de dia 29.11.07 el secretari va parlar sobre les
bases d’execució dels pressuposts i va anomenar la base 38ª i se li va dir que se li’n remetria
una còpia. Considera que tota aquesta documentació l’hauria de tenir en 48 hores d’antelació
al Ple; per aquesta qüestió, va presentar els escrits que s’han esmenant anteriorment. Conclou
dient que no està massa satisfeta de veure que, més d‘una vegada, perquè no és la primera,
no es compleix amb el que diu la llei.
Intervé la Sra. Marqués Portella. Manifesta que aquest punt únicament és per donar compte
de la liquidació del Pressupost de 2006 i que a la comissió d’Economia va quedar prou clar que
ni tan sols feia falta donar-ne compte a la comissió; però s’hi va dur, es va debatre i els grups
de l’oposició van tenir l’oportunitat de demanar tota la informació, però va quedar clar també
que tot aquest debat és de la Comissió Especial de Comptes, no de la Comissió d’Economia i
Educació. Afegeix que tota aquesta documentació la tindrà abans de la Comissió Especial de
Comptes per analitzar el Compte General de 2006.
Intervé novament la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que havia presentat unes preguntes basantse en l’article 97.7 del Reglament d’organització, el qual diu que les preguntes formulades amb
més de 24 hores d’antelació a la sessió de Ple hauran de ser contestades ordinàriament a la
sessió o, per causes degudament motivades, a la següent. Assenyala que aquestes preguntes
fan referència a escrits presentats per l’empresa Antonio Gomila SA i no s’han contestat i és
obligació de l’Ajuntament contestar-les i, si no, raonadament explicar per quina causa no s’ha
fet.
Intervé el batle. Manifesta que som al punt segon, relatiu a donar compte de la resolució
d’Alcaldia sobre l’aprovació de la liquidació del pressupost de 2006 i, com s’ha indicat a
l’informe de Secretaria, l’actuació desenvolupada s’ajusta a la normativa legal, per la qual cosa
avui se’n dóna compte.
Pel que fa als escrits presentats per la portaveu del Partit Popular,
manifesta que ella des de fa un mes cap aquí no fa res més que bombardejar amb escrits i es
pensa que només podem contestar-li a ella, quan aquest Ajuntament està fent moltes més
feines que les que ella planteja. Així i tot, s’està intentant donar resposta a totes i cada una
de les preguntes que fa.
Sobre els escrits d’Antonio Gomila, SA, manifesta que s’està
elaborant un informe i és impossible, des del dia que ho va demanar fins al dia d’avui, que es
pugui contestar l’escrit presentat, tenint en compte que estam xerrant d’obres, si no
recorda malament, de l’any 1991, 1992, 1993... 1998 i 1999, i diu que al seu moment es
contestaran. Tot seguit, dóna per conclòs aquest punt de l’ordre del dia.
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Tot seguit, la Sra. Baillo Vadell manifesta que de la liquidació del pressupost de 2006 ella no
n’ha parlat, només s’ha limitat a contestar al secretari, i té dret a parlar-ne.
El batle
manifesta que el punt segon està tancat.
La Sra. Baillo manifesta que no ha tingut
l’oportunitat de parlar de la liquidació, ja que només ha demanat per què no es contesten les
preguntes. El batle indica que ella ha tingut l’ús de la paraula i ha fet dues intervencions i ha
parlat sobre la liquidació del pressuposts i insisteix que el punt està tancat. La Sra. Baillo
manifesta que açò és una dictadura, no és una democràcia, fa pena. El batle manifesta que
ella ho acaba de dir, la dictadura la van emplear vostès, no nosaltres. La Sra. Baillo diu que ella
no hi era.
El Ple en resta assabentat.

TERCER.- DICTAMEN COMISSIÓ D'ECONOMIA I EDUCACIÓ 22.01.08.- APROVACIÓ
INICIAL PRESSUPOST 2008 I PLANTILLA 2008
El secretari informa que els escrits del Partit Popular de què s’ha donat compte en el punt
segon també fan referència al punt tercer, i des de l’esmentat grup polític s’ha demanat que
s’elimini el punt de l’ordre del dia per absència d’un document.
Intervé el batle. Demana que el punt no s’anulli, sinó que quedi damunt la taula, ja que s’ha
verificat que la portaveu del Partit Popular té raó amb la seva apreciació i, com que aquest
equip de govern vol que l’expedient sigui impecable, és el motiu pel qual demana que quedi
damunt la taula.
El Sr. Melià Mercadal manifesta que, en principi, aquest era el punt més important de la sessió
plenària d’avui.
El batle manifesta que sí, que era el punt més important, però Secretaria ha informat que en
aquest cas la portaveu del PP té raó perquè hi falta un avanç de la liquidació del 2007; si té raó,
en té, cosa diferent ha estat en el punt anterior, que no tenia raó. I insisteix que, com que
aquest equip de govern vol que l’expedient sigui impecable, quan es disposi d’aquest document
es convocarà una sessió extraordinària de Ple per aprovar el Pressuposts de 2008.
Per consens, el Ple acorda deixar el present punt damunt la taula.

Tot seguit, a les 20.20 hores el batle demana una pausa.
A les 20.25 hores es reprèn la sessió i s’hi incorpora el regidor del PSM-ELS VERDS, Remigio
Lora Buzón.

QUART.- DICTAMEN COMISSIÓ D'ECONOMIA I EDUCACIÓ 22.01.08.- MOCIÓ DEL
GRUP DEL PARTIT POPULAR, RE 5317.- COLLABORACIÓ REVISTA S'AUBA
El secretari dóna compte del dictamen emès en relació amb l’assumpte indicat, que diu:
“El secretari dóna compte de la moció presentada pel grup del Partit Popular, RE 5317, de dia 01.10.07,
amb relació a l’assumpte indicat. Igualment, informa que l’esmentada moció va ser analitzada per la
comissió d’Economia i Hisenda de dia 23.10.07, on va quedar damunt la taula. --------------------------------Intervé la presidenta. Manifesta que el fet que en l’esmentada comissió vagi proposar deixar la moció
damunt la taula és perquè volia parlar amb la revista S’AUBA i assenyala que la proposta d’aquest equip
de govern és que es contractarà un espai mensual per posar-hi la informació que tinguem respecte a les
distintes àrees de l’Ajuntament. ------------------------------------------------------------------------------------------
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El Sr. Melià Mercadal demana si açò sortirà com a publicitat. ------------------------------------------------------La presidenta respon que no, sinó que l’Ajuntament contractarà un espai per donar informació als
ciutadans, no serà per posar-hi publicitat, ni per qüestions polítiques. Així mateix, informa que, per
exemple, mitja pàgina d’informació costa 60 euros mensuals. Manifesta que ja es veuria cada mes l’espai
de què convindria disposar (si un quart de pàgina o mitja pàgina...), cosa que dependria de la quantitat
d’informació que hi hagués. La publicitat és una altra qüestió. ----------------------------------------------------Tot seguit, es fa una anàlisi respecte al concepte de publicitat i al concepte d’espai per donar informació.-La Sra. Baillo Vadell demana, doncs, com quedaria la moció i si es farà qualque tipus de conveni. ----------La presidenta informa que hi haurà com una espècie de contracte, tal com es fa amb el diari Menorca, i
que la proposta seria contractar un espai amb la revista S’Auba amb la finalitat de donar mensualment
informació municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------El Sr. Melià Mercadal manifesta que pensava que el sentit de la moció era per un compromís de
l’Ajuntament de donar suport a la revista S’Auba. -----------------------------------------------------------------La presidenta manifesta que el compromís serà que cada mes publicarem a l’esmentada revista informació
per donar als ciutadans, però no ens comprometrem a un espai fix. ---------------------------------------------La Comissió d’Economia i Educació, per consens, acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament la
següent proposta d’acord: ------------------------------------------------------------------------------------------------Contractar un espai mensual a la revista S’Auba per donar informació municipal.” -------------------------

Intervé el Sr. Coll Alcina. Manifesta que estam d’enhorabona doblement; per una banda,
perquè es du a ple una proposta que ha estat presentada pel PP i que ha estat aprovada per
unanimitat a la comissió i, per una altra banda, perquè donam el nostre petit gra d’arena
amb aquesta aportació a la revista S’AUBA per tal que pugui sobreviure, almenys, divuit anys
més. Anuncia que votaran a favor de la moció, no perquè l’hagi presentada el seu grup
polític, sinó perquè creu que la labor que fa la revista es mereix el suport del poble de Sant
Lluís, més que més quan ja no s’edita el butlletí Pla de sa Creu i seguint l’exemple d’altres
poblacions que també donen suport al periodisme que es fa des de les petites revistes locals.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que EM-EU veu bé que s’aprovi una proposta de
collaboració amb la revista S’AUBA i comparteix la necessitat de potenciar aquesta revista local,
única a Sant Lluís, per la gran labor que fa quant a informació, divulgació i potenciació de la
cultura en general. No obstant açò, entén que l’acord que es proposa no és un acord que
hauria de prendre el Ple, sinó que açò ja s’hauria de fer sense necessitat que el Ple aprovàs
una moció d’aquestes característiques. Conclou dient que aquesta collaboració s’havia fet des
de sempre fins fa un parell d’anys i amb l’acord que s’adopta avui sembla que s’aixeca un veto
que tenia la revista S’AUBA, ja que allò que avui s’aprova hauria de ser normal en tot
funcionament entre l’Ajuntament i els mitjans de comunicació en general.
El batle manifesta que, la veritat, no sap de quin veto xerra el portaveu d’EM-EU.
El Sr. Melià Mercadal demana al batle si vol que li ho digui. El batle respon que sí.
El Sr. Melià Mercadal manifesta que des de fa un cert temps l’Ajuntament havia deixat de
contractar publicitat o pàgines d’informació amb la revista S’AUBA per una sèrie de problemes
que hi havia hagut entre el batle de l’Ajuntament i l’esmentada revista; ara, amb aquest nou
equip de govern, aquest tarannà es millora i n’està satisfet i hi votarà a favor, encara que no
creu que sigui una cosa que hagi d’aprovar el Ple.
El batle manifesta que el portaveu d’EM-EU està equivocat. Per aclariment, no es contractava
publicitat amb la revista S’AUBA perquè amb la revista que generava l’Ajuntament, anomenada
PLA DE SA CREU, ja es feia aquesta publicitat i diu que mesclar ous amb caragols és un mal
assumpte. Manifesta que la revista municipal va ser impulsada per un regidor, el qual en
aquests moments ja no hi és, de manera que es va deixar de fer la revista municipal; per tant,
ara, generar aquesta collaboració amb S’AUBA, cap problema.
Conclou dient que traslladar
problemes particulars li sembla bastant erroni i qui en vulgui retreure, llavors que faci el que
vulgui, no s’han d’anar a cercar més histories, si qualcú les vol cercar i recercar, està en el
seu dret.
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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 unanimitat, acorda contractar un espai mensual a la revista S’Auba
per donar informació municipal.

CINQUÈ.- DICTAMEN
COMISSIÓ D'URBANISME, GOVERNACIÓ I MOBILITAT
23.01.08.- RATIFICACIÓ RESOLUCIONS D'ALCALDIA EN MATÈRIA DE PERSONAL
El secretari dóna compte del dictamen emès en relació amb l’assumpte indicat, que diu:
“El secretari dóna compte de les diferents resolucions d’Alcaldia en matèria de personal:----------------------Resolució d’Alcaldia núm. 2007/614.- Contractació Jenny Rocio Rodríguez Espinal des del dia 07.12.07
fins al dia 21.12.07 (servei neteja). --------------------------------------------------------------------------------Resolució d’Alcaldia núm. 2008/3.- Pròrroga contracte Sara Ariza Peñato des del dia 01.01.08 fins al
dia 30.06.08 (auxiliar administrativa àrea Cadastre). -----------------------------------------------------------Resolució d’Alcaldia núm. 2008/4.- Pròrroga contracte Virginia Seguí Ferrer des del dia 01.01.08 fins
al dia 30.06.08 (auxiliar administrativa àrea Cultura). ----------------------------------------------------------Resolució d’Alcaldia núm. 2008/5.- Pròrroga contracte Sonia Riudavets Tudurí des del dia 01.01.08
fins al dia 30.06.08 (auxiliar administrativa àrea Intervenció). ------------------------------------------------Resolució d’Alcaldia núm. 2008/6.- Pròrroga contracte Esther Fanals Sintes des del dia 01.01.08 fins al
dia 30.06.08 (servei neteja). ----------------------------------------------------------------------------------------Resolució d’Alcaldia núm. 2008/7.- Pròrroga contracte Soledad Vinent Coll des del dia 01.01.08 fins al
dia 30.06.08 (servei neteja). ----------------------------------------------------------------------------------------Resolució d’Alcaldia núm. 2008/8.- Pròrroga contracte Asunción Rabasa Latorre des del dia 01.01.08
fins al dia 30.06.08 (servei neteja). --------------------------------------------------------------------------------Resolució d’Alcaldia núm. 2008/9.- Pròrroga contracte Balbina Roselló Elos des del dia 01.01.08 fins al
dia 30.06.08 (servei neteja). ----------------------------------------------------------------------------------------Resolució d’Alcaldia núm. 2008/10.- Pròrroga contracte Catalina Villalonga Martínez des del dia
01.01.08 fins al dia 30.06.08 (servei neteja). --------------------------------------------------------------------Resolució d’Alcaldia núm. 2008/15.- Pròrroga contracte Juana Mir Villalonga des del dia 01.01.08 fins
al dia 30.06.08 (ajudant conserge collegi públic). --------------------------------------------------------------Resolució d’Alcaldia núm. 2008/16.- Pròrroga contracte Diego Llopis Riudavets des del dia 01.01.08
fins al dia 31.01.08 (brigada d’obres). ----------------------------------------------------------------------------Resolució d’Alcaldia núm. 2008/17.- Pròrroga contracte Pau Martorell Adrian des del dia 01.01.08 fins
al dia 31.01.08 (brigada d’obres). ----------------------------------------------------------------------------------Resolució d’Alcaldia núm. 2008/18.- Pròrroga contracte Jacobina Cardona Ametller des del dia
01.01.08 fins al dia 31.01.08 (auxiliar administrativa àrea Contractació). -----------------------------------Resolució d’Alcaldia núm. 2008/19.- Contractació Pedro Pablo Pons Mercadal des del dia 01.01.08 fins
a la provisió definitiva de la plaça vacant a la plantilla municipal (brigada d’obres).-----------------------Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que hi ha tres resolucions d’Alcaldia relatives a personal que només
se’ls prorroga un mes, finalitzant el contracte el dia 31 de gener. Demana si ja no són necessaris o si se’ls
tornarà a prorrogar. -------------------------------------------------------------------------------------------------------El president informa que se’ls acaba el contracte i l’Ajuntament ha decidit no renovar-los perquè en
aquests moments no són necessari. Açò no vol dir que mes endavant se’ls torni a contractar per
necessitats municipals. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Intervé el Sr. Melià Mercadal. S’interessa per la resolució d’Alcaldia núm. 2008/15, relativa a la pròrroga
del contracte a Juana Mir Villalonga com ajudant del conserge del collegi públic de Sant Lluís, ja que no
tenia constància que existís aquesta plaça. ----------------------------------------------------------------------------Tot seguit, el president efectua una detallada explicació de la situació de l’esmentada treballadora, i com
l’Ajuntament ha decidit incorporar-la com ajudant del conserge del collegi públic, per tal que d’aquesta
manera el conserge pugui dedicar més temps a treballs de conservació i manteniment. ----------------------La Comissió d’Urbanisme, Governació i Mobilitat, 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 la següent proposta d’acord: --- Ratificar en tots els seus termes les resolucions d’Alcaldia núm. 2007/614, 2008/3, 2008/4, 2008/5,
2008/6, 2008/7, 2008/8, 2008/9, 2008/10, 2008/15, 2008/16, 2008/17, 2008/18 i 2008/19, indicades
anteriorment.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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I no havent-hi intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la Comissió
d’Urbanisme, Governació i Mobilitat.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres del PSOE (5) i PSMELS VERDS (2); cinc abstencions, corresponents als membres del PP (5); i un vot en contra,
corresponent al membre d’EM-EU (1), acorda:
-

Ratificar en tots els seus termes les resolucions d’Alcaldia núm. 2007/614, 2008/3, 2008/4,
2008/5, 2008/6, 2008/7, 2008/8, 2008/9, 2008/10, 2008/15, 2008/16, 2008/17, 2008/18 i
2008/19, indicades anteriorment.

SISÈ.- RATIFICACIÓ RESOLUCIÓ D'ALCALDIA 2007/617.- APROVACIÓ EXPEDIENT
DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 2
El secretari dóna compte de la resolució d’Alcaldia núm. 2007/617, de dia 28.12.07, relativa a
l’assumpte indicat, que diu:
“Visto el informe de Secretaria – Intervención de día 21.12.07 con relación a la tramitación y aprobación
del expediente de modificación de crédito núm. 2 (Por mayores ingresos) al Presupuesto de 2007; y en
virtud de las atribuciones que me confiere la vigente Ley de Régimen Local, es por lo que vengo en -----------------------------------------------------R E S O L V E R------------------------------------------------------Primero.- Aprobar el expediente de modificación de crédito núm. 2 (Por mayores ingresos) al
Presupuesto de 2007, por importe de 217.208,95 euros, de conformidad con el siguiente detalle: ----------CONCEPTO PRESUPUESTARIO
Cultura.- Macro-conciertos 2006 y 2007
Total suplementar
CONCEPTO PRESUPUESTARIO
IBI.- Naturaleza Rústica
Recursos eventuales.- Publicidad Área Cultura y Fiestas
Total suplementar

PARTIDA
451.022.614
PARTIDA
112.00
399.02

ALTAS
217.208,95
217.208,95
ALTAS
56.648,95
160.560,00
217.208,95

BAJAS
--------BAJAS
-----------------

Segundo.- Elevar la presente resolución a ratificación del Pleno del Ayuntamiento.” --------------------------

Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que vol fer referència al dèficit que va tenir lloc com a
conseqüència d’organitzar un concert l’any 2006, per al qual no hi havia pressupost suficient,
dèficit que ha suposat 90.000 euros que, com sempre, han de pagar els ciutadans. Som
davant dos fets, tots dos increïbles: per una part hem perdut 90.000 l’any 2006 i, per altra
part, hi ha un superàvit l’any 2007, en tots dos casos a causa d’organitzar concerts. Però hi
ha una cosa curiosa, i és que l’Ajuntament ha perdut 90.000 euros l’any 2006, el Centre Cultural
i Esportiu en va guanyar 6.000, i es demana: I Produccions Matxani? I diu que voldria saber
quines són les aportacions de cada un, i els seus compromisos.
Continua la Sra. Baillo. Manifesta que quant un maneja tant de doblers els nombres han
d’estar molt clars i aquí la gestió del batle fa aigua; es demana: Quants de xanxullos (tripijocs)
hauran hagut de fer per tapar tots els forats que anaven sortint. Manifesta que el batle no pot
jugar de forma tan irresponsable amb els doblers dels ciutadans; avui en dia ja no es pot
acceptar allò de: “feim un dinaret, farem un viatge, tu faràs allò, jo m’encarregaré d’allò
altre ...” Diu que el batle té una responsabilitat derivada del seu càrrec i amb aquest fet
demostra a quin baix nivell està. El Partit Popular troba que el que s’ha de fer és un contracte
o un conveni allà on hi hagi uns estatuts i on quedin clares les responsabilitat de cadascú; per
tant, demana: N’hi ha cap?
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que a la legislació hi ha fórmules de cooperació per fer
determinades prestacions; es pot establir un consorci entre diferents institucions sabent
clarament quin és l’objectiu, la finalitat, la competència i la responsabilitat de cada un. En
aquest consorci o conveni vindrà determinada l’organització i el funcionament, així com el règim
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financer que es pot aplicar a cada un dels macroconcerts. A més, quan es parla d’organització
convé saber amb quins recursos humans, tècnics i econòmics compte el grup o entitats per fer
una actuació determinada. Manifesta que el batle va organitzar aquestes vetllades, juntament
amb altres, però el cas xocant és que l’Ajuntament va fer de banc i sembla que ara totes les
pèrdues han de ser assumides per tots nosaltres, els ciutadans. I demana: Els seus companys,
n’han assumit alguna?
Finalment, la Sra. Baillo Vadell es dirigeix al batle dient-li que ha fet algunes preguntes sobre
Produccions Matxani; ha suggerit que faci aquestes actuacions emparades amb la llei, establint
qualque tipus de conveni i veure de no sortir-ne tan perjudicats, per la qual cosa li demana que,
per favor, contesti.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que el dèficit de 90.000 euros per l’organització del
macroconcert de l’any 2006 sembla exagerat i s’hauria de mirar que açò no tornàs a passar,
de fet l’any 2007 ja no va passar; afegeix que és una llàstima que després ho hagi de cobrir
l’Ajuntament. També li agradaria saber què aporten les altres organitzacions d’aquest concert.
Per altra banda, manifesta que si amb aquests concerts en són tan imprevisibles els resultats i
que hi pot haver aquests dèficits tan importants, tal vegada s’hauria de replantejar si val la
pena seguir fent aquestes activitats o si fóra millor fer unes activitats culturals més d’acord
amb la cultura de base, amb la cultura participativa que, evidentment, costa més pocs doblers i
dóna molt més rendiment i profit a la cultura del poble.
Intervé el batle. Manifesta que tota la responsabilitat del que succeeix a l’Ajuntament és del
batle i, a més, hi ha un grup polític i una portaveu que ho magnifiquen, tant si és responsable
com no, és el batle qui ha de donar compte de totes i cada una de les actuacions. Manifesta
que, respecte als concerts dels anys 2004 i 2005, no sap quins van ser els acords als quals va
arribar l’anterior regidor de Cultura, però sí que és ver que l’Ajuntament hi aportava molta feina
i que els ingressos de les entrades no corresponien a nosaltres. Continua manifestant que s’ha
dit xanxullo i baix nivell, i diu que a la millor el xanxullo i el baix nivell es vostè mateixa,
senyora Baillo, perquè quan vertaderament el qui xerra va dominar la situació va ser l’any 2007,
i en aquest any es van generar 30.000 euros de superàvit.
Sobre la intervenció del portaveu
d’EM-EU, manifesta que ell participa a la comissió de Cultura, i en algun cas ha sentit xerrar al
portaveu o representant del PP, i un dia es va dir que la cultura no és un mercadeig, hi apostes
o no hi apostes, i nosaltres hi apostam, per la cultura de base, i aquesta cultura de base també
aporta un dèficit, cosa que assumim.
Continua el balte. Reconeix que l’any 2006 es van equivocar, es van embarcar dins un barco,
que, en principi no semblava tal barco, però quan va ser enmig de la mar el temporal era gros,
i amb tota una sèrie de coses fermades era difícil tornar enrere, i açò és la qüestió. Assegura
que l’experiència de l’any 2006 no es tornarà a repetir i, veient els resultats de l’any 2007, açò
reforça el que està dient. Així mateix, manifesta que no es tracta d’organitzar actes juntament
amb altres, aquests altres que està dient la portaveu del Partit Popular tenen cara i ulls, i un és
el Centre Cultural i Esportiu i l’altre Produccions Matxani. I pel concert de l’any 2007 la primera
expressió va ser que tot el que es generàs havia de ser per a l’Ajuntament; i així va ser.
Afegeix que el deute de l’any 2006 que va suportar l’Ajuntament va ser per un principi d’acord,
que no sap quin era, perquè si bé assistia a qualque reunió, els acords entre el regidor de
Cultura, el CCE i Produccions Matxani, els desconeixia, i diu que, després de l’experiència de
l’any 2006, té molt clar que mai més, si bé també té molt clar que intentaran no davallar el
nivell, i que seguiran potenciant la cultura de base.
Finalment, el batle manifesta que enguany es pretén fer aquest concert i l’Ajuntament
pràcticament no assumirà cap despesa, si bé s’encarregarà de la collocació de l’escenari, ja
que, a part d’aquest concert, hi ha la possibilitat de fer una altra activitat, la qual ha estat
oferta per la Fundació Turisme Menorca, que s’ha ajuntat amb la Fundació Destí, si bé encara
no hi ha res segur. Conclou dient que seguiran fent aquestes activitats perquè considera que
valen la pena.
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Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que ara el batle ens ha fet un espècie d’estudi,
exposició, del que farà l’any 2008, però a l’ordre del dia no es xerra per res de l’any 2008, sinó
que és una modificació de crèdit per un error que el batle, com a responsable, va tenir l’any
2006.
Així mateix, i quan ella s’ha referit a la qüestió de responsable, ha dit que la
responsabilitat del batle era de baix nivell, però es veu que moltes vegades quan ella xerra el
batle no l’entén. Continua manifestant que ha demanat una sèrie de preguntes i el batle no les
ha contestat; ella havia demanant quins acords eren, si hi havia qualque acord per escrit, i creu
que no n’hi ha cap, d’acord escrit, que tot van ser acords orals i, si és així, quan es tracta de
tants de mils d’euros, hi hauria d’haver un acord per escrit i saber cadascú quina responsabilitat
hi té, humana, tècnica o econòmica. Manifesta que també havia demanat quins resultats
econòmics va tenir Produccions Matxani, i el batle tampoc ha contestat.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que tot açò ha estat fins ara un cachondeo i el Partit
Popular no ho pot permetre i rebutja qualsevol actuació que pugui implicar unes pèrdues de
90.000 euros; per tant, demana al secretari de la corporació que assessori el batle perquè les
seves actuacions s’adaptin a la llei i assenyala que darrerament està dient moltes vegades la
paraules llei. Manifesta que són massa anys fent cada un el que vol, i considera que el poble
sencer li hauria de demanar responsabilitats per dur una gestió econòmica tan nefasta com ha
estat la del macroconcert; que a més un poble tan petit no és açò que espera dels governants,
abans hi ha prioritats i necessitats que el batle passa completament per alt. Així mateix,
manifesta que el batle és la negació dels principis que ha de tenir una bona administració -no
ho interpreti malament- i demana que canviï aquesta política de fer grans coses, un concert és
molt polit, però si no es pot fer que no es faci, i si es fa, abans s’ha de fer un càlcul de
despeses i possibles ingressos, un estudi seriós sabent amb el que compta, tant recursos
econòmics, humans i tècnics i, sobretot, posant el peus en terra.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que, en no existir consignació pressupostària, és un
greu problema per a l’equilibri financer;
si no hi ha crèdit pressupostari no es poden fer
segons quins actes i açò demostra una total falta de previsió, que li han recriminat moltes
vegades i que ja seria hora que en fes cas. Manifesta que al batle li falta base en la seva
estructura política i li falten fonaments perquè creguem en les seves bones intencions de dur a
terme actes culturals que un Ajuntament, com Sant Lluís, no es pot permetre.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Respecte a les factures que se li han lliurat, expressa el rebuig del
Partit Popular per la forma tan irregular amb què va actuar l’Ajuntament sobre el pagament
d’algunes d’aquestes. Manifesta que quan el secretari informa d’un acord entre Produccions
Matxani i el CCE, vol saber quin tipus d’acord hi havia. Hi ha 42.789 euros, pràcticament la
meitat del dèficit, que són factures de diferents empreses que estan a nom de Produccions
Matxani, com si tot ho hagués sollicitat l’esmentada entitat, i que l’Ajuntament sembla que es
va limitar a pagar. És a dir, un particular encarregava un servei, la factura la posava al seu
nom i desprès la presentava a l’Ajuntament perquè la pagàs. Resulta molt estrany que el
secretari – interventor acceptàs aquesta forma d’actuar, tenint en compte que així van pagar
42.789 euros.
Finalment, la Sra. Baillo Vadell manifesta que de l’any 2006 han vist despeses de publicitat per
un import de 8.638 euros i es demana: No és desorbitada aquesta quantitat? Per un concert
que s’hagi de gastar tants de doblers en publicitat... Així mateix, de l’any 2007 es xocant una
factura que passa el CCE a l’Ajuntament per import de 3.100 euros, en concepte de cinc dies de
dietes de cantants i operaris, sense IVA, que açò s’hauria d’explicar, tenint en compte que en el
mateix temps apareixen rebuts signats pels mateixos cantants, que també se n’encarrega
l’Ajuntament. No ho entén. Conclou dient que ningú hi ha perdut més que nosaltres, és a dir,
el poble de Sant Lluís, i el batle és l’únic responsable.
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Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que el batle ha començant dient que ell és el
responsable de tot el que fa l’Ajuntament, tant allò que surt bé i allò que surt malament, i açò
és així; desprès ha dit que de la gestió del macroconcert de l’any 2006 no en sabia res perquè
no ho havia gestionat ell i que se’n feia responsable, del macroconcert de l’any 2007, com a
regidor de Cultura que era. Així mateix, manifesta que està molt bé que el batle reconegui que
l’any 2006 la gestió va ser errònia, però no li sembla correcte deixar de fer-se responsable del
dèficit de l’any 2006 dient que ell no era el regidor de Cultura, ja que la veritat és que el batle
és el responsable de tot, i li sembla poc correcte rentar-se les mans sobre el que no ha
gestionat directament com a regidor de Cultura. Pel que fa a la cultura de base, manifesta
que, evidentment, la cultura no és negoci i que en certes activitats s’hi pot perdre, i és bo que
s’hi perdi, però no es referia a aquests tipus de concerts, aquests concerts no són cultura de
base, i açò vol que quedi clar.
Intervé el batle.
Agraeix les paraules del portaveu d’EM-EU, que ha reflectit el que ell ha
dit, perquè sembla que la portaveu del Partit Popular, com que a vegades no escolta, no
les ha sentit. Manifesta que, evidentment, la seva responsabilitat és la màxima i açò és
indiscutible i assumeix la seva responsabilitat, encara que no gestionàs directament el
macroconcert de l’any 2006 i, a més, ha dit molt clar el que va succeir; i repeteix que açò no
tornarà a succeir, i la prova va ser l’any 2007. Així mateix, manifesta que quan es xerra de
cultura, tant si és de base com si és d’altura, a vegades produeix dèficit i no tothom hi està
d’acord, ja que hi ha grups que hi tenen dubtes i nosaltres ho tenim molt clar com a equip de
govern i, a més, potenciant l’escola. Sobre aquests tipus de concerts també ho tenen molt clar,
que allò de l’any 2006 no tornarà a passar, però també s’ha de tenir en compte que l’any 2004
i 2005 també hi va haver concerts i l’Ajuntament, ni dèficit ni superàvit, i el 2007 hi va haver
superàvit per a l’Ajuntament.
Respecte a la factura del CCE per import de 3.100 euros,
manifesta que cada vespre, desprès dels assajos i durant cinc dies, tant els músics com els
cantants sopaven i ho feien al camp de futbol de d’entrepans i eren servits en el bar del camp
de futbol, i açò és l’esmentada factura. Indica que aquesta pregunta queda contestada i de les
altres, algunes les ha contestades, i les altres ja es contestaran.
Tot seguit, la Sra. Baillo Vadell manifesta que el batle no ha contestat a res. El batle diu a la
Sra. Baillo que ell està en possessió de la paraula, i que no l’interrompi perquè ella no té el
poder d’interrompre.
Finalment el batle, i sobre el que ha dit la Sra. Baillo de “responsabilitat de baix nivell”, diu que
açò, no, sinó tot el contrari, responsabilitat d’alt nivell, en el sentit que l’assumeix en el cent
per cent, assumeix la seva responsabilitat i la seva culpa. Ara, xanxullo, cap ni un, perquè si
la paraula xanxullo vol expressar alguna qüestió, com vostè darrerament ens té acostumats,
que diu que empra molt la paraula llei, li agradaria que si té res de què acusar que ho digués
clarament, perquè açò d’insinuar velades qüestions... Manifesta que la Sra. Baillo empra tan a
la lleugera la paraula llei, quan ella constantment està capgirant les qüestions, que a la millor
els xanxullos és ella qui els fa.
Tot seguit, la Sra. Baillo demana al batle que contesti a les preguntes.
El batle insisteix que està en possessió de la paraula i, a més, està contestant a preguntes;
afegeix que la intervenció de resposta del portaveu d’EM-EU ha estat molt més reconeixedora
que la que ha fet la portaveu del PP, però com que ella no escolta i només va a la seva i res
més...
Conclou dient que seran contestades les preguntes que s’han fet i que, la
responsabilitat, màxima.
I no havent-hi més intervencions, sotmet a votació la ratificació de la resolució d’Alcaldia
indicada.
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El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres del PSOE (5) i PSMELS VERDS (2); una abstenció, corresponent al membre d’EM-EU (1); i cinc vots en contra,
corresponents als membres de PP (5), acorda:
-

Ratificar en tots els seus termes la resolució d’Alcaldia núm. 2007/617, de dia 28.12.07,
transcrita anteriorment.

SETÈ.- CONSORCI SOCIOSANITARI DE MENORCA.- DESIGNACIÓ SUPLENT EN
REPRESENTACIÓ MUNICIPAL
El secretari dóna compte de l’escrit del Consorci Sociosanitari de Menorca, RE 356, de dia
18.01.08, en el qual s’informa que l’Ajuntament de Sant Lluís va designar Juan Cubas Pons
membre del Consorci Sociosanitari de Menorca, i se sollicita que es nomeni el membre de
l’Ajuntament de Sant Lluís que hagi d’ocupar la suplència en l’esmentat consorci.
Intervé el batle. Proposa que el membre suplent sigui la 2a tinenta de batle, Carolina Marquès
Portella.
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:
-

Designar la 2a tinenta de batle, Carolina Marquès Portella, membre suplent del Consorci
Sociosanitari de Menorca.

VUITÈ.- DONAR COMPTE RESOLUCIÓ D'ALCALDIA NÚM. 2008/43.- DELEGACIÓ
COMPETÈNCIES VIATGE SR. BATLE
El secretari dóna compte de la resolució d’Alcaldia núm. 2008/43, de dia 23.01.08, que diu:
“Atendiendo que mañana día 24.01.08 viajaré fuera de la isla; atendiendo a la convocatoria de Junta de
Portavoces en esa fecha y hora de las 20; atendiendo que en ese momento aún no habré regresado del
viaje a realizar; y al objeto que la Junta de Portavoces pueda ser presidida por el Alcalde Accidental; y en
virtud de las atribuciones que me confiere la vigente Ley de Régimen Local, vengo en ------------------------------------------------------------------------RESOLVER---------------------------------------------------------Primero.- Delegar en el 1º Tte. 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 24
de enero de 2008 por la mañana hasta mi reincorporación como Alcalde prevista para el día 24 de enero
de 2008 por la noche. -----------------------------------------------------------------------------------------------------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.

NOVÈ.- CONTROL DEL PLE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Intervé la Sra. Baillo Vadell demanant la següent documentació:
Junta de Govern Local de dia 07.11.07
-

Punt 3r.- Còpia de l’escrit del CIM, RE 5894, de dia 25.10.07.
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DESÈ.- PRECS I SUGGERIMENTS
Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que el dia 08.01.08 el resultat de les analítiques, segons
la pàgina WEB d’Aigües Sant Lluís SL, era de 49,28 mg/l, de nitrats; en canvi, també dia
08.01.08, la delegació de Menorca envia la darrera analítica que donava 55 mg/l, de nitrats; i
demana al Sr. Cruz: Per què els resultats són tan desiguals? Per què la informació que donen
al públic no és l’oficial?
Ja que resulta que les analítiques d’Aigües Sant Lluís sempre surten
per davall de les altres, per què? No ho entén. Si ara a l’hivern hi ha poca gent, es demana:
Què passarà a l’estiu? Haurien de reflexionar i fer qualque pas sobre la qüestió. Per altra
banda, manifesta que APIMA va enviar al Sr. Cruz un escrit en el qual posaven de manifest que
havien fet analítiques i que els nitrats estaven a l’alça, i demana: Per què no li ha enviat els
resultats obtinguts a APIMA? No ho entén.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que els contenidors continuen bruts, fan pudor, i
només un dia va veure que realment s’havien fet net, pocs dies després del Ple passat; per
tant, continuam dins la mateixa línia.
Intervé el Sr. Cruz. Manifesta que el Ple és el lloc on s’han de debatre totes les qüestions, però
quan la portaveu del Partit Popular hagi de fer preguntes li agradaria que les hi pogués fer
saber amb una certa antelació (24 hores) per poder preparar les seves respostes i llavors tindria
molta més capacitat de raonar les seves intervencions.
Sobre les preguntes fetes sobre
diferències de resultats per laboratoris, l’únic que pot dir és que passarà la qüestió a la Direcció
General de Salut i Consum, ja que no por respondre ni tècnicament ni administrativament.
La Sra. Baillo manifesta que ella no té secretària per passar per escrit a cada regidor les
preguntes que ha de fer al Ple, i considera que el Sr. Cruz, que té una mínima dedicació, ha de
poder donar qualque contestació, més que més, quan són preguntes que es repeteixen a cada
Ple.
El Sr. Cruz manifesta que ell no ha dit que hagi de fer-ho per escrit, sinó que, fins i tot, ho pot
fer per telèfon o pot venir aquí a l’Ajuntament.
La Sra. Baillo manifesta que, doncs, així ho farà. Afegeix que ella va fer un escrit a Sanitat
explicant la situació dels nitrats i si ells ja saben que els nitrats tenen 55 mg/l, no poden dir
massa cosa més, ja que som en els límits.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que té moltes preguntes de plens passats que no han
estat contestades (plens de dia 27.09.07, 06.11.07, 20.12.07), així com preguntes fetes a la
comissió d’Urbanisme, i pensava que quan el Sr. Lora començàs a governar açò seria molt
més fluid, però ha estat tot el contrari. Manifesta que no té cap inconvenient a repetir-les ara,
però si ho troba bé un matí es desplaçarà a l’Ajuntament i l’informarà de tot el que té pendent
de contestació. Demana si li sembla bé. El Sr. Lora respon que sí.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que en el Ple de dia 06.11.07 el Sr. Lora va dir el
següent:
“Finalment, el batle accidental manifesta que li agradaria que el secretari de la corporació faci un
informe per a la portaveu del Partit Popular respecte a tot el que és compatible i incompatible i
sent regidor a l’oposició sobre la qüestió que ha esmenat la senyora Baillo...”

i diu que han passat tres mesos i encara no se li ha lliurat l’esmentat informe. S’ha cansat de
demanar-ho, però resulta que ara tenim una factura de Directe. Demana al Sr. Lora si coneix
els propietaris o els qui dirigeixen aquesta empresa. El Sr. Lora respon que sí. La Sra. Baillo
manifesta que sembla que es diu Sr. Gonyalons i aquest és un germà de la dona del Sr.
Lora, és correcte? El Sr. Lora respon que sí. La Sra. Baillo manifesta que, si açò és així, no pot
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entendre com el Sr. Lora va aprovar una factura de Directe de dia 08.08.07, i que va ser
aprovada per la Junta de Govern Local de dia 04.10.07. Demana que el secretari informi si,
per la llei d’incompatibilitat, el Sr. Lora podia aprovar aquesta factura.
Per altra banda, la Sra. Baillo manifesta que, a part d’açò, la factura fa referència a una placa

Passeig Marítim, dues plaques Avinguda de Son Remei, tres plaques Camí des Pins, i aquestes
estan fetes pel Sr. Lora; per tant, únicament vol una resposta, si és correcte o no és correcte,
i ella entén que si el Sr. Lora està dins un equip de govern el que no pot fer mai del món és
aprovar una factura d’un cunyat seu, així ho entén, si bé pot anar equivocada, per açò voldria
aquest informe sobre incompatibilitat.
El Sr. Lora Buzón manifesta que quan estigui elaborat se li remetrà l’esmentat informe. Així
mateix, manifesta que té la consciència ben tranquilla i, com li va dir la darrera vegada, no era
tinent de batle ni pertanyia a aquest equip de govern. Per altra banda, manifesta que aquesta
empresa és una societat anònima o una comunitat de béns i no sap si és del seu cunyat o no,
perquè hi ha més socis, i insisteix que no té res a veure amb aquesta societat. Així mateix,
manifesta que la seva feina la fa de la millor manera possible i pot fer feina per a tercers i per a
quarts i, sobretot, i ho té ben clar com a professional, totes les feines les signa perquè no té res
a amagar.
La Sra. Baillo manifesta que no és una qüestió de consciència, sinó que es tracta de saber si es
pot fer o no, i que no acusa el Sr. Lora de res, sinó que simplement exposa aquí un fet i vol
que des de Secretaria s’informi sobre la llei d’incompatibilitat.
El Sr. Lora manifesta que en el Ple de dia 06.11.07 la Sra. Baillo el va acusar a ell dient que
era poc ètic... i assenyala que quan tengui la llei d’incompatibilitat i llegeixi el que posa li
demanarà que rectifiqui públicament el que va dir en aquest Ple; perquè, si no ho rectifica
públicament, prendrà les seves mesures a nivell personal i amb el seu advocat, ja que no pot
comportar que la senyora Baillo, en un Ple municipal, doni per suposat que aquí tothom és un
xoriç i tothom fa el que li dóna la gana; i açò no és cert, senyora Baillo. Acaba dient que en
tot moment ha actuat correctament i la llei d’incompatibilitat ho demostrarà.
La Sra. Baillo manifesta que sembla que el Sr. Lora s’altera i ella pot llegir el que va dir a
l’esmentada sessió plenària. Tot seguit, el batle manifesta que no és necessari i que, tal com
s’ha dit anteriorment, se li contestarà sobre la llei d’incompatibilitat.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que el dia 23.01.08 se li van contestar qüestions de la
comissió d’Urbanisme de dia 14.12.07 i, sobre l’escrit d’Isabel Pons Sintes, se li va comunicar
que des de l’àrea d’Educació s’informa que durant els propers dies se li remetrà informe sobre
el particular. Manifesta que des del dia 25.09.07 està demanant per quina raó no es contesta
aquest escrit, i no ho entén.
El batle manifesta que si la Sra. Isabel Pons Sintes no ha rebut contestació municipal pot
prendre totes les mesures que cregui convenients en contra de l’Ajuntament. Els serveis
administratius estan collapsats, i recorda que en el seu dia hi va haver una resolució, a la qual
la senyora Baillo va assistir, i no s’ha de cercar més voltes a aquest tema. Insisteix que si no
s’ha contestat aquest escrit, la Sra. Pons Sintes té tot el dret per anar allà on vulgui i no donem
més voltes a un tema que està més que mort.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que, respecte a l’obra del camí de Torret, davant el
camí d’en Guixó i al costat del camí des Hortals, se li va contestar que, havent-hi realitzat una
inspecció, no s’ha detectat cap obra. Tot seguit, lliura al regidor d’Urbanisme unes fotografies
de les obres que s’estan fent.
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Continua la Sra. Baillo Vadell. Respecte a l’escrit que s’ha remès a Binibeca Club Hotel, RS
7699, sobre una providència d’embargament, vol saber quantitat, tipus d’impost i els anys.
Per altra banda, la Sra. Baillo Vadell demana si ja s’ha estudiat l’escrit presentat per Binibeca
Club Hotel, RE 6213, en el qual denuncien un conveni urbanístic de dia 22.12.00. El Sr. Lora
respon que no i que quan s’analitzi es passarà per comissió.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Demana quan estarà elaborada l’enquesta que volen passar a la
zona de Ses Barraques.
El Sr. Lora respon que just es reuneixi amb el director general de
Carreteres. La Sra. Baillo manifesta que havia demanat açò perquè li han dit que l’Ajuntament
ja té clar que vol fer una sola direcció; li han dit que s’estava parlant sobre un autobús que
havia de passar per Trebalúger i que l’Ajuntament ja ho tenia clar, i no entén que s’hagi de
passar una enquesta, si l’Ajuntament ja ho té clar.
El Sr. Lora Buzón manifesta que el que no pot ser és “m’han dit açò, m’han dit allò, m’han dit
que faran 80 places d’aparcament a Torret...”; a ell li han dit que el PP, quan governi, vol
urbanitzar Biniparratx... Manifesta que han de ser seriosos a l’hora de formular la pregunta, i
recorda que en el seu moment es va contestar que s’ha de reunir la Taula de Mobilitat i no es
prendrà cap mesura abans que no es reuneixi aquesta Taula, que es passarà una enquesta a
tots els veïns; i açò és el que es va dir i el que es farà. El que no pot ser és venir aquí i dir
“m’han dit, m’han dit, m’han dit...” Se’n diuen moltes, de coses.
La Sra. Baillo Vadell manifesta que vivim a un poble petit... El batle manifesta que som a
“Precs i suggeriments”, i que faci el prec o el suggeriment, però açò de “m’han dit...” La Sra.
Baillo manifesta que si ha de fer una pregunta, l’ha de poder fer. El batle manifesta que som
a un Ple municipal i expressar el “m’han dit...”; i afegeix que el regidor ha contestat que es farà
l’enquesta. La Sra. Baillo manifesta que, a partir de “m’han dit”, a continuació ve la pregunta.
Continua la Sra. Baillo . Manifesta que s’han fet dues comissions sobre la piscina de Binibeca
Club, i fa tres mesos que està reclamant les actes de les sessions i no se li lliuren. El batle
respon que son dins la bústia.
Segueix la Sra. Baillo. Manifesta que havien de fer una acció sobre els desguassos del
clavegueram de les cases dels particulars de Punta Prima; si no ho han fet, quan pensen ferho. El Sr. Lora respon que s’està pendent que ens autoritzin a entrar dins les propietats
privades i, tal vegada, s’haurà d’entrar amb una ordre judicial.
Continua la Sra. Baillo. Demana: Quan s’acabaran d’arranjar les voravies del carrer de
Lannion? El Sr. Lora respon que al més prest que es pugui.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Demana: Com a regidor d’Urbanisme, què ha fet sobre les obres
que s’estan desenvolupant dins el boer de sa Sivina de Baix? El Sr. Lora respon que no sap
com està l’expedient i que se l’hauria de mirar. La Sra. Baillo li demana si pensa fer qualque
actuació, tenint en compte que dins el boer hi estan fent dos apartaments. El Sr. Lora li
demana que formuli per escrit exactament el que vol saber. La Sra. Baillo manifesta que ella té
dret a demanar-ho aquí i ell pot contestar oralment o per escrit.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Pel que fa a la zona on s’han d’installar les plaques
fotovoltaiques, manifesta que té entès que l’equip de govern ha presentat un document en el
qual expliquen que han fet una recollida d’animals autòctons. Es així? El Sr. Lora demana a
la Sra. Baillo si ella té aquest document.
La Sra. Baillo manifesta que ell no ha de demanar,
que és ella que demana; i torna a demanar: Han presentat un document en el qual es ralla que
es farà una recollida d’animals autòctons? Sí o no. El Sr. Lora manifesta que no respondrà
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ni sí ni no, i que si vol veure l’actuació que s’ha fet, agafi el projecte que està a disposició de
tot ciutadà en el Govern, en el Consell i en aquest Ajuntament i veurà que en el projecte hi ha
un apartat que tracta sobre aquesta qüestió. La Sra. Baillo manifesta que una cosa és el
projecte i una altra cosa és el que ha fet l’Ajuntament. El Sr. Lora manifesta que l’Ajuntament
no ha fet cap mena d’actuació perquè no és el promotor ni l’executor de l’obra. La Sra. Baillo
manifesta que, doncs, vostè ja ha contestat: no ha fet res.
Segueix la Sra. Baillo Vadell.
presentat un escrit en aquest
demanar la demolició de la casa
la propietat dins el termini de
demolició. Demana:
-

-

Manifesta que el consorci per a la legalitat urbanística ha
Ajuntament, RE 337, referent a la finca de Binifadet, per
que es va fer sense llicència i que es dugui a terme a càrrec de
dos mesos, per la qual cosa caldrà sollicitar la llicència de

Manifesta que sap que hi havia una llicència per construir la finca de Binifadet; per tant, si
és així, voldria que es digui al Consorci que açò és així. Que es revisi i, si és així, que es
comuniqui al Consorci.
Què es fa en cas d’incompliment per part dels propietaris?
S’ha demanat llicència de demolició?

El Sr. Lora Buzón manifesta que s’ha de tenir en compte que açò encara està en procés judicial
i no està resolt, i que mantindrà el que va dir. Tothom parla del pacte del PSM - ELS VERDS –
PSOE i un dels punts del pacte és que acataran la sentència que vengui del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears, i si la sentència és que la casa s’ha de demolir, aquest Ajuntament i
aquest equip de govern acatarà la sentència, i es facilitarà tota la informació al Consorci.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que dia 18.09.07, en el punt de “Precs i
suggeriments”, va fer una sèrie de preguntes sobre Binibeca Club Hotel, i se li ha lliurat un
informe de Secretaria que no contesta al que ella va demanar; per tant, tornarà a fer les
mateixes preguntes, ja que es veu que quan el Sr. Lora ordena qualque cosa no li fan massa
cas; les preguntes tenen a veure amb l’actual moment on som, no sobre el passat. I aquestes
són:
-

-

Si la zona construïda del restaurant compleix la reculada.
Si no és així, si l’edifici no és legal, com queda?
Si està fora d’ordenació, en quina situació queda l’activitat comercial?
En aquesta zona, quins són els metres que s’han de respectar? La Sra. Marqués va dir que
eren 3 m; el PSM, segons l’escrit presentat, diu que són 5 m; i l’Associació de Veïns, a
l’escrit d’allegacions presentades al CIM, diu que són 6 m.
Quines són les reculades reglamentàries respecte a terrenys confrontants amb particulars?
Quines són les reculades reglamentàries respecte a terrenys confrontants amb terrenys
públics?

Segueix la Sra. Baillo Vadell.
Manifesta que a la darrera comissió d’Urbanisme, demanant
sobre la situació de Binibeca Club Hotel, va entendre que les obres de demolició – restitució
estaven pràcticament acabades i recorda que va demanar un informe quan l’obra estigués
finalitzada. No obstant açò, manifesta que fent una volta per allà la sorpresa va ser que el
terreny no havia tornat al seu estat anterior, com s’indicava a la sentència. Per què? Tot
seguit mostra una foto, i diu que entén que està clar que la zona verda són 20 m des del
restaurant fins a la palmera; en terra, al costat de la palmera, està pintat en color de rosa,
suposa que per un tècnic, allà hi ha un caminet que no hi ha de ser, perquè tot és zona verda;
per tant, demana que el camí es transformi en allò que era, és a dir, zona verda, posat cas que
el regidor d’Urbanisme vulgui afavorir la propietat. Així mateix, manifesta que si la propietat
vol separar els bungalous de la zona ho té perfecte: que alci una paret amb els tres metres que
ja té i cap problema; però aquí és l’Ajuntament que, d’una vegada per totes, ho ha de deixar
com diu la sentència, i no vénguin amb més demores, que creu que ja està bé.

18

El Sr. Lora Buzón manifesta que ell va dir que quan estigués acabat li ho comunicaria i així ho
farà, i que si el que s’ha fet no és la demolició... que véngui Déu hi ho vegi. Així mateix,
manifesta que la senyora Baillo, per molta cosa que facem, tant si ho feim bé o malament,
sempre hi trobarà. Açò demostra que el que se li ha explicat a la senyora Baillo, per activa i
per passiva, a la comissió d’Urbanisme així com a la comissió especial, ella no s’ha enterat de
res. Està fent una tal barreja que al final ella mateixa s’està contradient. Afegeix que l’equip
de govern acata la sentència i, quan estiguin acabades les obres de demolició – restitució, es
comunicarà al jutjat i, si el jutge troba que no s’ha fet bé, que siguin ells que ho diguin.
La Sra. Baillo manifesta que la pregunta que ha fet sobre el camí no se li ha contestat, i
insisteix que entén que la zona verda és des del restaurant fins a tres metres d’allà on té
construït a la dreta, i entén que els 20 m van des del restaurant fins a la palmera, inclòs el
camí, i el que no pot ser és que es deixi un camí.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que el batle en el Ple de novembre va dir, sobre els
dinars dels polítics i empleats: “Troba que açò és consistent, el fet d’anar a fer un menú a La
Bolla!”. Manifesta que un menú a La Bolla costa 9,70 euros i diu que el batle, entre els mesos
d’agost i setembre de 2007, va sortir cinc vegades, que va costar un total de 400 euros; per
tant, demana al batle que sigui més seriós i no enganyi la corporació. Els dinars no eren a La
Bolla sinó a diferents restaurants, amb diverses persones, i amb una quantitat bastant més
considerable que 9,70 euros.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Pel que fa a la qüestió del senyor Pere Serra Vich, manifesta que
ha pogut observar que, per fi, ha deixat la direcció de l’obra de la reforma del boer de sa Sivina
de Baix. Afegeix que des de l’inici del contracte, signat el dia 01.09.07, el batle sabia que era
incompatible per ocupar-se d’altres obres en el municipi, i ho ha permès durant quatre mesos,
prolongant la situació, i demana: On és la serietat de fer complir la normativa? Per altra banda,
en el Ple del mes de novembre va demanar una còpia del contracte amb el Sr. Pere Serra Vich,
han passat dos mesos i no s’ha lliurat.
Finalment la Sra. Baillo manifesta que el batle s’ha gastat amb la targeta VISA, des del mes de
juliol de 2005 fins al mes d’octubre de 2007, quasi 2000 euros, doblers que s’ha gastat per a
coses que no tenien res a veure amb l’Ajuntament: viatges privats, lloguers de cotxe,
restaurants a diferents parts d’Espanya, clínica dental, etc. Manifesta que el batle ha tornat
els doblers o, millor dit, tal vegada se li han descomptat de la nòmina, i veu que, a partir del
moment que el Partit Popular va voler controlar la targeta VISA, el batle ja no la utilitzada més
per a coses personals. Per tant, ell pot veure com és d’important que l’oposició vigili i controli
els passos que donen aquells que governen. Continua manifestant que a la comissió especial
van faltar factures, errors que en una administració no hi pot haver de cap de les maneres, i
recorda que va demanar còpies, que no arriben, així com còpia de les nòmines del batle i de
les transferències bancàries, açò sobre la comptabilitat.
Però en el darrer escrit que va
presentar a la comissió també va demanar documents que, per nosaltres, també estan
relacionats amb la tarjeta; per tant, vist el que ha succeït, amb la qual cosa ha quedat el batle
en molt mal lloc, li suggereix que vigili les seves actuacions relacionades amb doblers per evitar
la desconfiança que ha produït per fet de no voler donar explicacions puntuals a l’oposició.
Conclou dient que, si no vol que açò acabi en una denúncia formal, ens lliuri tot el que falta i
assumpte acabat, però ja, no esperi més, senyor batle: còpia de les nòmines i còpia de les
transferències bancàries del seu sou.
Intervé el Sr. Coll Alcina. Manifesta que a la comissió d’Urbanitzacions ha demanat, en dues
ocasions, com estava la redacció del projecte de Binibèquer Nou, però no se li ha contestat i
demana al batle si sap la situació en què es troba la redacció d’aquest projecte.
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El batle informa que creu que està pràcticament acabat, però llavors es va encarregar al mateix
enginyer una altra feina, molt més important, com és la redacció del projecte del nou vial i
infraestructures del possible nou collegi. No obstant açò, no creu que estigui massa dies a
presentar-se en aquest Ajuntament, i després s’hauran d’estudiar les fórmules per tirar
endavant l’esmentat projecte.
Per altra banda, el Sr. Coll Alcina manifesta que fa quasi un any que van doblegar el colom de
la rotonda de l’avinguda de sa Pau, i se li va fer un petit adob, però no va quedar massa bé i
seria convenient que la brigada o una empresa especialitzada l’arranjàs, perquè és un símbol
que ha d’estar bé.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que tenia una sèrie de preguntes per al regidor de
Medi Ambient amb relació al parc fotovoltaic que s’està construint a Binissafúller i demana:
Creu que un ANIT (àrea natural d’interès territorial) és el lloc més apropiat per installar un parc
fotovoltaic?
El Sr. Cruz demana si personalment o com a grup. El Sr. Melià manifesta que la seva opinió
personal no li interessa, sinó la seva opinió com a regidor de Medi Ambient i membre de l’equip
de govern. El Sr. Cruz respon que ja li contestarà.
Continua el Sr. Melià Mercadal. Demana al Sr. Cruz si té constància que hi hagi més actuacions
d’aquest tipus en el terme municipal. El Sr. Cruz respon que té constància que hi ha una altre
parc fotovoltaic, privat, a Binibèquer.
Segueix el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que el Sr. Lora ha dit que l’Ajuntament no és el
promotor de l’obra,
però demana si és cert que el terreny on s’està construint el parc
fotovoltaic és municipal.
El Sr. Lora respon que és una parcella municipal. El Sr. Melià
Mercadal manifesta que, doncs, l’Ajuntament no és el promotor de l’obra, però sí és el qui pren
la iniciativa que a l’esmentat terreny es faci un parc fotovoltaic i ho cedeix a una empresa
privada.
El batle manifesta que no ho cedeix, sinó que hi va haver un procediment
administratiu de concessió. El Sr. Melià Mercadal manifesta que, en definitiva, és l’Ajuntament
qui pren la iniciativa i demana si l’equip de govern actual ho veu bé, que en una ANIT es faci un
parc fotovoltaic.
El Sr. Lora Buzón manifesta que açò és una cosa aprovada l’any 2005 i sobre aquest projecte
només hi va haver una allegació, i aquest projecte és el més petit de l’illa de Menorca, ja que
el més gran és el de Son Salomó, que fa sis vegades més, i també és dins una ANIT i ningú hi
va fer allegacions. Respecte al de Binissafúller, manifesta que l’únic qui va fer una allegació
va ser el GOB, i cap partit polític va fer allegacions sobre aquest projecte.
Així mateix,
manifesta que aquesta actuació que es fa a la parcella municipal, i que disposa de tots els
informes pertinents (Govern balear, CIM i Ajuntament) té l’interès públic i açò vol dir que
passa per damunt del que és supramunicipal. L’Ajuntament no atorga llicència per executar
aquesta obra perquè la llei així ho considera i aquesta parcella, havent passat per tots els
estaments, compleix els requisits per fer-hi aquest tipus de parc fotovoltaic.
El Sr. Melià Mercadal manifesta que no es pot dir que l’Ajuntament no pot fer res perquè es una
competència d’àmbit balear, quan l’Ajuntament ha estat qui ha pres la iniciativa d’iniciar el
procediment administratiu perquè açò es fes. Així mateix, manifesta que evidentment no
aturarà una cosa que n’ha pres la iniciativa.
Tot seguit, el batle matisa que sí que ho aturarà en el cas hipotètic que l’actuació es faci en
contra de les recomanacions del CIM així com de l’allegació del GOB, la qual es va acceptar, i
que demanava que els ancoratges no fossin fixos per tal que el dia que es retiri no hi quedi
res. Per altra banda, manifesta que no entén les preguntes del portaveu d’EM-EU, quan la
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directora general d’Energia, que és la qui va donar la utilitat pública a aquest projecte, és
precisament d’EU, i si s’han d’expressar com a equip de govern, tal com ha dit el Sr. Cruz, ja
ho farem en el seu moment, però sí que l’any 2005 l’Ajuntament va prendre la iniciativa de
facilitar terreny per a la collocació d’un parc fotovoltaic. Així mateix, manifesta que aquest
Ajuntament creu en l’eficiència energètica, i així ho ha demostrat participant en les tres fases
que s’han desenvolupat des del Consell Insular de Menorca i, a més, van fer una aposta molt
ferma i molt forta amb el geriàtric, fent una modificació substancial del projecte, passant de
178.000 euros d’eficiència convencional a 1.100.000 euros d’eficiència energètica. Manifesta
que sí que és ver que a l’anterior consistori no hi era EM-EU, però l’expedient administratiu va
ser públic i a disposició de qualsevol persona. Conclou dient que l’acció de posar a l’abast
aquest terreny sí que va ser de l’equip de govern perquè creu en l’eficiència energètica i en els
parc fotovoltaics, i recorda que ell va defensar davant la FELIB que no es fessin molins eòlics a
Sant Lluís, pel gran impacte visual que produïen, i n’hi posaven 14, de molins, des de Punta
Prima a Binibèquer.
Així mateix, manifesta que dilluns passat, juntament amb el regidor
d’Urbanisme, van parlar amb el GOB i ells l’únic que demanen és que, com que és el primer de
sis que n’hi ha de pendents a fer-se a Menorca, que tinguéssim molta cura i que miràssin que
quedàs de la millor manera possible, i hi està totalment d’acord.
Pren novament la paraula el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que, evidentment, tots hi estam,
d’acord, amb les energies alternatives; però la seva pregunta era si l’equip de govern creia que
una ANIT era el millor lloc per installar un parc fotovoltaic. Respecte que la directora general
d’energia és del Bloc, evidentment és així, és na Marilena Tudores i forma part d’un govern que
presideix Francesc Antich, del PSOE, açò no ens diu res de nou, i diu que no està qüestionant
l’actuació del govern, que a més el govern està seguint un compromís que va prendre en el
seu moment de no installar plantes d’energia alternativa sense el consens de les institucions
implicades, per la qual cosa el govern ha fet el que ha fet perquè tenia un informe favorable de
l’Ajuntament de Sant Lluís. Conclou dient que ell no xerra del Govern balear, sinó de
l’Ajuntament de Sant Lluís i insisteix demanant si l’equip de govern creu que una àrea natural
d’interès territorial és el millor lloc per installar una planta fotovoltaica.
Intervé el Sr. Cubas Pons. Manifesta que a la darrera sessió plenària el Partit Popular va fer
una pregunta sobre la gestió del geriàtric, i vol deixar constància que el geriàtric no el
gestionarà directament l’Ajuntament i que, fins que no es faci el concurs, no se sabrà qui el
gestionarà.
Intervé la Sra. Marqués Portella. Manifesta que vol agrair a la portaveu del Partit Popular la
seva collaboració per aconseguir que tots els actes administratius siguin legalment impecables i
vol suggerir-li que segueixi així i que comenci a fer feina perquè les seves aportacions
comencin a ser en positiu per al poble.
Tot seguit, la Sra. Baillo manifesta que no hi ha ni preguntes ni suggeriments que l’equip de
govern pugui fer a l’oposició, que quedi açò clar.
Finalment, intervé el batle manifestant que volia fer referència a un escrit que ha presentat el
Partit Popular, RE 540, de dia 28.01.08, relatiu a un vol Spanair i demana a la Sra. Baillo que,
respecte a aquest escrit, expliqui clarament quina és la seva acusació.
La Sra. Baillo Vadell manifesta que no té cap obligació de contestar, és el batle que ha de
contestar-hi a ella, no ella a ell.
El batle manifesta que açò no és una qüestió de contestació o no contestació, i que a l’escrit
del Partit Popular, tal com està redactat, s’interpreta que la Sra. Baillo està acusant aquest
equip de govern i els funcionaris municipals de falsificar documentació, i demana: És açò cert?

21

La Sra. Baillo manifesta que no té cap obligació de contestar, el batle ha de contestar els seus
escrits, no ella a ell, és ell que està a l’equip de govern, ella està a l’oposició, i insisteix que no
contestarà absolutament a res perquè té tot el dret a no contestar.
El batle demana a la Sra. Baillo que no s’alteri, que es posi tranquilla. Afegeix que aquest
escrit que ha fet -que per cert li agradaria saber si els seus companys del Partit Popular el
coneixen- és per imputar l’Ajuntament o, en aquest cas, a l’equip de govern o als funcionaris
d’aquest Ajuntament si han falsificat un document. Açò és el que ha fet la senyora Baillo, però
com que no contesta o no ho clarifica... Manifesta que ella ha dit, dirigint-se a ell, que ha
generat desconfiança i que açò pot acabar en una denúncia formal...
Finalment, i respecte a la targeta VISA, el batle manifesta que és cert i reconeix la seva culpa,
i diu que va tenir tres errors. El primer, molt greu, perquè va emprar la targeta i, en alguns
casos, per a coses particulars i, evidentment, des de l’àrea d’Intervenció a final de mes es
descomptava de l’ingrés de la nòmina. Va ser un gran error perquè açò és el que està mal vist, i
més, del polític, ho ha de reconèixer, i diu que no ho tornarà a fer, i, tal com ha dit la
portaveu del Partit Popular, darrerament no ho ha fet. Un segon error va ser que a vegades ha
estat al revés, ha hagut d’emprar la seva targeta personal per a coses de l’Ajuntament, que
després l’administració li ha retornat. I el tercer error és que no va anar a pensar mai, ni hi va
anar a caure, que hi hauria una mala persona que en faria mal ús, d’aquesta qüestió, o que en
voldria treure un rèdit polític o, millor dit, intentar atacar la imatge del batle de Sant Lluís.
Manifesta que n’està molt tranquil, és veritat que ho va fer malament, però està tranquil i serè i
de cada dia es troba millor; fins i tot, s’ha recuperat a ell mateix com a persona, encara que la
senyora Baillo digui que es de baix nivell. Conclou dient que mea culpa davant aquesta qüestió,
demana perdó i disculpes i indica que no tornarà a succeir, i que mai va anar a pensar que una
mala persona ho empraria en contra d’ell.
La Sra. Baillo demana còpia de les seves nòmines i açò s’ha acabat, senyor batle.

I no havent-hi més assumptes a tractar, a les 21.50 hores el president aixeca la sessió i ordena
que se n’estengui la corresponent acta, que firmen els membres de l’Ajuntament en Ple amb
mi, el secretari, acta que certific.
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