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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Caràcter de la sessió: ordinari
Dia: 29/10/2009
Hora: de les 20 a les 22.15 hores
Lloc: Ajuntament
Assistents
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 i Dalmau
María Belen Pons de Marco
Ramón Ruiz Mena
Maria Nieves Baillo Vadell
Cristobal Coll Alcina
Pedro A. Morro Ferra
Isabel Gornés Fiol
Pedro Tudurí Mercadal
Miquel Melià Mercadal

Secretari:

Isidro López de Hoyos Herrero

Ordre del dia
Primer.- Signatura acta sessió anterior
Segon.- Presa de possessió regidora Partit Popular Isabel Gornés Fiol
Tercer.- Dictamen comissió d'Economia i Educació 20.10.09.- Ratificació Resolució
d'Alcaldia núm. 2009/825.- Relació d'obres prioritzades per les quals se sol·licita
subvenció a l'empara del Pla Insular de Cooperació 2010
Quart.- Proposta de resolució que presenta el grup del Partit Popular a l'empara de
l'article 87 de la Llei 20/2006.- Retirada pujada d'imposts en els Pressuposts Generals
de l'Estat 2010
Cinquè.- Proposta de resolució que presenta el grup del Partit Popular a l'empara de
l'article 87 de la Llei 20/2006.- Finançament despeses Club de Jubilats
Sisè.- Proposta de resolució que presenta el grup del Partit Popular a l'empara de
l'article 87 de la Llei 20/2006.- Nou Fons Estatal d'Inversió Local
Setè.- Proposta de resolució que presenta el grup d'EM-EU a l'empara de l'article 87
de la Llei 20/2006.- Finançament dels Ajuntaments
Vuitè.- Donar compte Sentència núm. 649 del Tribunal Superior de Justícia de les Illes
Balears amb relació al recurs contenciós administratiu interposat per José Manuel
Fornás Polo contra l'Administració General de l'Estat i l'Ajuntament de Sant Lluís (PO
343/2007)
Novè.- Donar compte Resolució d'Alcaldia núm. 2009/828.- Delegació competències
Desè.- Control del Ple a la Junta de Govern Local
Onzè.- Precs, suggeriments i mocions
Desenvolupament de la sessió
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PRIMER.- SIGNATURA ACTA SESSIÓ ANTERIOR
El secretari dóna compte de l’acta de la sessió de dia 30.09.09.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels dotze membres assistents, acorda aprovar
l’esmentada acta i la signa.
SEGON.- PRESA DE POSSESSIÓ REGIDORA PARTIT POPULAR ISABEL
GORNÉS FIOL
El secretari dóna compte de l’escrit rebut de la Junta Electoral Central, RE 5534, de
dia 08.10.09, el qual diu:
“-----------------------------------------------------CREDENCIAL DE CONCEJALA-----------------------------D. Antonio Martín Valverde, Presidente de la Junta Electoral Central, expido la presente
CREDENCIAL expresiva de que ha sido designada CONCEJALA del Ayuntamiento de Sant
Lluís (Baleares) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dª ISABEL GORNÉS FIOL-----------------------------------------------por esta incluida en la lista de candidatos presentada por el PARTIDO POPULAR a las
elecciones locales de 27 de mayo de 2007, en sustitución, por renuncia, de Dª Catalina Vidal
Pons.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A los efectos de su presentación en el Ayuntamiento de Sant Lluís (Baleares) expido la
presente en Madrid, a 5 de octubre de 2009.” ------------------------------------------------------------------

A continuació, la Sra. Isabel Gornés Fiol pren possessió del càrrec de regidora, dient
literalment amb la mà damunt la Constitució espanyola:
“JURO POR MI CONCIENCIA Y HONOR
CUMPLIR FIELMENTE LAS
OBLIGACIONES DEL CARGO DE CONCEJALA, CON LEALTAD AL REY, GUARDAR
Y HACER GUARDAR LA CONSTITUCIÓN COMO NORMA FUNDAMENTAL DEL
ESTADO”
Tot seguit, el batle dóna la benvinguda a la nova regidora; i li desitja que tengui una
bona feina.
TERCER.- DICTAMEN COMISSIÓ D'ECONOMIA I EDUCACIÓ 20.10.09.RATIFICACIÓ RESOLUCIÓ D'ALCALDIA NÚM. 2009/825.- RELACIÓ D'OBRES
PRIORITZADES PER LES QUALS SE SOL·LICITA SUBVENCIÓ A L'EMPARA DEL
PLA INSULAR DE COOPERACIÓ 2010
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. 2009/825, de dia 15.10.09, relativa a
l’assumpte indicat, que diu: -----------------------------------------------------------------------------------------“Visto acuerdo adoptado por el Consell Executiu del pasado día 03.08.2009, del Consell Insular
de Menorca, donde se aprueba la convocatoria y las Bases que rigen el Plan Insular de
Cooperación año 2010. -----------------------------------------------------------------------------------------------
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Visto que se establece como fecha límite para la presentación de la solicitud y oportuna
documentación, la del 15 de Octubre de 2009. ----------------------------------------------------------------En virtud de las atribuciones que me confiere la legislación vigente en materia de Régimen
Local, vengo en ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------R E S O L V E R:---------------------------------------------------PRIMERO.- Solicitar al Consell Insular de Menorca la inclusión de los proyectos que se detallan
a continuación, debidamente priorizados por el orden preferente para este Ayuntamiento, en el
Plan Insular de Cooperación Año 2010: -------------------------------------------------------------------------1.-Proyecto de ejecución de un carril bicicleta en la calle Son Parruquet
de la población de Sant Lluis................................................................. 112.287.-€
2.-Proyecto de ampliación de 55 nichos sencillos y 11 nichos dobles --en el Cementerio Municipal de Sant Lluis............................................. 172.033,43€
3.-Proyecto de impermeabilización parcial de cubierta plana en el
Colegio Público de Sant Lluis................................................................
18.728.-€
4.-Renovación de la señalización horizontal del Casco Urbano de SantLlluis.................................................................................................... 35.918,23€
5.-Proyecto de habilitacion de Area de Recogida Selectiva de Basuras en Cala Torret........................................................................................ 33.356.-€
6.-Proyecto de vallado perimetral para Equipamiento Cívico-Social en –
Binibeca Vell.........................................................................................
9.091,53€
7.-Proyecto de sustitución de un tramo de agua potable y alcantarilladoen el Poblado de la Urbanización de S’Algar.........................................
59.952.-€
8.-Proyecto de perforación de un sondeo para aprovechamiento de aguas
subterráneas............................................................................................ 29.754.-€
SEGUNDO.- Aprobar los mencionados proyectos y proceder a su oportuna exposición pública.
TERCERO.- Adoptar el compromiso de incluír en el Presupuesto del Ejercicio de 2010,
consignación suficiente para asumir la ejecución de la totalidad de las obras relacionadas en el
apartado primero. ------------------------------------------------------------------------------------------------------CUARTO.-Remitir la presente Resolución al Consell Insular de Menorca y al pleno del
Ayuntamiento de Sant Lluis, para su ratificación.” ------------------------------------------------------------Intervé la presidenta. Manifesta que aquesta resolució s’hauria d’haver analitzat a la comissió
d’Urbanisme, però com que es té previst presentar-se en el Ple d’aquest mes, és el motiu pel
qual s’ha considerat oportú tractar-la en aquesta comissió. ------------------------------------------------Intervé la Sra. Baillo Vadell. Recorda que s’havien fet un parell de reunions per unificar idees
respecte als projectes a redactar, i assenyala que ha quedat una mica sorpresa quan ha vist
els projectes proposats per l’equip de govern, que són diferents del que es va tractar.-------------La presidenta manifesta que tots els projectes que es presenten perquè siguin inclosos dins el
PIC 2010 tenen una raó de ser. Assenyala que el projecte d’execució d’un carril bici en el carrer
de Son Parruquet és un projecte del qual s’havia parlat i diu que, amb motiu de les obres que
està executant el CIM a la carretera de Sant Lluís – Maó i les que va executar a la carretera de
Sant Lluís – Alcalfar, així com amb motiu de les obres de la ruta cicloturística que s’estan
acabant en el camí Vell de Biniancolla, fent un carril bici a Son Parruquet, es podran
connectar totes aquestes vies. Així mateix, recorda que aquesta actuació l’havien demanada
els al·lots, en diferents ocasions, en els consells de Participació Escolar. Tot seguit, s’analitza
detalladament l’esmentat projecte.--------------------------------------------------------------------------------Pel que fa al projecte d’execució de 55 nínxols, la Sra. Baillo Vadell manifesta que el projecte ja
estava fet, segons va dir un dia el regidor d’Urbanisme. La presidenta manifesta que teníem un
projecte d’ampliació del cementeri però aquest està pendent d’obtenir autorització de Medi
Ambient. Com que en aquests moments tenim un problema greu de falta d’espai, es va fer un
estudi de dependències que no s’utilitzen de dins el cementeri actual i, per açò, s’ha fet aquest
projecte de 55 nínxols senzills i 11 nínxols dobles. Tot seguit, s’analitza l’esmentat projecte. ---Continua la presidenta. Informa que el projecte d’impermeabilització parcial de la coberta
plana en el Col·legi Públic de Sant Lluís és un projecte urgent amb motiu de les goteres que hi
ha i del mal estat d’aquesta coberta. Igualment, s’analitza l’esmentat projecte. Pel que fa al
projecte de senyalització horitzontal del nucli urbà, manifesta que no només és del nucli urbà,
sinó que també inclou el Polígon Industrial i l’àrea de la costa, i assenyala que cada any
s’inclou un projecte d’aquestes característiques. I, respecte al projecte d’habilitació d’una àrea
de recollida selectiva de fems a Cala Torret, manifesta que actualment els contenidors estan en
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una zona verda de Cala Torret, i que l’objectiu d’aquest projecte és llevar-los d’allà, reubicarlos a un altre lloc i adequar la zona verda fent-hi un parc infantil. ------------------------------------Segueix la presidenta. Assenyala que també s’inclou un projecte de tancament perimetral de la
zona d’equipaments civicosocial a Binibèquer Vell, com a continuació d’actuacions d’aquestes
característiques que s’inclou anualment. Finalment, informa que també es sol·licita la inclusió
de dos projectes d’aigua i clavegueram, en concret, un de relatiu a la substitució d’un tram
d’aigua potable i clavegueram a s’Algar i, l’altre, de perforació d’un sondeig per aprofitament
d’aigües subterrànies. I n’efectua una explicació de cadascun. -----------------------------------------Intervé la Sra. Baillo Vadell. Respecte al projecte de substitució d’un tram d’aigua i
clavegueram a s’Algar, demana: Si l’Ajuntament no ha recepcionat la urbanització, no haurien
de pagar-ho els veïns? El secretari manifesta que fa un parell d’anys l’Ajuntament va rebre el
servei d’aigua i clavegueram. La Sra. Baillo Vadell demana quan es pensa recepcionar la
totalitat de la urbanització i quines condicions són necessàries perquè tota la urbanització es
pugui recepcionar. Afegeix que, com s’Algar, hi ha d’altres urbanitzacions que no estan
recepcionades i voldria que se la informàs sobre aquesta qüestió. El Sr. Melià Mercadal
manifesta que també li interessa aquesta informació.--------------------------------------------------------Continua la Sra. Baillo Vadell. Recorda que en una comissió l’equip de govern va dir que el
projecte de clavegueram de Torret era molt important, però resulta que no s’inclou a la llista de
projectes presentats. La presidenta manifesta que a causa de la seva envergadura, si entràs
aquest projecte dins el PIC, no s’hi podria presentar cap projecte més i que la idea és
presentar-lo, si apareix un altre Pla E, dins aquest pla.-----------------------------------------------------Per altra banda, la Sra. Baillo Vadell recorda que també s’havia d’analitzar la possibilitat de la
reforma de l’edifici de Cas Ferrer, així com la reforma de la cotxera del Molí de Dalt. La
presidenta informa que la reforma de l’edifici de Cas Ferrer entrarà en el marc de les
actuacions que farà l’IBAVI, ja que l’esmentat organisme farà els habitatges de protecció oficial
i a la planta baixa s’hi farà un local que llavors se cedirà a l’Ajuntament. Pel que a la reforma de
la cotxera del Molí de Dalt, manifesta que s’ha considerat que no era una actuació prioritària.---La Sra. Baillo Vadell fa la següent reflexió: El projecte de Cala Torret, sense menysprear-lo, és
prou important per no poder fer la reforma de la cotxera del Molí de Dalt, que és a l’entrada del
poble i fa la sensació de deixadesa?
La presidenta manifesta que cadascú té les seves
reflexions, i aquest equip de govern entén que quan es presenten una sèrie de projectes a un
pla d’obres s’ha de tenir en compte tot el municipi i no es poden concentrar totes les actuacions
en el nucli urbà. La Sra. Baillo Vadell manifesta que aquest edifici fa molts d’anys que el va
adquirir l’Ajuntament i seria boni hora que es reformàs, més que més quan entre tots els grups
van decidir fer aquest projecte de reforma.----------------------------------------------------------------------Desprès d’una àmplia anàlisi, la Comissió d’Economia i Educació, amb els vots a favor dels
representants del PSOE, que suposen cinc vots ponderats; i l’abstenció dels representants
del PP i EM-EU, que suposen cinc vots ponderats; acorda elevar a la consideració del Ple de
l’Ajuntament la següent proposta d’acord:------------------------------------------------------------------------ Ratificar en tots els seus termes la resolució d’Alcaldia núm. 2009/825, de dia 15.10.09,
transcrita anteriorment.” -----------------------------------------------------------------------------------------

Intervé la Sra. Marqués Portella. Manifesta que a la passada comissió d’Economia es
van analitzar tots els projectes que es demanava d’incloure en el PIC 2010, com
també es va informar sobre la prioritat de cadascun d’ells. Tot seguit, dóna compte de
la relació d’aquests projectes:
1.-Projecte d’execució d’un carril bici en el carrer de Son Parruquet.
2.-Projecte d’ampliació de 55 nínxols senzills i 11 nínxols dobles en el Cementeri Municipal de
Sant Lluís.
3.-Projecte d’impermeabilització parcial de coberta plana en el Col·legi Públic de Sant Lluís.
4.-Renovació de la senyalització horitzontal del nucli urbà de Sant Lluís. Respecte a aquest
projecte, assenyala que no és únicament del nucli urbà, sinó de tot el municipi.
5.-Projecte d’habilitació d’àrea de recollida selectiva de fems a Cala Torret.
6.-Projecte de tancament perimetral per a equipament cívic social a Binibèquer Vell.
7.-Projecte de substitució d’un tram d’aigua potable i clavegueram en el Poblat de la
urbanització de s’Algar
8.-Projecte de perforació d’un sondeig per a aprofitament d’aigües subterrànies.
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Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que el Partit Popular voldria fer unes
observacions a aquesta resolució d’Alcaldia respecte a les obres per a les quals
aquest equip de govern sol·licita subvenció en el marc del PIC 2010. Com va dir a la
comissió, havien fet un parell de reunions per unificar criteris respecte als projectes a
presentar i quina sorpresa quan va observar que no eren els mateixos que, més o
menys, havien acordat. Afegeix que tots els projectes són bons per millorar el poble,
però sobre alguns dels que presenta l’equip de govern el Partit Popular no hi està
d’acord.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que el Partit Popular no té el mateix
criteri sobre zones determinades, com és, per exemple, el carril bici de Son
Parruquet. Considera que aquest carrer s’hauria de convertir en un passeig, que el
poble no té; l’equip de govern no pot dir que és una cosa que van demanar els al·lots,
ja que quan els al·lots demanen alguna cosa no hi ha per què dir sí a tot; creu que açò
és una decisió política i ja els anat bé que fossin els al·lots que ho demanassin. És
un poc d’allò mateix que el carril bici entre Maó i Sant Lluís, i es demana: Qui ho ha
demanat? Els al·lots? Quina quantitat de doblers gastats per no res! Afegeix que té
ganes de saber la quantitat de bicis que hi veurem, per allà. Així mateix, creu que el
carril bici de Son Parruquet pot ser francament perillós quan creuin els carrers
transversals i açò s’hauria d’estudiar per veure com es resol.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que el Partit Popular sí veu prioritari
l’ampliació del cementeri, però seria convenient que obtinguessin d’una vegada
l’autorització de Medi Ambient per fer un projecte ben planificat. Sobre el projecte de
substituir un tram d’aigua potable i claveguera a s’Algar, manifesta que li sembla molt
bé, però sempre es fan obres a la mateixa urbanització. I les altres? A la comissió va
demanar informació sobre l’estat de s’Algar i altres urbanitzacions, ja que sense un
document que ens digui l’estat de cada una i per què no estan recepcionades, des de
l’oposició sens fa molt difícil opinar sobre aquestes qüestions. Per tant, reitera la
necessitat de saber quina és la situació de l’Ajuntament respecte a les urbanitzacions;
que han de pagar i quina és la seva responsabilitat, tant de l’Ajuntament com de les
urbanitzacions.
Finalment, la Sra. Baillo Vadell manifesta que de tots els projectes que es presenten,
n’ha analitzat tres, els de majors cost, que suposaran un total de 344.272 euros, i que,
si bé ens vam reunir per parlar de diversos projectes, vol aclarir que des del punt de
vista de l’aprenentatge sempre estam preparats per fer-ho, però resulta deplorable que
als partits de l’oposició no se’ns faci cas. Conclou dient que, si el Partit Popular
governàs, no serien aquests els projectes que presentaria. Anuncia que el seu grup
polític s’abstindrà.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que ha de reconèixer que aquest any hi ha
hagut més informació que altres anys a l’hora de presentar projectes al PIC, i creu que
açò és gràcies a la insistència del seu grup polític. Recorda la intervenció que el batle
va fer l’any passat en el mateix punt, que semblava que com que sempre s’havia fet
així, que era el regidor d’EM-EU que no se n’assabentava i que hauria de saber que es
feia així, però veu que al final se’ns ha donat la raó, que es podia fer d’una altra
manera i que poguessin veure tots els projectes abans d’aprovar-los. Afegeix que
s’alegra que l’aportació d’EM-EU segueixi sent per millorar la transparència municipal,
tal com correspon als grups de l’oposició.
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Segueix el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que, a pesar d’agrair aquesta major
informació amb relació a com s’havia fet fins ara, ha de seguir lamentant que l’equip
de govern no demostri voluntat de consens, tal com ja ha dit la portaveu del Partit
Popular. Assenyala que a una comissió d’Urbanisme es van tractar els projectes que
podien anar al PIC -per primera vegada des que és regidor-, s’hi van donar una sèrie
d’idees i suggeriments i es va acordar una sèrie de projectes, però d’aquests no s’han
tingut en compte més que els que ha volgut incloure l’equip de govern. Açò no és
consens, és més informació que altres vegades, però el consens ha estat el mateix,
és a dir, zero.
Finalment, el Sr. Melià Mercadal considera que els projectes indicats no recullen les
prioritats que des d’EM-EU té, atès que el nucli antic segueix sent el gran oblidat
quant a inversions. Pel que fa al carril bici, manifesta que ell sí que està d’acord que
es faci un carril bici, però no sembla lògic que ara es faci una inversió per fer
únicament el carril bici i es deixi el passeig de cada banda per al futur. Considera que,
ja que es fa una inversió, s’hauria de deixar acabat. Conclou dient que, respecte a la
resta de projectes, no els analitzarà en aquests moments perquè vol esperar a tenir la
totalitat d’inversions previstes i pressupostades per a l’any que ve per fer una anàlisi
més detallada i veure si realment s’inverteix allà on EM-EM creu que s’ha d’invertir.
Anuncia que s’abstindrà.
Intervé la Sra. Marqués Portella. Manifesta que a la comissió es va explicar per què
s’havien escollit aquestes actuacions, així com es va fer referència a tots els projectes
que s’havien consensuat, i assenyala que aquests projectes que s’havien consensuat
a la comissió d’Urbanisme no eren per anar al PIC, sinó que eren projectes per dur a
terme durant aquest mandat. Així mateix, manifesta que les úniques actuacions que
es van posar damunt la taula i que no es demanava d’incloure en el PIC eren:
- Arranjar l’edifici municipal de Cas Ferrer. Van dir que ja no tenia massa sentit
perquè era una de les cessions que havien fet per construir els habitatges de
protecció oficial.
- Reforma cotxera Molí de Dalt. Van considerar que no era una actuació important
ni prioritària en aquests moments, ja que actualment s’utilitza de magatzem.
- Pintar les façanes dels edificis municipals. Açò ho està fent la brigada d’obres en
el marc del manteniment ordinari.
Continua la Sra. Marqués Portella. Manifesta que amb totes aquestes obres s’està
actuant per tot el terme municipal, tant a les urbanitzacions com al nucli urbà, i,
sobretot, donam continuïtat a un carril bici que, si bé sap que el PP no hi creu, l’equip
de govern sí que hi creu. I sí que és ver que ho van demanar els al·lots i és important
que ells ho demanin i que vegin que hi ha peticions seves que són satisfetes. Així
mateix, creu important donar continuïtat al carril bici que s’està fent des de Maó, que
passi dins Sant Lluís i que segueixi cap a la ruta cicloturística que també ha fet
aquest Ajuntament fins a Biniancolla.
Finalment, la Sra. Marqués Portella manifesta, respecte a la intervenció del senyor
Melià, -que diu que és una llàstima que es faci un carril bici a Son Parruquet i no
s’actui en els costats-, és ver, però el pressupost és el que és i l’únic que s’ha fet és
ajornar la segona actuació per a l’any que ve. No es pot fer tot i a vegades s’ha de
tenir una mica de sentit comú i fer-ho per etapes. Així mateix, manifesta que va
quedar ben explicat que hi havia una sèrie d’obres urgents que van sorgir i que no
s’havien consesuat, és evident, com és la qüestió del cementeri i la impermeabilització
de la coberta de l’escola, però són obres urgents i prioritàries i, per açò, s’han inclòs.
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Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que quan la regidora d’Hisenda diu que les
reunions que van tenir a la comissió d’Urbanisme no eren per tractar el tema del PIC,
manifesta que a la primera reunió es van tractar projectes en general, però a la segona
reunió sí que hi havia un punt relatiu a tractar els projectes a incloure en el PIC.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
Comissió d’Economia i Hisenda.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres del PSOE (5) i
PSM-ELS VERDS (2); i sis abstencions, corresponents als membres del PP (5) i
EM-EU (1); acorda:
-

Ratificar en tots els seus termes la Resolució d’Alcaldia núm. 2009/825, de dia
15.10.09, transcrita anteriorment.

QUART.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DEL PARTIT
POPULAR A L'EMPARA DE L'ARTICLE 87 DE LA LLEI 20/2006.- RETIRADA
PUJADA D'IMPOSTS EN ELS PRESSUPOSTS GENERALS DE L'ESTAT 2010
En primer lloc, el batle presenta una esmena a la proposta de resolució indicada.
Tot seguit, el secretari dóna compte de l’escrit presentat per Mª Nieves Baillo Vadell,
portaveu del Partit Popular, RE 5674, de dia 19.10.09, mitjançant el qual presenta una
proposta de resolució a l’empara de l’article 87 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre,
municipal i de règim local de les Illes Balears, que literalment diu:
“Primero.- Instar al Gobierno central a la retirada inmediata de la proyectada subida de

impuestos en los Presupuestos Generales del Estado para 2010 por injusta y antisocial,
ya que recaerá sobre todo en las clases medias y en los trabajadores y en perjuicio de
la recuperación de la nuestra economía, y concretamente del sector turístico.
Segundo.- Reclamar al Gobierno central que atienda las peticiones de la FEMP y
acepte las modificaciones propuestas en los PGE de 2010, entre las que destaca la de
mantener todas las partidas y conceptos presupuestarios que siempre se han
destinado a las Entidades Locales, sin recortes ni supresión alguna.
Tercero.- Instar al Govern de les Illes Balears a incrementar las partidas y conceptos
presupuestarios a las Entidades Locales en los Presupuestos de la CAIB para el 2010,
dado el incremento de financiación autonómica por parte del Estado.”

A continuació, el secretari dóna compte de l’esmena presentada per l’equip de govern,
de dia 29.10.09, a la proposta de resolució presentada pel Partit Popular, i en la qual
es proposa:
“El Ayuntamiento de Sant Lluís apoya de manera expresa y de forma inequívoca
cuantas iniciativas han sido y están siendo planteadas desde la Federación Española
de Municipios y Provincias, en lo referente a la financiación de las Administraciones
Locales.
Igualmente, muestra su más firme apoyo a todas las iniciativas planteadas por la
Federación de Entidades Locales de las Illes Balears en el marco de la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears y con referencia a la financiación de las Administraciones
Locales.
Comunicar el presente acuerdo al Consell Insular de Menorca, al Govern Balear y a la
Presidencia del Gobierno de España.”
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Intervé la Sra. Baillo Vadell. Demana una explicació de com queda la proposta del
Partit Popular des del moment que s’hi presenta una esmena.
Tot seguit, el secretari dóna compte de l’article 91, apartat 3r, de la Llei 20/2006, de 15
de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, que diu:
“Artículo 91
Debate y votaciones plenarias
3. Si se han formulado votos particulares o enmiendas, éstos deberán debatirse en
primer lugar y después pasar a la discusión del dictamen o informe.”

Igualment, el secretari informa que el Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals estableix que les esmenes es votaran anticipadament
abans del dictamen o la proposició.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que, segons l’esmena presentada, es
proposa que l’Ajuntament de Sant Lluís dóna suport de forma expressa i de
forma inequívoca a totes quantes iniciatives han estat i estan sent plantejades des de
la FEMP, així com mostra el seu més ferm suport a totes les iniciatives plantejades per
la FELIB. Per tant, demana una explicació de quines són aquestes iniciatives.
Intervé el batle. Manifesta que el Partit Popular, en el segon punt de la seva proposta,
està demanant que es reclami al govern central que atengui les peticions de la
FEMP... Manifesta que aquest equip de govern agafa aquesta moció, així com la
moció que presenta EM-EU en el punt setè de l’ordre del dia, i les centralitza en una
esmena, precisament perquè tot allò que es demana ja s’està fent. Afegeix que des
de la FEMP s’està fent feina per tal que el finançament de les entitats locals no davalli
de cap de les maneres, ben igual que la FELIB ho està fent en el nivell de la comunitat
autònoma. Per açò, la proposta d’aquest equip de govern és de donar suport, de
forma expressa i de forma inequívoca, tant a la FEMP com a la FELIB.
La Sra. Baillo Vadell manifesta que, doncs, si és realment així, és xocant la proposta
de l’equip de govern, ja que a la sessió plenària del mes de juny el Partit Popular va
presentar una proposta sobre finançament local i l’equip de govern va votar-hi en
contra, per la qual cosa és una mica estrany que un dia votin una cosa i quatre mesos
desprès un altra. Conclou anunciant que el Partit Popular hi votarà a favor perquè és
bo per als ciutadans i per al poble de Sant Lluís.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que, si no ho té mal entès, aquesta esmena
és tant per a aquest punt com per a la moció presentada per EM-EU i que s’analitzarà
en el punt setè. Assenyala que si el fet de debatre aquesta esmena no suposa, de
moment, retirar la moció del punt setè, no hi té cap inconvenient i no té res més a dir.
El batle manifesta que en aquests moments estam debatent el punt 4t i, posteriorment,
en el punt 7è es presentarà la mateixa esmena. Per altra banda, manifesta que no
és que en el mes de juny votassin una cosa o en votassin una altra, sinó que ens
avançam precisament a allò que el Partit Popular està proposant, ja que tota aquesta
feina que el PP està reclamant, des de fa molts de mesos s’està fent i açò és la cosa
a que l’equip de govern està donant suport en aquests moments.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació l’esmena presentada per
l’equip de govern a la proposta de resolució del Partit Popular.
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El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:
Primer.- L’Ajuntament de Sant Lluís dóna suport de forma expressa i de forma
inequívoca a totes quantes iniciatives han estat i estan sent plantejades des de la
Federació Espanyola de Municipis i Províncies, respecte al finançament de les
Administracions Locals.
Segon.- Igualment, mostra el més ferm suport a totes les iniciatives plantejades per la
Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears en el marc de la comunitat autònoma
de les Illes Balears, respecte al finançament de les administracions locals.
Tercer.- Comunicar el present acord al Consell Insular de Menorca, al Govern de les
Illes Balears i a la Presidència del Govern d’Espanya.
CINQUÈ.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DEL PARTIT
POPULAR A L'EMPARA DE L'ARTICLE 87 DE LA LLEI 20/2006.- FINANÇAMENT
DESPESES CLUB DE JUBILATS
El secretari dóna compte de l’escrit presentat per Mª Nieves Baillo Vadell, portaveu del
Partit Popular, RE 5675, de dia 19.10.09, mitjançant el qual presenta una proposta de
resolució a l’empara de l’article 87 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i
de règim local de les Illes Balears, que literalment diu:
“1.- Que el Alcalde de Sant Lluís traslade al resto de Alcaldes de Menorca en su
reunión mensual la problemática que supone el soportar estos gastos adicionales,
cuyos municipios pequeños son los que salen más perjudicados.
2.- Se estudie entre todos y se regulen estos actos, ofreciendo un trato igualitario para
todos los jubilados de la isla, al mismo tiempo que no suponga un aumento de gasto
para los Ayuntamientos.”

Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que a través d’aquesta proposta el Partit
Popular no vol marcar pautes, només vol demanar al batle que a la propera reunió que
tengui amb els batles d’altres pobles, tregui el tema dels jubilats que estan afiliats a
diversos clubs a la vegada, simplement per beneficiar-se de les activitats que s’hi
organitzen, cosa que entén perfectament.
Així mateix, manifesta que vol posar en
evidència que sempre els més perjudicats són els pobles petits perquè aquí en vénen
molts de Maó, es Castell i Alaior, i creu que no n’hi ha tants que es desplacin de Sant
Lluís cap a altres pobles. Afegeix manifestant que és un tema que té constància que
s’ha de tractar dins de cada junta de clubs de jubilats i ells no saben molt bé com
resoldre-ho, per la qual cosa seria interessant que el batle ho posàs damunt la taula i,
entre tots els batles, tractassin de posar-hi solucions, unes solucions que fossin
iguals per a tots.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que no li constava que l’Ajuntament de Sant
Lluís en determinades dates i ocasions oferís berenetes, excursions, dinars, etc. al
Club de Jubilats; ell tenia entès que aquestes activitats que fa l’Ajuntament les oferia
als jubilats del poble, siguin o no siguin del Club, independentment del Club de
Jubilats, per la qual cosa, si fos una bereneta per al Club de Jubilats fins i tot,
qüestionarà la bondat de què es facin aquestes invitacions. Demana un aclariment
d’aquesta qüestió.
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Intervé el batle. Manifesta que no troba que açò sigui un tema que hagi d’anar a una
reunió de batles, ja que allò que planteja l’Ajuntament ho planteja i punt; i, si es troba
que no s’ha de fer, no es fa i s’ha acabat la història, perquè el fet d’haver de plantejar
a altres ajuntaments que aquests altres ajuntaments hagin de fer qualque aportació
perquè si els seus jubilats venen a fer sa bereneta aquí... li sembla que açò és sortir
fora de mare. Per tant, anuncia que no donaran suport a la proposició presentada.
Per altra banda, manifesta que estam xerrant d’una bereneta a l’any que se li obra la
porta a gent que està a la residència d’ancians, on la Creu Roja hi va a cercar la
gent de Sant Lluís però a la vegada hi ha gent allà que demana si pot venir i,
evidentment, no se’ls dirà que no. Llavors, l’any passat al dinar de Cap d’Any els que
eren de fora poble havien de pagar el seu dinar. Conclou dient que aquesta moció
està totalment fora de lloc i no hi donaran suport.
Intervé novament la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que no sap si el batle s’ha llegit la
proposta del Partit Popular, ja que en el fons el que cercam és que tots els jubilats
siguin tractats per igual. Així mateix, creu que era una bona iniciativa que el batle
proposàs parlar-ne amb altres batles, a fi que es faci arribar als clubs de jubilats unes
idees similars que no vagin en contra de l’economia del poble. Afegeix que si el batle
no ho vol perquè no ho troba necessari, ho respecta, però creu que açò era en benefici
de l’Ajuntament demanar una mica d’igualtat entre tots els clubs. Conclou dient que
sap que els presidents dels clubs de jubilats n’han parlat i en moltes ocasions no
saben com solucionar aquest problema i, com que el Partit Popular sap que existeix un
problema, és el motiu pel qual amb aquesta moció demanava que es tractàs a una
reunió de batles. Que no es vol fer?, cap problema.
El Sr. Melià Mercadal manifesta que havia fet una pregunta per poder pronunciar-se i
no se li ha contestat, en concret, si realment aquestes invitacions són fetes al Club de
Jubilats o són als jubilats en general.
El batle informa que són als jubilats en
general del municipi, però si hi ha gent del club d’altres pobles que vénen a la
bereneta, vénen i punt. Llavors, com ha dit abans, l’any passat en el dinar de Nadal la
gent de fora poble havia de pagar-se el seu dinar, i a la gent de Sant Lluís,
l’Ajuntament els convidava.
El Sr. Melià Mercadal manifesta que pensava votar-hi a favor perquè no hi és de
massa que es tracti a una reunió de batles, atès que es pot produir un greuge, per
exemple, si l’Ajuntament de Sant Lluís decideix que els jubilats d’altres pobles han de
pagar i a la millor a altres pobles fan el mateix i decideixen que no. Per tant, no hi és
de massa xerrar-ne perquè no es produeixin greuges entre els ciutadans dels
diferents municipis.
Finalment, el batle manifesta que a l’exposició de motius tampoc no hi acabes de
veure el què a la situació, i es demana: Què és el que hem de xerrar amb els altres
batles? Que en el Club de Jubilats de Sant Lluís hi ha gent d’altres pobles que hi
estan apuntats? Que com a Ajuntament hem d’intervenir en l’afiliació de la gent al
club?... Insisteix que en el dinar de l’any passat els socis del Club de Jubilats de Sant
Lluís que eren de Sant Lluís tenien el dinar pagat, els de fora poble, se l’havien de
pagar ells.
Així mateix, manifesta que les activitats que es fan, tant el Club de
Jubilats de Sant Lluís com les que pugui promoure l’Ajuntament cap a la gent del club,
es fan perquè volem, ningú ens hi força. Afegeix que aquest estiu a la bereneta es va
plantejar aquesta qüestió i van considerar que estaven xerrant de 70, 80 o 100 euros i
es demana: Què és, que havien de prohibir que la gent de l’hospital véngui, encara
que siguin de Maó?
1

Ajuntament de Sant Lluís
www.ajsantlluis.org

La Sra. Baillo Vadell es dirigeix al batle dient que no dramatitzi.
El batle indica que està en possessió de la paraula i que es posi tranquil·la i conclou
dient que l’equip de govern no donarà suport a la proposta presentada.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació la proposta de resolució
presentada pel grup del Partit Popular.
El Ple de l’Ajuntament per sis vots a favor, corresponents als membres del PP (5) i
EM-EU (1); i set vots en contra, corresponents als membres del PSOE (5) i PSM-ELS
VERDS (2); acorda desestimar en tots els seus termes la proposta de resolució
presentada pel grup del Partit Popular.
SISÈ.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DEL PARTIT
POPULAR A L'EMPARA DE L'ARTICLE 87 DE LA LLEI 20/2006.- NOU FONS
ESTATAL D'INVERSIÓ LOCAL
El secretari dóna compte de l’escrit presentat per Mª Nieves Baillo Vadell, portaveu del
Partit Popular, RE 5676, de dia 19.10.09, mitjançant el qual presenta una proposta de
resolució a l’empara de l’article 87 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i
de règim local de les Illes Balears, que literalment diu:
“1º Instar al Gobierno de la Nación que aplique 3.000 millones de euros del anunciado
Fondo Estatal de Inversión Local para gastos ordinarios de las Corporaciones Locales,
que permitan el pago de deudas pendientes y la prestación de servicios públicos a los
ciudadanos.
2º Dar traslado de estos acuerdos al Presidente del Gobierno, a la Vicepresidenta
segunda del Gobierno y Ministra de Economía y Hacienda, al Vicepresidente tercero
del Gobierno y Ministro de Política Territorial y a los Portavoces Parlamentarios en el
Congreso y Senado.”

Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que, com s’indica a l’exposició de motius de la
proposició, el govern central ha anunciat la creació d’un altre fons estatal per import
de cinc mil milions d’euros. Assenyala que el Partit Popular creu que els Ajuntaments
haurien de disposar de mitjans suficients, amb els imposts que es recapten, per poder
pagar actuacions i inversions d’àmbit local. Sap que són insuficients, per la qual cosa
es fa necessari la participació de l’estat i comunitats autònomes, però sembla que el
govern actual ignora la situació financera dels ajuntaments; i no només ho sembla,
sinó que la mateixa ministra d’Economia ho va dir fa algunes setmanes: “Salgado cree
que es el momento de que los Ayuntamientos sufran la crisis”. Afegeix que ella, millor
que ningú, hauria de saber quina era la situació econòmica dels ajuntaments abans de
la crisi i quines són les conseqüències després de la crisi, que obliga a fer reals
sacrificis i ja no s’hi valen paraules com: “Los Ayuntamientos seran compensados más
adelante” perquè mentrestant, si es volen donar les mateixes prestacions de sempre,
açò obliga l’Ajuntament a endeutar-se.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que l’actual crisi econòmica ha fet davallar
els ingressos, a reduir els ingressos i voler continuar a tenir els mateixos serveis, que
no sempre són competència municipal, sinó que més tots són obligacions que ens
hem creat, amb les quals els Ajuntaments es senten amb la responsabilitat de donar
als ciutadans i, en conseqüència, moltes vegades estan amb l’aigua al coll.
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Finalment, la Sra. Baillo Vadell manifesta que voler mantenir els serveis socials
havent-se reduït els ingressos, no hi ha doblers per a inversions i no hi ha doblers per
a les despeses ordinàries de les administracions locals. Conclou dient que per totes
aquestes raons el Partit Popular demana al govern de la nació que apliqui tres mil
milions d’euros del Fons Estatal que permeti el pagament de deutes pendents i,
naturalment, s’entén que els altres dos mil milions d’euros haurien de destinar-se a
inversions.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que, precisament, volia demanar que
aquesta moció es tractàs conjuntament amb la moció d’EM-EU que es tractarà a
continuació, perquè aquestes dues sí que, en part, tracten del mateix; no en canvi la
moció a la qual l’equip de govern ha presentat una esmena i que també presentarà la
mateixa esmena en el punt següent. Manifesta que la primera moció que s’ha tractat
xerrava de la pujada d’impostos i aquesta moció, així com la d’EM-EU, tracten del
finançament municipal i del Pla E. Per tant, assenyala que hi ha un encreuament de
mocions que no sap com apanyar-ho.
Intervé el batle. Manifesta que l’equip de govern no donarà suport a aquesta moció
perquè ja ha decaigut, atès que ja està aprovat el segon Pla E. A més, considera que
aquesta moció no té res a veure amb la moció d’EM-EU que es tractarà a continuació,
ja que, a part de referir-se al Pla E, la moció d’EM-EU tracta d’altres qüestions.
La Sra. Baillo Vadell creu que s’ha de seguir l’ordre del dia i el que correspon és ara
debatre i votar la proposició del PP i, llavors, en el punt següent, debatre i votar la
moció d’EM-EU.
El Sr. Melià Mercadal manifesta que, doncs, s’abstindrà en aquest punt per defensar
la moció d’EM-EU.
Intervé novament la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que qualsevol força que pugui tenir
un Ajuntament és important i si es presenten tots els ajuntaments a favor d’un canvi
d’una cosa determinada, creu que pot tenir força, per la qual cosa no li val
l’argumentació del batle. Així mateix, es demana: De quina banda està, senyor batle?
Què és el que defensa, als ciutadans o al seu propi partit? No ho entén. Manifesta que
amb aquesta moció el Partit Popular no va en contra del govern, sinó que està
defensant els ajuntaments, ajuntaments que, com el nostre, tenen molts de deutes i
l’ajuda d’altres administracions li pot anar molt bé.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que aquesta forma d’actuar del batle li
recorda la moció que va presentar el PP en el mes de juny sobre finançament local i
que l’equip de govern hi va votar en contra; però, en canvi, avui han presentat una
esmena a la proposició del PP... No obstant açò, manifesta que el cas més xocant va
ser quan en el mes de setembre el batle va aparèixer amb una foto per la premsa
amb els següents titulars: “La FELIB tacha de grave retrasar el debate sobre
financiación local”, quan abans havia votat en contra de la proposta del Partit Popular
sobre finançament local, amb l’agreujant que el batle presidia aquesta reunió com a
batle de Sant Lluís.
Finalment, la Sra. Baillo Vadell es demana: Si ara la FEMP demana allò mateix que
demana el Partit Popular, què farà el batle?, hi votarà a favor? Aquesta forma d’actuar
només té un qualificatiu: falta de serietat i falta de coherència. Conclou dient que el
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batle no defensa l’Ajuntament ni les persones que formen el poble de Sant Lluís, sinó
que vota en contra simplement perquè aquesta proposta és del Partit Popular, i amb
açò el batle demostra que és més important el partit en què ell milita que la defensa
dels interessos d’aquest municipi.
Intervé el batle. Manifesta que açò de falta de serietat o falta de coherència s’ho pot
aplicar la senyora Baillo, que no creu que pugui xerrar molt de defensar els interessos
del poble de Sant Lluís. Manifesta que estam parlant d’un nou pla que el Partit
Popular ha tirat baix, així com hi va tirar l’anterior pla, si bé els seus batles van agafar
els doblers i la inversió s’està acabant de realitzar. Assenyala que ara tenim un nou
pla i nosaltres l’agafarem i plantejarem noves inversions, i allò que ens doni el govern
central (724.000 euros), benvingut sigui, uns euros que seran bons per als ciutadans
de Sant Lluís, com ja ho ha estat el 1.130.000 euros del Pla E d’enguany, que ha
permès l’execució de tretze obres. Manifesta que el Partit Popular va criticar ben prou
aquest Pla E, si bé hi va donar suport, cosa que EM-EU no va fer, i ara demana que
d’aquest nou Pla hi hagi una inversió que vagi per a despesa ordinària...
Continua el batle. Manifesta que estam parlant per a Sant Lluís de més de 500 mil
euros per a inversió i de 145 mil euros per a despesa corrent, açò és el que nosaltres
votarem i açò és com nosaltres consideram defensar els interessos del poble de Sant
Lluís per damunt d’un partit. A més, manifesta que el qui ho envia en aquests
moments és qui està governant, cosa que no va fer el Partit Popular quan governava,
d’enviar doblers directament als ajuntaments, i es demana: Què és que està dient de
falta de serietat i falta de coherència?
Finalment, el batle manifesta que, com ha dit abans, l’equip de govern votarà en
contra d’aquesta proposició, perquè sí que està d’acord amb aquest segon Pla E que
ens envien des del govern central.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació la proposta de resolució
presentada pel grup del Partit Popular.
El Ple de l’Ajuntament, per cinc vots a favor, corresponents als membres del PP (5);
una abstenció, corresponent al membre
d’EM-EU (1); i set vots en contra,
corresponents als membres del PSOE (5) i PSM-ELS VERDS (2); acorda desestimar
en tots els seus termes la proposta de resolució presentada pel grup del Partit Popular.
SETÈ.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PESENTA EL GRUP D'EM-EU A
L'EMPARA DE L'ARTICLE 87 DE LA LLEI 20/2006.- FINANÇAMENT DELS
AJUNTAMENTS
En primer lloc, el batle presenta una esmena a la proposta de resolució indicada.
Tot seguit, el secretari dóna compte de la moció que presenta Miguel Melià Mercadal,
portaveu d’EM-EU, RE 5709, de dia 19.10.09, amb relació a l’assumpte indicat i en la
qual es proposa:
“El Ple de l’Ajuntament de Sant Lluís acorda dirigir-se als grups parlamentaris en el
Congrés dels Diputats, al president del govern espanyol i al ministre d’economia per
fer-los arribar les següents manifestacions:
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1) El desacord d’aquesta corporació davant la nova baixada d’ingressos que, per
als Ajuntaments, suposa la previsió de Pressupostos Generals per 2010.
2) La petició que els pressupostos Generals per 2010 suposin, com a mínim, un
increment proporcional a l’IPC.
3) La petició que el nou model de finançament dels municipis, pel qual existeix la
previsió del 2010, tengui en compte les competències impròpies que
exerceixen els ajuntaments, suposi uns ingressos justs d’acord amb els serveis
que donen els municipis, i deixi de ser de caràcter finalista.
4) La petició que el segon Pla E inclogui una partida no inferior al 40% que els
Ajuntaments puguin, si així ho decideixen, dedicar a despesa corrent en
matèries tan sensible com l’educació, la sanitat i el benestar social.
Així mateix, el Ple de l’Ajuntament de Sant Lluís es dirigeix als grups parlamentaris en
el Parlament de les Illes Balears, al president del Govern de les Illes Balears, amb les
següents peticions:
1) Que l’administració autonòmica posi al dia el pagament de les quantitats
que, per diferent concepte, han de rebre els Ajuntaments.
2) Que l’administració autonòmica inclogui, en els seus pressupostos, una
partida per al Fons Municipal que, seguint l’acord de la FEMP, de 13
d’octubre, sigui proporcional als 3.000 milions d’euros que es demanen pel
conjunt de les comunitats autònomes.
Per últim, el Ple de l’Ajuntament de Sant Lluís acorda dirigir-se al Consell Insular de
Menorca per fer-li saber que ja no és suportable el retard en la liquidació de les
quantitats que, per diferents conceptes, reben o haurien de rebre els Ajuntaments per
part del Consell Insular de Menorca.”

A continuació, el secretari dóna compte de l’esmena presentada per l’equip de govern,
de dia 29.10.09, a la moció presentada per EM-EU, i en la qual es proposa:
“El Ayuntamiento de Sant Lluís apoya de manera expresa y de forma inequívoca
cuantas iniciativas han sido y están siendo planteadas desde la Federación Española
de Municipios y Provincias, en lo referente a la financiación de las Administraciones
Locales.
Igualmente, muestra su más firme apoyo a todas las iniciativas planteadas por la
Federación de Entidades Locales de las Illes Balears en el marco de la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears y con referencia a la financiación de las Administraciones
Locales.
Comunicar el presente acuerdo al Consell Insular de Menorca, al Govern Balear y a la
Presidencia del Gobierno de España.”

Intervé el Sr. Melià Mercadal. Demana si en primer lloc es tractarà la moció o es
votarà l’esmena. El batle informa que primer es vota l’esmena. El Sr. Melià Mercadal
manifesta que, doncs, s’haurà de votar per saber si ha de defensar la seva moció o bé
ha d’intervenir abans de votar. El batle manifesta que anteriorment s’ha produït una
situació d’aquestes característiques, és a dir, el PP ha presentat una proposta; l’equip
de govern ha presentat una esmena; s’han produït intervencions i, a l’hora de votar,
primer es vota l’esmena i, si aquesta és aprovada, la moció decau.
El Sr. Melià Mercadal manifesta que no li sembla que l’esmena de l’equip de govern
sintetitzi, ni resumeixi, ni reculli tota la proposta de resolució que presenta EM-EU, ja
que la seva proposa de resolució és molt ambiciosa, si bé entén que hi ha punts que
poden ser discutibles i que, fins i tot, podrien modificar-se o retirar-se, però el que no
es pot pretendre és que l’esmena substitueixi la proposta d’EM-EU. Afegeix que la
proposta d’EM-EU instava a dirigir-se a les tres administracions que estan per damunt
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de nosaltres per demanar una sèrie de coses que considera que els ajuntaments han
de defensar, com és a l’Administració estatal el desacord d’aquesta corporació davant
la baixada d’ingressos que per als Ajuntaments suposa la previsió de Pressuposts
Generals per a 2010, així com la petició que els pressuposts generals per a 2010
suposin, com a mínim, un increment proporcional a l’IPC, si bé aquest apartat podria
suprimir-se perquè possiblement l’IPC serà negatiu, és a dir, tota una sèrie de
peticions a l’Administració estatal, llavors una sèrie de peticions a l’administració
autonòmica i, per últim, fer-li saber al CIM que ja no és suportable el retard en la
liquidació de les quantitats que, per diferents conceptes, reben o haurien de rebre els
ajuntaments per part de l’esmentat organisme.
Finalment, el Sr. Melià Mercadal manifesta que la proposta d’EM-EU és una proposta
ambiciosa, que no es pot comparar amb l’esmena presentada per l’equip de govern i
que no es pot pretendre que l’esmena substitueixi la moció, per la qual cosa anuncia
que EM-EU manté la proposta presentada.
Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que el Partit Popular hi votarà a favor perquè
es bo per l’Ajuntament i per als ciutadans, però voldria destacar un parell de punts de
l’exposició de motius de la moció d’EM-EU que considera interessants. Respecte a
“...repercussions directes molt negatives en una de les principals fonts de finançament dels
municipis: les llicències d’obres.”, recorda que quan va arribar a aquest Ajuntament, l’any

2003, les actes de les sessions de la Junta de Govern eren gruixudes, amb una gran
quantitat de llicències d’obres i ara, pràcticament, no se’n demanen, de llicències per a
obres noves; per la qual cosa, molt bé l’argumentació. Per altra banda, i quan diu:
“...els Ajuntaments han de patir el retard en els ingressos que, per un o altre concepte, reben
de l’administració insular i de l’administració autonòmica...”, manifesta que el portaveu
d’EM-EU té tota la raó i considera que aquestes dues qüestions són fonamentals
perquè dins una mateixa moció es facin diferents peticions, que és allò que ha fet
EM-EU.
Finalment, la Sra. Baillo Vadell manifesta que els ajuntaments donen uns serveis que
suposen un 30% del seu pressupost i que realment no són de la seva competència i
són els grans oblidats per les altres administracions. Conclou dient que el Partit
Popular vota a favor dels ciutadans i votarà a favor de l’esmena presentada i també
hauria votat a favor la moció d’EM-EU perquè era bona per als ciutadans, per la qual
cosa vol posar de manifest el tarannà del Partit Popular en aquest consistori.
Intervé el batle. Manifesta que abans d’aquesta sessió plenària hi va haver una Junta
de Portaveus i, per part dels dos representants de l’equip de govern es va plantejar
poder debatre aquestes mocions per intentar cercar un consens, cosa que l’oposició,
tant d’EM-EU com del PP, no van trobar bé. Així mateix, manifesta que precisament
les sessions de la Junta de Portaveus són per a açò, per intentar consensuar mocions
d’aquestes característiques, ja que, per exemple, en el cas que ens ocupa no es pot
aprovar una moció que té aquestes mancances, si bé també té coses positives. Per
açò, l’equip de govern ha presentat aquesta esmena.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació l’esmena presentada per
l’equip de govern a la moció presentada per EM-EU.
El Ple de l’Ajuntament, per dotze vots a favor, corresponents als membres del PSOE
(5), PSM-ELS VERDS (2) i PP (5); i una abstenció, corresponent al membre d’EM-EU
(1); acorda:
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Primer.- L’Ajuntament de Sant Lluís dóna suport de forma expressa i de forma
inequívoca a totes quantes iniciatives hagin estat i són plantejades des de la Federació
Espanyola de Municipis i Províncies, respecte al finançament de les administracions
locals.
Segon.- Igualment, mostra el més ferm suport a totes les iniciatives plantejades per la
Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears, en el marc de la comunitat autònoma
de les Illes Balears, respecte al finançament de les administracions locals.
Tercer.- Comunicar el present acord al Consell Insular de Menorca, al Govern de les
Illes Balears i a la Presidència del Govern d’Espanya.

VUITÈ.- DONAR COMPTE SENTÈNCIA NÚM. 649 DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTÍCIA DE LES ILLES BALEARS AMB RELACIÓ AL RECURS CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU INTERPOSAT PER JOSÉ MANUEL FORNÁS POLO CONTRA
L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTAT I L'AJUNTAMENT DE SANT LLUÍS (PO
343/2007)
El secretari dóna compte de la sentència núm. 649, de dia 24.09.09, del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears, mitjançant la qual S’ESTIMA parcialment el
recurs contenciós administratiu interposat per José Manuel Fornas Polo contra l’acord
del Jurat Provincial d’Expropiació, de 20.04.07, pel qual es desestima el recurs de
reposició presentat el 07.07.06 contra l’acord de 26.05.06, pel qual es fixa en
91.314,91 euros el preu just de la finca registral número 1075 del terme municipal de
Sant Lluís, expropiada al Sr. Fornás per a l’execució de la previsió de les normes
subsidiàries sobre equipament esportiu, equipament escolar i aparcament.
Intervé la Sra. Baillo Vadell.
Manifesta que una vegada més tenim el Tribunal
Superior de Justícia que condemna l’Ajuntament a pagar, s’ha perdut un altre
contenciós i no sabem si és mala sort, com va dir un diari local, o és que ho fan molt
malament. Així mateix, es demana: Per què l’Ajuntament no es va posar en contacte
amb el propietari i no va demanar el full d’aprenament? Ja que sembla que el jutge
va donar per bo l’argument del propietari. Agrairà una explicació en aquest sentit.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que a la comissió una de les coses que la va
sorprendre de la senyora Marqués va ser la seva fredor en l’acceptació de la pèrdua
d’un contenciós que suposava una garrotada per a l’economia del municipi i entén que
la senyora Marqués, com a regidora d’Economia, hauria d’estar molt contrariada i no li
ho va semblar. Manifesta que la senyora Marqués, que n’hauria de saber millor que
ningú perquè està més ben assessorada, amb la seva falta d’interès ni tan sols havia
demanat, a part dels 136.438 euros, a quant pujarien els interessos de demora, ja que
quan ella ho va demanar a la comissió la Sra. Marqués va dir que no ho havia
calculat. Manifesta que el Partit Popular va ser la primera cosa que va intentar voler
conèixer i no sap si la senyora Marqués ja ho deu saber, però està segura que si la
senyora Marqués ho hagués de pagar de la seva butxaca és la primera cosa que
hauria demanat, però com que ho han de pagar els ciutadans...
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Finalment, la Sra. Baillo Vadell manifesta que l’any 2008 en concepte de contenciosos
van pagar 136.000 euros; per a aquest any hi ha pressupostat per assessorament i
despeses jurídiques 60.000 euros i, com ja sabem, aquesta quantitat no basta per a
res, per la qual cosa es demana: De quina partida pressupostària trauran la resta de
doblers? Suggereix que en els propers pressuposts augmentin aquesta partida
pressupostària, almenys, en el doble i així estarà més ajustada a la realitat d’aquest
municipi, famós per la pèrdua de judicis.
Intervé el batle. Manifesta que aquest contenciós el va posar pel Sr. Fornás contra
l’Administració General de l’Estat i, en aquest cas, l’Ajuntament es va personar perquè
era part interessada. S’ha perdut un contenciós... manifesta que no ha cregut mai que
ens regalassin aquesta parcel·la i assenyala que la discussió està en el preu que va dir
el senyor Fornas, que en principi demanava uns 80.000 euros; l’Ajuntament en va fer
una valoració i estava molt per davall del que demanava aquest senyor; i, com que no
hi va haver acord, van haver d’anar al tribunal del preu just.
Afegeix que de la
sentència, que l’acata, no creu que se’n pugui dir res, ja que sabien que aquesta
parcel·la l’havien de pagar, per la qual cosa no considera que s’hagi perdut un
contenciós. No obstant açò, manifesta que no està d’acord amb els interessos que
pretenen aplicar a l’Ajuntament de Sant Lluís des de dia 02.08.00, quan aquest
expedient va estar sis anys a la Direcció General de l’Estat per emetre el seu full
d’aprenament, per la qual cosa l’Ajuntament ha interposat recurs de cassació i creu
que hi ha moltes possibilitat de poder guanyar, perquè no és lògic que es vulgui
cobrar a l’Ajuntament de Sant Lluís una situació que ell no va generar. Afegeix que hi
ha una altre contenciós interposat per aquesta persona, el qual ens demana 800 mil
euros per la mateixa parcel·la. Conclou dient que aquest contenciós és una pèrdua de
discussió de preu i considera que aquest Ajuntament no ha de fer-se càrrec dels
interessos des del dia 02.08.00, sinó que hauria de ser l’Administració General de
l’Estat, que va estar sis anys per emetre el full d’aprenament, i en açò hi ha arguments
dins la legislació vigent que així ho diuen.
Intervé novament la Sra. Baillo Vadell.
Manifesta que ella ha fet una pregunta
implícita dins el seu argument i esperava que avui se la informàs dels interessos que
havien de pagar, cosa que no s’ha dit; i també ha demanat de quina partida
pressupostària trauran la resta de doblers, ja que només hi havia pressupostats 60.000
euros. No obstant açò, el Partit Popular sí que s’ha interessat per saber quins són els
interessos, i se’ns ha dit que des de dia 02.08.00 a dia 01.10.09 les despeses
d’interessos pujaran a 56.622 euros, és a dir, sumades les dues quantitats aquest
contenciós puja a quasi 200 mil euros. Conclou dient que creu que, com a equip de
govern, haurien d’haver sabut l’import d’aquests interessos i insisteix que no se li ha
contestat la pregunta formulada respecte d’on trauran els doblers no pressupostats.
Intervé el batle. Manifesta que açò és el preu per la compra d’una parcel·la, no és el
que costa el contenciós, ja que amb aquests doblers hi ha una parcel·la que reverteix
cap a l’Ajuntament i, evidentment, no pot sortir de les despeses de contenciosos, sinó
de compra de patrimoni i, si no hi ha partida pressupostària, s’haurà de generar. Però
insisteix que amb aquest pagament hi haurà una parcel·la que passarà a ser patrimoni
de l’Ajuntament, una parcel·la que està adossada al poliesportiu.
El Ple de l’Ajuntament en resta assabentat.
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NOVÈ.- DONAR COMPTE RESOLUCIÓ D'ALCALDIA NÚM. 2009/828.- DELEGACIÓ
COMPETÈNCIES
El secretari dóna compte de la resolució d’Alcaldia núm. 2009/825, de dia 19.10.09,
que diu:
“Atendiendo a la ausencia del Sr. Alcalde desde el día 20 de octubre por la mañana hasta el
día 28 de octubre por la tarde; y atendiendo a la normativa vigente sobre ausencias del Sr.
Alcalde en el término municipal, y en virtud de las atribuciones que me confiere la vigente Ley
de Régimen Local, vengo en -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RESOLVER------------------------------------------------------PRIMERO.- Delegar en el 1er Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento, D. Remigio Lora
Buzón, la totalidad de las funciones que como Alcalde me corresponden, surtiendo efecto la
referida delegación desde el día 20 de octubre de 2009 por la mañana hasta mi
reincorporación como Alcalde prevista para el día 28 de octubre de 2009 por la tarde.------------SEGUNDO.- Que la presente Resolución se de conocimiento al Pleno del Ayuntamiento en la
primera sesión que se celebre. ------------------------------------------------------------------------------------TERCERO.- Publicar en el BOIB la presente Resolución.” --------------------------------------------------

El Ple de l’Ajuntament en resta assabentat.
DESÈ.- CONTROL DEL PLE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Intervé la Sra. Baillo Vadell, que demana la següent documentació:
Junta de Govern Local de dia 21.09.09
-

Punt 2n, apartat 1r.- Còpia de l’escrit de l’Administració General de l’Estat, RE
4780, de dia 02.09.09.

-

Punt 10è.- Còpia de l’acta de traspàs de la instal·lació anomenada “Deixalleria de
Sant Lluís” entre el Consorci de Residus Urbans i Energia de Menorca i
l’Ajuntament de Sant Lluís.

Junta de Govern Local de dia 28.09.09
-

Punt 3r, apartat 3r.- Còpia de l’escrit presentat per Lorena Ruiz Sana, RE 5170, de
dia 21.09.09.

Junta de Govern Local de dia 07.10.09
-

Punt 11è.- Còpia de les factures presentades per Joan Moll i Serra núm. 239/2009,
per import de 2.217,96 euros i núm. 236/2009, per import de 5.544,90 euros.

ONZÈ.- PRECS, SUGGERIMENTS I MOCIONS
Intervé el Sr. Tudurí Mercadal. Manifesta que l’Ajuntament va aconseguir 14.000 gots
de paper perquè fossin emprats per les festes organitzades per aquest consistori, per
la qual cosa demana si van ser emprats durant les festes de Sant Lluís. El Sr. Cruz
1

Ajuntament de Sant Lluís
www.ajsantlluis.org

Dalmau respon que pels actes de l’Ajuntament, sí. El Sr. Tudurí Mercadal demana si
se’n van repartir a altres locals i, més o menys, quants se’n van emprar d’aquests
14.000. El Sr. Cruz Dalmau manifesta que no ho sap en aquests moments i que
n’informarà.
Continua el Sr. Tudurí Mercadal. Manifesta que a l’acta de la Junta de Govern Local
de dia 21.09.09 es dóna compte que el Consorci de Residus Urbans i Energia de
Menorca lliura a aquest Ajuntament la deixalleria totalment equipada. Igualment,
assenyala que també ha vist un full informatiu que es reparteix per avisar la gent dels
materials que hi podran dur. Per tant, demana si ja tenen una data de quan entrarà en
funcionament. El Sr. Cruz Dalmau respon que no.
Segueix el Sr. Tudurí Mercadal. Manifesta que en el mes de juny va acabar el conveni
amb l’empresa que fa la recollida dels residus sòlids urbans; posteriorment
l’Ajuntament va acordar una pròrroga de sis mesos. Com ara som a punt de començar
el mes de novembre, demana si han començant a redactar un nou conveni sobre el
particular. El Sr. Cruz Dalmau respon que sí, que s’està fent feina en el nou conveni.
Continua el Sr. Tudurí Mercadal. Manifesta que a la plaça des Pins hi ha una partida
d’arbres que estan plens de cotonet (cochinilla), per la qual cosa demana al Sr. Cruz
que doni les ordres oportunes perquè s’efectuï un tractament per alliberar aquests
arbres d’aquesta plaga. El Sr. Cruz Dalmau manifesta que donarà ordres perquè es
vagi a avaluar l’estat dels arbres i s’actuï en conseqüència.
Per altra banda, el Sr. Tudurí Mercadal manifesta que a la darrera comissió de
Joventut la presidenta, Sra. Pons de Marco, va comentar que s’havien obtingut
diverses subvencions per a aquesta àrea. Manifesta que va entendre que aquestes
dotacions econòmiques no servien per augmentar la quantitat de doblers de què
disposa aquesta àrea i que, una vegada comentat amb el seu grup el contingut
d’aquesta comissió, li van venir una sèrie de dubtes. Per tant, voldria saber per a què
van servir les subvencions econòmiques que havia obtingut l’esmentada àrea.
La Sra. Marqués Portella manifesta que no sap de quines subvencions es va tractar
en aquell moment, però que, no obstant açò, pot fer-li un informe de totes les
subvencions que s’han rebut a l’àrea de Joventut i per a què anaven finançades, ja
que cada petició de subvenció que es realitza es fa amb un programa en concret.
El Sr. Tudurí Mercadal manifesta que, doncs, si és així, es va augmentar la quantia
econòmica disposada per a aquesta àrea.
La Sra. Marqués Portella manifesta que quan es fa un pressupost municipal es té en
compte que hi haurà uns ingressos per subvencions, ja que les subvencions que hi ha
per a Joventut es van tramitant cada any, si bé hi pot haver alguna variació. A
vegades hi ha aportacions d’entitats externes, com l’any passat que es va adquirir un
futbolí, però tot allò que són subvencions pròpiament d’altres administracions es
demanen per a un programa en concret i serveixen per finançar aquest programa.
El Sr. Tudurí Mercadal manifesta que, doncs, si no ho ha entès malament, quan es fa
el pressupost i destinen quantitats per a cada àrea, ja tenen en compte que rebran
aquelles subvencions.
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La Sra. Marqués manifesta que sí, si bé aquestes quantitats poden variar. Per
exemple, quan van fer la liquidació del pressupost de 2008 van veure que havien
obtingut un bon superàvit gràcies a un increment d’ingressos del capítol IV, que són
subvencions i ingressos d’altres administracions, la qual cosa significa que com més
bona gestió es fa més subvencions es reben.
El Sr. Tudurí Mercadal manifesta que, doncs, es disposa d’una caixa única on van a
parar totes les subvencions que rep aquest Ajuntament.
La Sra. Marqués Portella
manifesta que cada àrea té un pressupost i ells manegen els ingressos i les despeses i
intenten durant tot l’any complir amb el pressupost; però tot els ingressos que es
gasten surten de la caixa única i tots els que s’ingressen entre a la caixa única.
Segueix el Sr. Tudurí Mercadal. Manifesta que en el Ple de dia 27.03.09 es va
aprovar, per unanimitat, una proposta del Partit Popular sobre la col·locació de tanques
protectores als contenidors de fems; en concret, es va aprovar que els tècnics
municipals estudiassin aquesta qüestió. Assenyala que han passat més de sis mesos
i voldria saber com estan aquests estudis.
El Sr. Cruz Dalmau manifesta que és un tema que està pendent de veure com serà el
nou contracte de fems.
Continua el Sr. Tudurí Mercadal. Pel que fa a les jornades gastronòmiques que es
van fer a Sant Lluís, manifesta que el Partit Popular voldria saber de quina forma ha
col·laborat aquest Ajuntament en aquestes jornades. El batle informa que amb el
muntatge de la carpa, les tarimes, aportant cadires i taules. El Sr. Tudurí Mercadal
manifesta que, doncs, no ha suposat cap cost econòmic per a l’Ajuntament. El batle
respon que l’únic cost va ser el dinar que es va pagar a na Paquita Tomàs i a les dues
persones que estaven aquí, uns 50 o 60 euros. Per altra banda, el Sr. Tudurí
Mercadal demana si es va comunicar a tots els restaurants del terme municipal la
realització d’aquestes jornades gastronòmiques. El batle respon que creu que sí que
es va avisar a tots; que hi va haver tres reunions prèvies i al final van estar a punt de
no realitzar-se aquestes jornades a Sant Lluís perquè només hi havia cinc restaurants
interessats, si bé llavors se n’hi van apuntar tres més i el restaurant de Ca n’Adrià de
Biniancolla va quedar defora. El Sr. Tudurí manifesta que, doncs, no hi ha hagut cap
tipus de selecció. El batle respon que no, que tant de bo n’hi hagués haguts més.
Finalment, el Sr. Tudurí Mercadal recorda que a la darrera sessió plenària el Partit
Popular va traslladar una queixa sobre la qualitat de la recepció de la TDT a segons
quins indrets de l’àrea de la costa. Afegeix que el batle va dir que ho traslladaria a la
Direcció General de Telecomunicacions, per la qual cosa demana si ho ha fet i, si és
així, si ha tingut qualque resposta positiva en aquest aspecte. El batle respon que no
ho ha fet i que intentarà fer-ho demà matí per escrit.
Intervé el Sr. Morro Ferrà. Manifesta que en el Ple de dia 30.09.09 va fer una pregunta
relativa a si ja estaven aprovades les bases que han de regir respecte a la gestió del
geriàtric i centre de dia i la senyora Marqués va manifestar que en aquests moments
s’està acabant de fer feina respecte al plec de condicions per treure a concurs la gestió
del geriàtric i creu que a finals del mes d’octubre sortirà la convocatòria. Demana si ja
ha sortit aquesta convocatòria i, en cas afirmatiu, fins a quina data es poden
presentar proposicions.
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La Sra. Marqués respon que encara no ha sortit aquesta convocatòria; que les bases
estan fetes, però en aquests moments està aturat perquè s’està tramitant i analitzant
totes les places que podrem conveniar amb el Govern balear per fer una previsió real
d’ingressos i de despeses que tindrem abans de treure definitivament la gestió a
concurs.
Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que fa uns quants mesos que s’està pendent
d’un tercer pressupost sobre la planimetria del poble. Demana si ja se’n disposa. El
Sr. Lora Buzón respon que sí.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Demana a on han anat a parar les restes de
construcció de l’edifici de Binissafúller, ja que a un diari de l’illa s’indicava: “El GOB
acusa a Sant Lluís de no controlar los restos de obra en Binissafúller”. El Sr. Lora
Buzón respon que en el mateix diari apareix el que ell va dir. La Sra. Baillo manifesta
que voldria que n’informàs el Ple. El Sr. Lora manifesta que el GOB va venir a
l’Ajuntament i només va demanar el projecte de l’obra i no va demanar el projecte de
demolició, on hi figurava la resta del peltret. Afegeix que en aquest Ajuntament no es
fan obres sense la documentació pertinent de triatges, cosa que és obligatòria.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que durant els mesos d’estiu, que és quan hi
ha més feina, la recepció de l’Ajuntament ha estat molt desatesa, ha estat francament
fluixa de cara al ciutadà. Recorda que el senyor Lora es va comprometre inicialment a
posar-hi solució, desprès va dir que no hi havia pressupost per contractar personal;
per la qual cosa li suggereix que abans de dir que ho solucionarà, no aquest
problema, sinó amb qualsevol altre, que abans n’estigui ben segur i no ofereixi
solucions que no pot donar.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que amb un escrit de dia 6 d’octubre el Partit
Popular es va interessar pel canvi de titularitat del Cós per l’avinguda de sa Pau, ja
que tots saben que la titularitat del Cós és del CIM. Recorda que l’any 2007 el batle
va contestar que s’estava a l’espera de l’aprovació del Pla director sectorial de
carreteres; l’any 2008 el senyor Lora va dir el mateix, especificant que aquest pla seria
on quedarien delimitades les competències de cada administració i va afegir que quan
aparegués aquest pla seria el moment en què aquest Ajuntament procediria a una
exhaustiva anàlisi. Per altra banda, manifesta que té una moció pendent que feia
referència a la instal·lació de semàfors a l’entrada del poble, també pendent de
l’elaboració d’aquest pla director. Manifesta que ara tenim el Pla director sectorial de
carreteres, per la qual cosa voldria saber què ha fet l’Ajuntament sobre aquestes
qüestions plantejades pel Partit Popular des de fa anys.
El Sr. Lora Buzón manifesta que el que hi ha en aquests moments és una avanç del
Pla director sectorial de carreters; està damunt la taula i demà hi ha una reunió sobre
aquest avanç.
La Sra. Baillo Vadell demana si se’n recordarà, de fer aquestes
preguntes. El Sr. Lora respon que sí
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que dia 19 d’octubre es va concedir la
llicència municipal núm. 1811 a sa Pedrera des Pujol per a ampliació del restaurant;
aquest restaurant ja va ser motiu de polèmica fa un parell d’anys.
Demana de
quantes places serà l’ampliació del restaurant.
El Sr. Lora Buzón manifesta que, de les places, l’Ajuntament no n’informa, sinó que
informa sobre la normativa i allò que es pot permetre fer; llavors el projecte tècnic
delimita, a través d’Indústria, el que hi cap i el que no hi cap.
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La Sra. Baillo Vadell demana al senyor Lora que no canviï les paraules, ja que ella ha
demanat de quantes places serà el restaurant. El Sr. Lora Buzón respon que no li
consta.
Per altra banda, la Sra. Baillo Vadell manifesta que tothom sap com és d’important
poder eliminar adequadament les aigües residuals, a fi d’evitar filtracions a les vetes
d’aigua que podrien contaminar els pous dels veïns dels voltants. Per tant, demana si
el pou moure del restaurant de sa Pedrera des Pujol compleix amb la normativa.
El Sr. Lora respon que ara sí compleix, abans no complia, que tot anava dins un clot
que era una pedrera,
ara és una obra nova que està impermeabilitzada i amb
formigó, i així ho determina el projecte. La Sra. Baillo manifesta que, doncs, abans
era un pou moure. El Sr. Lora Buzón manifesta que abans era un pou negre i ara és
un pou moure amb la reglamentació urbanística que marca la llei. La Sra. Baillo Vadell
demana si no hauria de ser una fossa sèptica. El Sr. Lora Buzón manifesta que es pot
dir de diverses maneres i és una fossa sèptica impermeabilitzada.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que dia 16 d’octubre, amb RS 6455,
l’Ajuntament va comunicar a un veí, amb relació a les obres que es feien al restaurant,
que la llicència concedida preveia la construcció d’una fossa sèptica a connectar al
clavegueram i que qualsevol pou moure que existís amb anterioritat hauria de ser
precintat. Demana: si no hi ha clavegueram, com pot operar el restaurant? A on van
les aigües brutes? El Sr. Lora Buzón respon que van allà mateix on van totes les
aigües brutes de les cases de Torret. Afegeix que en el cas de sa Pedrera és millor
perquè no filtra tant com filtren les cases del costat, ja que aquest senyor ha fet les
fosses sèptiques així com marca el reglament i ho ha deixat preparat per poder
connectar al clavegueram, és a dir, ara compleix tècnicament. La Sra. Baillo demana
si ho ha revisat. El Sr. Lora respon que sí, l’inspector d’obres, i que si no està tot
correctament no hi haurà final d’obra.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que se suposa que la llicència que s’ha
concedit s’ajusta a la legalitat, per la qual cosa voldria saber què diu la llei sobre pous
moures o fosses sèptiques. Per tant, demana l’emissió d’un informe sobre aquesta
qüestió.
El Sr. Lora Buzón respon que ella el té, ja que aquest Ple va aprovar el
reglament sobre clavegueram. La Sra. Baillo manifesta que ella no té assessors i
agrairà l’emissió d’aquest informe. Segueix la Sra. Baillo Vadell demanant si
l’esmentat restaurant compleix amb la llei actual. El Sr. Lora respon que totalment.
La Sra. Baillo demana si compleix amb les reculades. El Sr. Lora manifesta que li
consta que sí i així es dóna la llicència, ja que no es pot fer una obra sense complir
amb les reculades.
Per altra banda, la Sra. Baillo demana:
- Si el restaurant augmenta el nombre de places, està obligat a augmentar les
places d’aparcaments?
- Quina quantitat d’aparcament ha de tenir per places?
- Es compleix aquest requisit?
- Quina és l’edificabilitat màxima permesa en aquest solar?
- Quants metres quadrats té el terreny?
- Si la part edificada després de les obres complirà amb les normes aprovades
per l’Ajuntament.
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Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que GEAMSA té pendent de pagament amb
aquest Ajuntament el cànon de 2008, per la qual cosa voldria saber què ha fet la
regidora d’Hisenda per cobrar-ho. La Sra. Marqués informa que fa un parell de mesos
va donar les ordres perquè s’enviàs un requeriment.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Respecte a l’expedient d’expropiació d’una finca a la
zona de l’àrea esportiva, a nom de Jaime Fiol, en el mes d’abril de 2008 la Sra.
Marqués va dir que s’estava elaborant un informe. En el mes d’octubre de 2009 diu
que no s’ha emès. Per tant, demana una explicació d’aquesta incoherència. La Sra.
Marqués manifesta que no sap per què l’assessor jurídic no l’ha emès i que se
n’informarà.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Demana a la Sra. Marqués si quan elaboren els
pressuposts, hi inclouen els triennis del personal. La Sra. Marqués respon que està
inclòs tot allò que cobra el personal. La Sra. Baillo Vadell demana, doncs una
explicació del següent: ”El Comitè d'Empresa recorda que diversos treballadors laborals

temporals i/o interins han presentat reclamacions individuals demanant el dret de
reconeixement d'antiguitat per part de l'Ajuntament. Aquestes reclamacions van ser
presentades durant els mesos de març i abril, principalment, i encara no han estat contestades.
Juanjo Menéndez respon que ell ha fet l'informe. La Junta de Govern ha de prendre una
decisió. Afegeix que, com sempre, el problema és econòmic, perquè els doblers per abonar els
triennis no estan pressupostats.”
La Sra. Marqués respon que en aquest cas no està

pressupostat perquè no és obligat pagar els triennis al personal que no és fix. Afegeix
que hi ha administracions que ho han fet i n’hi ha que no, però nosaltres no ho hem
decidit i, per açò, no són en el pressupost. La Sra. Baillo suposa que es pagaran. La
Sra. Marqués manifesta que si s’acorda pagar-ho, es pagarà, si s’acorda no pagar-ho,
no es pagarà, no és obligat pagar-ho, és una voluntat de l’Administració que ho faci.

Segueix la Sra. Baillo Vadell. Demana si la Conselleria de Turisme ha pagat totes les
certificacions d’obres corresponents a la ruta cicloturística. La Sra. Marqués respon
que no ho pot assegurar en aquests moments. La Sra. Baillo demana, així mateix, si
hi falta alguna cosa per cobrar, si s’ha reclamat i, si és així, una còpia de la reclamació.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Demana els motius pels quals aquest any no s’ha fet
loteria de Nadal. La Sra. Marqués respon que ha estat una decisió seva perquè va
entendre que no era propi de l’Ajuntament fer loteria de Nadal i que si els empleats, a
títol personal, o el Comitè d’empresa en volien fer, tenien tot el beneplàcit per fer-ne,
però insisteix que no tenia sentit que l’Administració fes loteria de Nadal.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que diverses persones li han demanat si el
batle pot fer gestions -en aquests moments ho posa en dubte- per prolongar l’horari
dels autobusos, ja que el darrer que surt de Sant Lluís cap a Maó és a les 19.45
hores i de Maó cap a Sant Lluís a les 20.15 hores. Pensa que estaria bé que es
prolongàs l’horari fins a les 22 hores. El batle manifesta que si no ho té malentès és
fins a les 23 hores del vespre, si bé ho verificarà.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que en el diari de dia 6 d’octubre s’informava
que la Policia Local intensificava els controls de les zones turístiques durant els mesos
d’octubre i novembre, per la qual cosa demana per què no és així durant la resta
d’hivern.
El batle respon que també es fa, es fan diferents actuacions i unes
setmanes es fan un tipus de controls i unes altres setmanes, uns altres, normalment
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ens adherim a les campanyes que fa la Direcció General de Trànsit. Afegeix que a
vegades es fan campanyes de cinturó, ara se’n farà una sobre telèfon... Se’n fan de
diferents tipus segons les èpoques de l’any.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que en el diari de dia 16 d’octubre es deia que
els Ajuntaments s’adaptarien a la normativa europea de serveis i que açò obligava a
modificar 33 ordenances. Demana: Pensen modificar les ordenances? Quan? El
batle respon que si ens toca fer-ho, ho farem.
Per altra banda, la Sra. Baillo Vadell manifesta que el Partit Popular durant aquest
mandat ha presentat un total de 34 mocions, de les quals només 3 han estat
acceptades íntegrament. Afegeix que n’hi ha dues que estan pendents, una referent a
contractes d’obres menors perquè es tinguessin en compte les empreses de Sant
Lluís, aquesta proposta va quedar sobre la taula a l’espera d’un informe de
contractació. L’altra es tracta que els veïns es tinguessin informats quan s’hagin de
fer obres en els carrers; es va acordar redactar un protocol d’actuació i mai més se
n’ha sabut res. Quan es farà?
El batle respon que quan hi hagi temps, si bé ja es fa de convocar els veïns afectats
per actuacions importants, ara s’ha fet a ses Barraques, es va fer a Binifadet, a Son
Parruquet... Ara bé, per a l’asfaltatge del camí de ses Vinyes no es va avisar els
veïns, sinó que el mateix encarregat de l’obra va anar avisant el veïnat.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Demana al batle que quan ell xerri i defensi la seva
postura, no faci preguntes a l’oposició perquè després ella no pot contestar-li, per la
qual cosa li suggereix que en els propers plens argumenti el que vulgui sense fer
preguntes.
Finalment, la Sra. Baillo Vadell manifesta que el batle ha fet veure que havia adquirit
patrimoni amb aquests mil metres quadrats de terreny respecte al pagament de quasi
200.000 euros amb la qüestió del contenciós administratiu. Li suggereix que intenti fer
millors negocis en el futur per a l’Ajuntament.
El batle manifesta que açò de “millors negocis” és una expressió no molt encertada, ja
que hi va haver un altre Ajuntament de Menorca que per millors negocis... no creu
que els vagi gaire bé. Manifesta que, com ha dit abans, allò a què estam obligats és a
pagar una parcel·la i no creu que haurem de pagar 200 mil euros perquè creu que els
interessos que ens volen aplicar no hi corresponen.
Intervé el Sr. Coll Alcina. Manifesta que amb les obres de ses Barraques s’ha obert al
trànsit el polígon industrial amb la carretera des Castell i s’ha reordenant el trànsit dins
l’esmentat polígon. Així mateix, manifesta que amb l’avanç del Pla director de
carreteres sembla que hi ha previst fer una rotonda, però encara no està aprovat, per
la qual cosa voldria saber si la distribució del trànsit que s’ha deixat ara es mantindrà o
si hi ha qualque previsió de fer una actuació definitiva, ja que actualment crea una
mica de conflicte.
El Sr. Lora Buzón manifesta que el desviament és provisional, així com la senyalització
existent, i que al seu entendre s’hi ha guanyat bastant perquè s’han evitat que molts de
cotxes entrin dins el caseriu de ses Barraques. Així mateix, manifesta que l’avanç del
pla director no només preveu la rotonda, sinó una actuació a tota la carretera fins as
Castell, en la qual si té en compte voravia, carril bici... Afegeix que l’obra que s’ha
executat és quasi tota aprofitable per a l’obra que s’executi definitivament.
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Continua el Sr. Coll Alcina. Manifesta que li agradaria saber en quina situació es
troba el projecte d’urbanització de Binibèquer Nou, així com si s’han mantingut més
contactes amb els propietaris, i si s’ha avançat en cap sentit amb el projecte i
l’execució de la futura obra.
El batle respon que no, que aquest projecte encara en té per a un temps, ja que s’ha
de fer un tràmit administratiu de notificació a tos i cada un dels veïns i que s’ha
començat a fer feina en qüestió de padró.
Segueix el Sr. Coll Alcina. Manifesta que a una Junta de Govern Local va veure que
s’havia aprovat el pagament d’una partida de 28.937 euros, en concepte d’instruments
de música a càrrec del Pla d’Equipaments Culturals de 2008, per la qual cosa voldria
una relació de tot allò que s’ha comprat, així com saber si aquest material l’Ajuntament
el cedeix gratuïtament o es fa pagar una quota als alumnes.
El batle manifesta que s’ha de diferenciar dues coses, una és allò que l’Ajuntament
compra, la qual cosa és propietat de l’Ajuntament; i l’altra és l’acord que va adoptar
l’Ajuntament de llogar l’instrument a qualque alumne que el demani.
El Sr. Coll Alcina demana, doncs, una còpia de les factures o una llista del material
que es va comprar.
Segueix el Sr. Coll Alcina. Manifesta que a la Junta de Govern Local de dia 21.09.09,
en el punt 7è, es va acordar atorgar una subvenció al Centre Cultural i Esportiu de
Sant Lluís de 2.300 euros, en concepte d’organització i col·laboració en els diversos
actes que van tenir lloc durant les festes de Sant Lluís i Sant Lluiset, per la qual cosa
voldria una explicació de quines feines han fet, així com que es valoràs si no és un
poc un greue comparatiu amb altres entitats que també fan feina desinteressadament
en festes i no perceben cap quantitat econòmica.
Continua el Sr. Coll Alcina. Pel que fa al nou pàrquing que s’ha fet, el de la futura nova
escola, manifesta que li han dit que té els llums encesos tot el vespre, per la qual cosa
li suggereix que, o bé posi dues intensitats de llums i que a altes hores del vespre
davalli el llum i el consum, o bé que apaguin una sèrie de fanals, per tal de no
contaminar lumínicament, ni consumir tant.
Per altra banda, el Sr. Coll Alcina manifesta que també ha tingut queixes respecte al
llum de les pistes de tenis, i li han comentat que moltes vegades les pistes estan
il·luminades i no hi ha activitat, per la qual cosa seria una qüestió que tal vegada el
regidor d’Esports s’hi podria interessar i que es controlàs.
El Sr. Cubas Pons
manifesta que, en principi, el llum només hauria d’estar encès quan hi ha gent jugant;
si no hi ha gent, haurien d’estar apagats.
Finalment, el Sr. Coll Alcina manifesta que no sap si l’equip de govern ha començat a
fer feina en els projectes a incloure dins el nou Pla E. Recorda que l’any passat van
fer dues reunions, se’n va xerrar molt, però al final l’equip de govern va presentar els
projectes que va creure oportú, per la qual cosa el Partit Popular demana que per al
nou Plan E s’intenti fer qualque reunió per arribar a qualque acord de quines obres
són les prioritàries per a Sant Lluís.
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Intervé el Sr. Cruz Dalmau. Manifesta, respecte a les sol·licituds efectuades pel Sr.
Tudurí Mercadal a la sessió plenària de dia 30.09.09, el següent:
1.- Respecte a les bosses de ràfia pe reciclar, manifesta que dins el nucli urbà de Sant
Lluís s’han repartit porta a porta; quan no s’han trobat els veïns s’ha deixat un val
perquè pogués venir a cercar-les a l’Ajuntament. Ara, tant en els nuclis com a les
urbanitzacions, es deixarà porta a porta els vals perquè la gent vengui a cercar
aquestes bosses a l’Ajuntament.
2.- Pel que fa a l’edició d’un calendari de recollida de poda i estris per deixar a les
urbanitzacions, manifesta que no s’ha lliurat perquè, a posteriori, l’equip de govern
està avaluant la possibilitat que dins l’any que ve, si hi ha un nou contracte de fems i
que la deixalleria entri en funcionament, tal vegada baratin els horaris o la forma de fer
aquestes recollides.
3.- Respecte a la finalitat de tres bótes d’aigua que havia comprat l’Ajuntament,
recorda que va informar-li que segurament eren per l’incendi que hi va haver a
l’avinguda de sa Pau, però resulta que no és així, sinó que es van emprar per omplir
els bidons que impedeixen els aparcaments a la carretera d’Alcalfar i per regar la zona
de la fira per llevar la pols.
Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta, respecte a les sol·licituds efectuades per la Sra.
Baillo Vadell a la sessió plenària de dia 30.09.09, el següent:
1.- Pel que fa a l’expedient de modificació de Normes subsidiàries d’adaptació al PTI
en l’àmbit del sòl rústic i nuclis tradicionals, li inform que l’expedient, desprès de
l’aprovació inicial pel Ple, va ser objecte d’exposició pública i audiència mediambiental
a les administracions determinades per la Comissió Balear de Medi Ambient. Amb
caràcter previ a l’aprovació provisional que haurà d’acordar-se, si és el cas, en sessió
plenària, ha de tramitar-se davant la Comissió Balear de Medi Ambient el preceptiu
informe favorable a la memòria ambiental que recollirà les manifestacions expressades
per les administracions consultades en el tràmit d’audiència. A la mateixa sessió
plenària d’aprovació provisional s’estimaran o desestimaran les al·legacions
presentades, conforme als informes tècnics i jurídics sobre cada una d’elles.
L’expedient aprovat inicialment manté la seva vigència.
2.- Amb relació a l’expedient de modificació de Normes subsidiàries d’adaptació al PTI,
en l’àmbit de les zones turístiques, és aplicable idèntic procés a l’indicat anteriorment.
Tot seguit, la Sra. Baillo Vadell manifesta que de l’esmentada sessió hi queda pendent
una pregunta formulada sobre la recepció de la urbanització de Binibèquer Vell, ja que
el senyor Lora va dir que, parcialment, s’havia començat a fer feina i ella va demanar
què és el que s’ha fet; i el senyor Lora va respondre que se li contestaria per escrit.
Intervé la Sra. Marqués Portella. Manifesta que, en primer lloc, voldria fer una
rectificació d’una afirmació feta en el passat Ple de dia 30 de setembre de 2009 sobre
la situació de la tutora de 6è curs de l’escola, on va afirmar que la tutora era la
professora de l’escola que estava a ½ jornada i que hi era cada dia, i que era la
persona que venia tres dies a la setmana la que feia el suport a la tutora. Tot seguit,
rectifica el que va dir, que va ser fruit d’una equivocació per la seva part entre la
previsió inicialment plantejada i la que finalment es va adoptar, i assenyala que la
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realitat és la que molt bé va explicar el Sr. Melià: la tutora és la mestra nova que ve
tres dies complets per setmana. Demana disculpes, especialment al Sr. Melià, i que
quedi en acta aquesta rectificació.
Per altra banda, la Sra. Marqués Portella manifesta que voldria fer un suggeriment a
la portaveu del Partit Popular. Vol suggerir-li i demanar-li que qualsevol declaració o
escrit que faci a la premsa o a qualsevol lloc, s’ajusti a la veritat, ja que sempre té tota
la informació que demana i, en canvi, la manipula a l’hora d’expressar-se en premsa,
com va fer recentment respecte al Pla Mirall.
Manifesta que, com diu la senyora
Baillo, els fets són els fets, i ella es troba amb molts de fets que no expliquen allò que
realment va passar.
Segueix la Sra. Marqués Portella. Manifesta que el primer fet és quan la senyora
Baillo explica sobre el batle. Assenyala que no va ser l’actual batle el que va iniciar,
ni acabar les obres, com afirma la Sra. Baillo, perquè en les dates de què parlam
el Sr. Carretero no era batle en cap d’aquests dos moments, cosa que sembla que
la senyora Baillo ja sabia, perquè ens ha confirmat que té una copia de tot
l’expedient. En segon lloc, manifesta que les obres van tenir un cost total de
124.896.232 ptes., dels quals la Comissió del Pla Mirall de la Conselleria de Turisme
en data 22-04-98 va aprovar definitivament una subvenció de 50.129.796 ptes, que és
la quantitat que encara ens deuen. Per tant, el cost total de les obres no és de 50
milions de pessetes con afirmava la Sra. Baillo, si no de 125 milions, diners que es van
pagar tots entre els anys 2000 i 2001 per part d’aquest Ajuntament, cosa que la Sra.
Baillo també ja sap.
Continua la Sra. Marqués Portella. Manifesta que, en tercer lloc, la senyora Baillo
afirma que aquest Projecte havia de ser finançat pel Govern balear del Pacte de
Progrés, però vaja, és que ni tan sols se’n recorda de quan han governat els seus al
Govern balear? No sap que el PP va estar governant des de l’any 95 fins a l’any 99,
període en què va sortir el Pla Mirall i en què és van aprovar les subvencions
destinades a aquest Pla?, i qui creu que havia de fer els reconeixement de la despesa
aprovada, sinó el govern del PP?
Segueix manifestant que, encara, en tenim una
altra, podrien definir-la com una mitja veritat. Manifesta que la Sra. Baillo afirma que
l’Ajuntament havia de signar un conveni amb el Govern balear. És cert, però no explica
per què no es va signar després de la petició per part d’aquest Ajuntament, i no pot
al·legar que no sàpiga quin és el procediment de la signatura dels convenis perquè en
tots els anys que duu a l’oposició n’ha vist molts, però, així i tot, l’hi recordarà: El
Govern balear redacta el conveni, el remet a l’Ajuntament perquè el revisi; si està bé,
l’aprova i ja està a punt per signar. Però en aquest cas encara estam esperant el
primer esborrany d’aquest conveni, tot i que des de la Conselleria sí van autoritzar
l’adjudicació i execució de les obres.
Segueix la Sra. Marqués Portella. Manifesta que, a partir d’aquí, el juny de l’any 2001
es van acabar les obres i es van remetre a la Conselleria de Turisme el certificat final
d’obra i l’Acta de Recepció subscrita pel representant de la Conselleria. Afegeix que
en el període del juliol 2001 al maig de 2003, governant el Pacte de Progrés, és ver
que no ens van pagar les subvencions, després de reiterar 5 vegades la sol·licitud del
cobrament dels 300.000 € que ens deuen, però és novament amb el Govern del PP, a
partir del juliol del 2003, després d’un altre munt de reiteracions a la sol·licitud de
cobrament, quan van començar amb les excuses que com que no hi havia conveni no
ens podien pagar. I es demana: Quin conveni? El que ells mateixos no van presentar
a aquest Ajuntament (igual que en molts d’altres)?
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Continua la Sra. Marqués Portella. Manifesta que, però, en canvi, sí que van aprovar
els expedients, expedients que es van anar tramitant durant quatre anys conjuntament
entre el Govern balear i l’Ajuntament amb tots els informes i les actes de recepció de
les obres firmades pels corresponents tècnics de la Conselleria. Es demana: O és que
des de l’any 1997, quan van iniciar aquest Pla, ja sabien a qui pagarien i a qui no, i
des d’aquell moment van estar jugant amb nosaltres, amb nosaltres i diferents
municipis més que estan en la mateixa situació que nosaltres? Segueix manifestant
que ella no hi era, però sap que la senyora Baillo sí que hi era a una reunió que hi va
haver al nostre Ajuntament amb el Sr. Matas i els portaveus de tots els grups polítics
municipals d’aquell moment, en la qual el president es va atrevir a fer acusacions molt
serioses sobre els tècnics de la Conselleria de Turisme amb l’únic objectiu de no
pagar. I torna a repetir: per què? Afegeix que totes les obres s’havien fet amb el
consentiment i la supervisió de la Conselleria, i es demana: Per què tan d’interès a no
pagar? Encara no ho sabem. I, tot açò, amb el mateix expedient que té la senyora
Baillo.
Segueix la Sra. Marqués Portella. Manifesta que en aquests moments no pot deixar
de fer una reflexió quan veu la doble moral del seu discurs; A on era la senyora Baillo
quan el seu partit al Govern no va voler reconèixer el deute amb aquest Ajuntament?
Vostè, senyora Baillo, també en formava part, amb el deure de defensar els interessos
del nostre poble. Què va fer? Com va intermediar? O és que no va fer res? Sempre
és millor espolsar-se de la responsabilitat per petita que sigui i culpar els altres, així
encara ens en beneficiam personalment. Així mateix, manifesta que, com ja li va dir,
el seu discurs de la defensa dels interessos del nostre municipi està ben buit.
Continua la Sra. Marqués Portella. Manifesta que, però, la cosa no acaba aquí. Des
que es va iniciar aquesta nova legislatura es van seguir fent gestions i aportant dades
amb l’esperança que aquest tema es pogués resoldre com més prest millor, i des del
primer moment hi va haver predisposició i compromís per part de la Conselleria per
resoldre i poder fer l’abonament a l’Ajuntament. Afegeix que és ver que hi ha hagut
un canvi de conseller i del seu equip que ha endarrerit el procés, però, així i tot va
seguir el compromís i la feina feta conjuntament fins que ens van reclamar per
mostrar-nos l’expedient que hi havia a la Conselleria, millor dit, per mostrar-nos el que
havien pogut recuperar de l’expedient que algun dia hi havia hagut però que en aquell
moment no existia. No hi ha expedient a la Conselleria de Turisme. Què va passar?
Açò és el que es demana des que a la mateixa conselleria li van mostrar la carpeta
pràcticament buida. Afegeix que, en tot açò, no està dient que açò sigui aquesta una
situació sospitosa, està denunciant un fet molt greu que ha passat a una administració
pública. Quan?, Com? i Per què? No ho hem de resoldre nosaltres.
Finalment, la Sra. Marqués Portella manifesta que en aquests moments ens
preocupen més els 300.000 € i recuperar-los al més prest possible, i en açò estam,
igual que el primer dia, però ara pot afirmar que en el dia d’avui ja existeix a la
Conselleria un expedient de més de 300 pàgines (sense comptar els expedients
d’obres), i que a partir d’aquí no descansarem fins que no tinguem el reconeixement
d’aquest deute. Conclou dient que espera que se li hagin aclarit tots els fets i que no
torni a incórrer en més enganys sobre aquest tema.
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Tot seguit, la Sra. Baillo Vadell manifesta que no sap fins a quin punt la senyora
Marqués té dret a fer aquesta intervenció i, és clar, no pot fer preguntes a l’oposició,
d’açò n’està segura. El batle manifesta que no li ha fet una pregunta, sinó que li ha
fet un suggeriment. La Sra. Baillo manifesta que no sap fins a quin punt pot fer
suggeriments. Afegeix que accepta el suggeriment i diu que en farà un altre a la Sra.
Marqués. Manifesta que aquí té una carpeta que demostra totes les coses que ha
anat dient, no té una doble moral, ni és irresponsable, ni res de tot açò; li ho
demostrarà, en xerrarem quan la pugui atendre al seu despatx, però allargar aquest
Ple amb el “rotllo” que ens ha envelat, sincerament, no es pot aguantar.
El batle manifesta que creu que és una falta de respecte... La Sra. Baillo manifesta
que la Sra. Marqués ha tingut una falta de respecte cap a ella. El batle manifesta que
ell està en possessió de la paraula, s’ha acabat el torn. Afegeix que és una falta de
respecte cap a un company d’aquest Ajuntament el fet de dir que és un “rotllo” tot el
que ens ha dit la Sra. Marqués. Manifesta que la Sra. Baillo n’amolla més d’un amb
falsedats ben clares i no li ho diem. Tot seguit, la Sra. Baillo diu que el batle també
enreda la gent. El batle diu: Què està dient? El qui enreda la gent és vostè,
senyora Baillo i, a més, amb enganys, perquè allò que acaba d’exposar la regidora
d’Hisenda és ben clar.
Així mateix, manifesta que la Sra. Baillo hi era, dins el seu
despatx, el dia que va venir el Sr. Matas i es va atrevir a dir el que va dir, que ara li ho
ha recordat la regidora: “vostè hi era, senyora Baillo” O no hi era? O no se’n recorda
del que va sentir?
La Sra. Baillo manifesta que sí que hi era i que el batle li està fent
preguntes. El batle manifesta que sí que hi era i sap el que va dir el Sr. Matas. La
Sra. Baillo manifesta que sí que ho sap, el que va dir. El batle manifesta que, vaja,
quin representant que teníem!.... poder afirmar que si el tècnic de la Conselleria havia
prevaricat... açò, dit pel Sr. Matas. Aquí la doble moral, senyora Baillo.
Finalment, i respecte a les sol·licituds efectuades per la Sra. Baillo Vadell i el Sr. Coll
Alcina a la sessió plenària de dia 30.09.09, el batle informa del següent:
1.- Pel que fa a l’informe sol·licitat sobre l’activitat del camp de futbol, manifesta que
encara no té l’esmentat informe i que sembla que les instal·lacions del camp de futbol
sí que van ser rebre informe favorable, a excepció del nombre de lavabos públics
davant aforaments excepcionals.
2.- Respecte a la zodiac que havia cedit el Govern balear a aquest Ajuntament l’any
2008 i que aquest estiu es va deixar uns dies a l’Ajuntament des Mercadal, informa
que aquesta embarcació es va deixar, prèvia petició de la Conselleria d’Interior, i la
responsabilitat assenyalada correspon a l’administració titular de l’embarcació, la
Conselleria d’Interior, que és qui va autoritzar la cessió. Així mateix, informa que la
Junta de Govern Local de dia 07.10.09 va acordar comunicar a la Conselleria
d’Interior, en nom i representació de l’empresa pública “Gestió d’Emergències de les
Illes Balears, SA”, la renúncia parcial de conveni indicat quant a l’embarcació
semirígida, i mantenint en ús les dues piragües aportades, per la qual cosa se
sol·licita, si és el cas, la signatura d’un nou conveni sobre el particular.
3.- Pel que fa al conveni de la Creu Roja, informa que els convenis de col·laboració
amb Creu Roja per a la prestació de serveis, entre d’altres, el de seguretat a platges,
han estat una constant en aquest Ajuntament, així com ho són en un ampli nombre de
municipis del país. Afegeix que no fa falta afirmar les especials característiques de
Creu Roja com a institució humanitària de caràcter humanitari i d’interès públic, així
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com la seva consideració legal determinada en el Reial Decret 415/96, d’1 de març,
com auxiliar i col·laboradora de les administracions públiques en les activitats
humanitàries i socials impulsades per les mateixes, per la qual cosa demostra i
plasma clarament poder signar aquest conveni de col·laboració amb la Creu Roja.
4.- Respecte al tema de senyalització, manifesta que la senyalització vertical i
direccional del municipi va ser inclosa en el POS 2001 i, conseqüentment,
executada. Tot seguit, mostra l’esmentat projecte.
Afegeix que si es creu
convenient que en alguns casos s’ha de reforçar o modificar-se alguna cosa, que se
n’informi, ja que hi ha una gran feina feta en aquest sentit.
Tot seguit, la Sra. Baillo Vadell manifesta que li ha quedat una pregunta sense
contestar, en concret, va demanar sobre la legalitat que sigui la Creu Roja que faci el
servei públic de salvament de platges. El batle manifesta que amb la contestació que
li ha donat creu que és correcta. No obstant açò, n’informaran els serveis jurídics.
El president aixeca la sessió i ordena que se n’estengui la corresponent acta, que
firmen els membres del Ple de l’Ajuntament amb mi, el secretari, acta que certific.
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