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ACTA DE EL PLE DE L'AJUNTAMENT
Caràcter de la sessió: ordinari
Dia: 20/12/2012
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:
Regidor:
Regidor:
Regidora:
Regidor:
Regidora:
Regidor:
Regidor:

Cristóbal Coll Alcina
Pedro Tudurí Mercadal
Carmen Reynés Calvache
Javier R. Pons Pons
Francisco Olives Salas
Alfredo Benosa Majos
Llorenç Carretero Tudurí
M. Carolina Marqués Portella
Juan Miguel Cubas Pons
Vanesa Florit Blanco
Remigio Lora Buzón
Miquel Melià Mercadal

Secretària:

María Cristina Gascón Mir

S’han excusat de no assistir-hi:
Regidora:
Candelaria Moreno Portella
Ordre del dia
Primer. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Segon. Dictamen de la Comissió d'Economia i Hisenda de dia 14.12.12.- Aprovació
inicial del pressupost i de la plantilla de 2013
Tercer. Dictamen de la Comissió d'Economia i Hisenda de dia 14.12.12.- Proposta de
Batlia per a l'adjudicació de la gestió del servei públic de recollida i trasllat dels residus
urbans, altres serveis complementaris i la neteja viària
Quart. Dictamen de la Comissió d'Economia i Hisenda de dia 14.12.12.- Proposta
d'acord que presenta el grup d'EM-EU per a la revaloració de les pensions
Cinquè. Dictamen de la Comissió d'Economia i Hisenda de dia 14.12.12.- Proposició
de Batlia amb relació a l'aprovació d'un expedient de baixes d'obligacions reconegudes
i anul·lació de drets liquidats d'exercicis anteriors
Sisè. Donar compte de la Sentència núm. 802 del Tribunal Superior de Justícia de les
Illes Balears amb relació al recurs d'apel·lació interposat per aquest Ajuntament contra
l'acte de dia 05.06.12 dictat pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 en el marc de la
peça separada d'execució de la sentència núm. 64/2006 (PO 127/2004)
Setè. Donar compte de la Sentència núm. 822 del Tribunal Superior de Justícia de les
Illes Balears amb relació al recurs d'apel·lació interposat per aquest Ajuntament contra
l'acte de dia 09.05.12 dictat pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 en el marc de la
peça separada d'execució de la sentència núm. 64/2006 -Incident execució 12/2011(PO 127/2004)
Vuitè. Donar compte de l’acte del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears amb
relació al recurs contenciós administratiu interposat per Ana Mª Alsina Pons contra
aquest Ajuntament (PO 442/1999)
Novè. Control del Ple a la Junta de Govern Local
Desè. Precs, suggeriments i mocions
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Desenvolupament de la sessió
PRIMER. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
El batle demana si cap membre del Ple té observacions a fer a l’acta de la sessió de
dia 30.11.12.
No havent-hi cap rectificació, l’acta se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat dels
dotze membres assistents.
SEGON. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA DE DIA 14.12.12.APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST I DE LA PLANTILLA DE 2013
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l’assumpte indicat, que
diu:
“Intervé el batle. Manifesta que el dia 11.12.12 es va fer una primera comissió, en la qual es va
presentar i lliurar la documentació del Pressupost i de la Plantilla de 2012. Assenyala que en
aquella comissió es va efectuar una explicació respecte a les modificacions, les variacions i els
aspectes més rellevants del pressupost. Demana si hi ha qualque intervenció.----------------------Intervé el Sr. Carretero Tudurí. En primer lloc, manifesta que li agradaria saber la situació
econòmica que tenim amb el Consell Insular de Menorca, és a dir, si l’esmentat organisme ens
deu doblers a nosaltres o som nosaltres qui li’n devem.-----------------------------------------------------Continua el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que en el pressupost es planteja la recuperació
d’una parcel·la del polígon industrial. Atès que també hi havia dues parcel·les adjudicades que
no s’han executat —les de la Ford—, creu que valdria la pena que també es recuperassin, ja
que, si no tenen intenció d’executar-les, la cosa més lògica és que l’Ajuntament les recuperàs. Segueix el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que un aspecte que troba important que es tractàs
dins el Consorci és la qüestió de la deixalleria, ja que no pot ser que Sant Lluís li pugi la quota
en més d’un 100%. Si la gent d’altres pobles —com ara des Castell— vénen a abocar a Sant
Lluís i no paguen res... No pot ser que Sant Lluís assumeixi un 100% d’augment d’una situació
de la qual no en tenim culpa. ---------------------------------------------------------------------------------------Continua el Sr. Carretero Tudurí. Pel que fa al capítol de Protecció Civil, manifesta que aquesta
agrupació ha presentat diferents escrits a aquest Ajuntament demanant material divers i no
sap si la previsió econòmica que se’ls ha fet serà suficient.------------------------------------------------Segueix el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que un apartat que al grup PSOE li sap molt de
greu és la davallada de l’aportació municipal al Fons Menorquí de Cooperació. Afegeix que ja
no és que l’aportació d’ajuts econòmics a famílies de Sant Lluís no s’hagin d’apujar, però el
FMC mai del món s’havia de davallar i menys arribar a aquestes quantitats. Sap que fa pocs
dies hi va haver una reunió del Fons i li agradaria saber si qualcú va tractar aquest tema, ja que
la sensació que fa és que açò va per mal camí. Si Sant Lluís és un ajuntament que
econòmicament va bé i que està encaminat i només aporta 14.070 euros... li sembla irrisori i
no hi està d’acord.------------------------------------------------------------------------------------------------------Continua el Sr. Carretero Tudurí. Pel que fa al servei del llacer, manifesta que en una comissió
se’ns va dir que no se’n renovaria el conveni i que es miraria d’encarregar a un policia fer
aquestes funcions... Voldria saber si aquesta qüestió queda clara dins el pressupost. El batle
manifesta que no s’agafarà una persona específica per a aquesta activitat, sinó que serà com si
es fes una activitat supletòria de la seva activitat principal. El Sr. Carretero recorda que la
proposta que es va fer en el seu moment va ser que s’agafàs una persona que estigués
aturada i que se la contractàs.--------------------------------------------------------------------------------------Segueix el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que el projecte anomenat “Xarxa de clavegueram i
aigua potable 5ª Avinguda de s’Algar” figurava en el pressupost de 2012 per 98.647 euros.
Com que es tracta d’una obra que no s’ha executat, voldria saber per què en el pressupost de
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2013 hi figura per 101.154,79 euros si es tracta del mateix projecte. El batle informa que és per
la qüestió de l’IVA.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Continua el Sr. Carretero Tudurí. Respecte a l’aportació que fa l’Ajuntament al Projecte Home,
voldria saber si és 2/4 o 3/4. La responsable de Serveis Econòmics informa que hi ha un error
en el document de pressupost, ja que és 3/4.-----------------------------------------------------------------Segueix el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que en el capítol de Cultura es carrega la partida de
sonorització en 15.500 euros. Afegeix que de sempre la sonorització de festes anava a la
partida de Festes i la sonorització de cultura anava a la partida de Cultura, però ara sembla que
es carrega tota la sonorització a la partida de Cultura. Per tant, la partida de Festes no davalla,
com va dir el batle a la passada sessió, si no al contrari, puja.--------------------------------------------Continua el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que se segueix mantenint la partida de 30.000
euros destinada a un concert jove, que enguany no s’ha fet, per la qual cosa voldria saber si es
pensa dur a terme. El batle respon que s’intentarà fer i que aquesta partida està vinculada tant
a despesa com a ingrés. El Sr. Carretero manifesta que no té massa sentit que es posi una
partida per a una cosa en concret i que llavors no s’executi. Com ara en el capítol de Joventut,
que veu que es tenen moltes previsions, però llavors a l’hora d’executar-les hi ha problemes.
El batle manifesta que allò que passa és que ara, amb la noves restriccions de pressuposts, si
tenim ingressos que no són prevists només es poden fer modificacions de crèdit per eixugar
deute. Per tant, per a segons quines activitats hi ha previsió de partida d’ingrés i de partida de
despesa. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Finalment, el Sr. Carretero Tudurí manifesta que en el pressupost de 2012 va desaparèixer la
partida específica que es concedia al grup Deixem-lo-dol, així com als dos grups de teatre de
Sant Lluís —Idò Teatre i Tornam a ser Aquí—, no sap per quin motiu, i d’altra banda se’ls
demana que participin en la convocatòria d’ajudes per a la promoció cultural. Per a l’any 2013
també desapareixen. Considera que s’hauria de mantenir aquesta partida específica per a
aquests tres grups de Sant Lluís i que, evidentment, si fan l’activitat se’ls paga i, si no la fan, no
se’ls paga. Diu açò perquè en aquests moments —fa set o vuit mesos— hi ha alguns
components del grup que han hagut de posar doblers de la seva butxaca. És una llàstima que
a aquest grup purament amateur llavors se’ls retardi a l’hora de donar-los l’aportació
econòmica. Per tant, demana que, si no hi ha cap motiu tècnic, es tornin a incorporar en el
pressupost aquestes ajudes específiques, tal com es donen a l’APIMA de l’escola i de
l’escoleta.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que a una Agenda Local 21 el batle va demanar als
ciutadans que podien fer aportacions als pressuposts. Sap que se n’han fet, però voldria saber
exactament quines propostes han fet els ciutadans del poble, així com quina ha estat la
resposta municipal i si s’han inclòs en el Pressupost de 2013.--------------------------------------------El batle manifesta que una d’aquestes propostes era la creació d’horts socials i allò que s’ha
fet ha estat incrementar la partida destinada a feines fetes per altres empreses per si en un
moment donat es du a terme aquesta proposta, ja que encara no tenim decidit allà on s’ha de
fer. El Sr. Melià Mercadal s’interessa per la partida pressupostària. El batle informa que és la
partida 155.227.99, en la qual figuren 130.000 euros, de manera que s’augmenta en 40.000
euros respecte a l’any 2012.----------------------------------------------------------------------------------------Per altra banda, el batle informa que una altra proposta que s’ha fet arribat a aquest
Ajuntament és la presentada pel secretari general del Grup Socialista respecte al Fons
Menorquí de Cooperació, però aquesta finalment no s’ha atès i així se li va contestar.------------Finalment, el batle informa que també hi va haver una proposta feta en el sentit que cadascú
pogués fer net davant els seus camins i que l’Ajuntament donàs uns doblers a cada propietari
per fer-ho net. Assenyala que se’ls va contestar que s’havia fet un concurs per a la neteja de
camins i que seria una empresa qui s’encarregaria d’aquesta feina, ja que si es realitzàs de
l’altra manera llavors l’Ajuntament hauria d’anar a vigilar casa per casa si ho feien net o no.-----Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que, en primer lloc, voldria saber quina quantitat de
doblers té l’Ajuntament en els bancs. El batle respon que uns 2.000.000 d’euros.-----------------Per altra banda, el Sr. Lora Buzón s’interessa per les quantitats pendents de cobrament de
l’exercici corrent, així com per les quantitats pendents de pagament. Així mateix, manifesta que
també voldria disposar d’informació del deute municipal.----------------------------------------------------
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Continua el Sr. Lora Buzón. Manifesta que a l’apartat d’ingressos hi figura la previsió de
l’estació de telefonia mòbil a Binibèquer Vell i al Polígon Industrial, però no hi figura la previsió
de l’estació de telefonia mòbil de Cap d’en Font. En demana informació. ----------------------------El batle informa que el concurs ha quedat desert i que actualment s’està en conversacions amb
les distintes companyies telefòniques. Afegeix que, bàsicament, no hi han tingut interès perquè
s’ha de fer una connexió nova —uns 150 metres lineals—, la qual cosa té un cost d’uns 40.000
euros, i que aquest expedient està en estudi.------------------------------------------------------------------Finalment, el Sr. Lora Buzón s’interessa per les places d’inspector de la Policia Local, així com
d’oficial de Policia Local. Voldria saber quan es pensen convocar aquestes places. El batle
respon que és una cosa que s’ha de decidir i que encara no tenen previst quan serà el moment.
Després d’una àmplia anàlisi, la Comissió d’Economia i Hisenda, amb el vot a favor del
representant del PP, que suposa set vots ponderats; i l’abstenció dels representants del PSOE,
PSM-ELS VERDS i EM-EU, que suposa sis vots ponderats, acorda elevar a la consideració del
Ple de l’Ajuntament les següents propostes d’acord: ------------------------------------------------------Primera. Aprovar inicialment el Pressupost de 2013, el qual puja a un estat de despeses de
9.981.113,35 euros i uns ingressos igualment de 9.981.113,35 euros, així com les bases
d’execució.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Segona. Aprovar la plantilla de personal d’aquesta corporació per a l’any 2013, de conformitat
amb l’annex que figura a l’expedient.-----------------------------------------------------------------------------Tercera. Publicar en el BOIB les esmentades aprovacions per un període de 15 dies hàbils, per
tal que els interessats, si n’és el cas, puguin presentar al·legacions, reclamacions o
suggeriments.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------En el cas de no presentar-se-n’hi durant el període establert a l’efecte, els expedient
s’entendran aprovats definitivament.” -----------------------------------------------------------------------------

Intervé el batle. Manifesta que dimarts passat es va celebrar la primera comissió
d’Hisenda per presentar i lliurar la documentació del pressupost de 2013; llavors
divendres passat es va fer la segona comissió, en què els portaveus dels grups polítics
van poder formular les preguntes que van considerar pertinents; i a dia d’avui se’ls ha
fet arribar tota la documentació que van demanar. Així mateix, manifesta que a la
primera comissió va efectuar una explicació exhaustiva del contingut del pressupost,
tant per capítols com per programes de despeses, i que a dia d’avui farà una anàlisi
del quadre general per capítols.
Continua el batle. Manifesta que s’ha de destacar que l’increment de l’1’68% del
pressupost és realista, ja que la previsió d’ingressos que s’ha fet és prudent i, fins i tot,
creu que per eventualitats que poden succeir al llarg de l’any podem tenir qualque
resultat extraordinari, la qual cosa ens donarà un marge extra de maniobra. Pel que fa
a les despeses, manifesta que destacaria la davallada considerable en les despeses
financeres —es davalla un 20%— així com en els passius financers —es davalla un
17%—. En personal es rebaixa un 3’45%, uns 134.000 euros menys. La despesa
corrent, en canvi, s’incrementa i açò és degut, entre d’altres aspectes, a la posada en
funcionament de la nova escola; a la previsió de la posada en funcionament de la
nova sala polivalent; així com a la previsió de la reposició del llums del nucli urbà.
Afegeix que el capítol de transferències corrents s’incrementa en una quantitat
important; i que el capítol d’inversions reals s’incrementa en uns 100.000 euros més,
que suposa un 10% més de despesa en inversió en comparació de l’any 2012, i açò és
gràcies a les aportacions que fa el CIM per a millores a les urbanitzacions.
Segueix el batle. Pel que fa als ingressos, manifesta que els imposts directes i
indirectes sofreixen una baixada d’uns 80.000 euros, que són compensats amb una
pujada de les taxes. Assenyala que l’any passat quan van començar a modificar
ordenances van aplicar una política d’intentar contenir la pressió fiscal i tendir a fer que
les taxes cotitzin una part més dels costos dels serveis. Tothom sap que actualment
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totes les taxes que tenim són bastant deficitàries i s’ha d’intentar arribar a un
equilibri. Així mateix, manifesta que les transferències corrents s’incrementen, com
també les transferències de capital, que açò és degut a les ajudes que vénen del CIM.
Diu que es disminueixen els passius financers i que, si bé es cert que l’any 2012
teníem previst un préstec de 532.000 euros, per sort només se n’ha executat una part
i, per açò, es preveu per a l’any 2013 un préstec d’uns 332.000 euros. Pel que fa a la
venda de patrimoni, manifesta que hi ha hagut una davallada important, ja que l’any
passat es van posar a la venda una sèrie de parcel·les però no hi va haver cap tipus
d’interès inversor a voler adquirir, però sí que mantenim una quantia, tant en el capítol
de despesa com d’ingrés, amb motiu del retorn d’una parcel·la a propietat municipal,
que, si és així, s’intentarà tornar a vendre.
Continua el batle. Pel que fa als programes econòmics, manifesta que s’ha de
destacar el deute públic, que davalla una quantia considerable; l’increment d’inversió
en carreteres, camins i urbanitzacions, que s’incrementa un 49% respecte a l’any
2012; l’increment en un 80% de la partida de sanejament, abastament i distribució
d’aigües gràcies a l’aportació que fa l’empresa privada, en concret, per la
concessionària del servei d’aigües.
Finalment el batle manifesta que a les comissions informatives es va perfilar més en
detall totes les partides i considera que el Pressupost de 2013 és un pressupost que
està fet amb uns ingressos reals i unes partides de despesa que assenten unes bases
per a un creixement sòlid d’aquest Ajuntament, així com amb un deute públic que de
cada vegada pesa menys i que de cada vegada fa disminuir la pressió quant a
despesa damunt la despesa general de l’Ajuntament.
Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que desprès de la comissió de divendres,
que hem tingut més temps de repassar la documentació del pressupost, ha vist que a
la Memòria de la Batlia es donen unes dades que llavors no quadren amb el quadre
comparatiu per capítols que figura en el pressupost. En concret:
- Capítol 1. És correcte.
- Capítol 2. A la Memòria de la Batlia s’indica que la despesa corrent
s’incrementa en un 6’07%, quan en el quadre per capítols hi figura un 8,64%.
- Capítol 3. A la memòria de la Batlia s’indica que aquesta partida es rebaixa en
un 44,44%, quan en el quadre per capítols hi figura un 20,69%.
- Capítol 4. És correcte.
- Capítol 6. A la memòria de la Batlia s’indica que les inversions reals
s’incrementen en un 10,96%, quan en el quadre per capítols hi figura un 2,79%.
Per tant, manifesta que no sap per què hi ha aquesta diferència.
Continua el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que el batle reconeix a la Memòria de la
Batlia que es rebaixen les inversions d’altres administracions, i és una llàstima que
l’any que ve no hi hagi aportació per inversions ni de l’Estat ni del Govern balear.
Igualment, sobre el famós PIC, que s’ha perdut l’aportació del govern central i açò
també perjudica els ajuntaments. Així mateix, manifesta que una altra qüestió que va
plantejar a la comissió és sobre la deixalleria. Considera que el Consorci de residus
hauria de plantejar-se molt seriosament aquest assumpte, ja que no pot ser que
s’augmenti un 100% respecte al que es tenia previst en el conveni, quan hi ha altres
municipis que no tenen deixallaria i vénen a dipositar les seves deixalles aquí. Com
que no paguen, l’Ajuntament ha de fer front a qüestions relacionades amb altres
ajuntaments, i açò no pot ser.
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Segueix el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que des del moment que es planteja la
recuperació de parcel·les en el polígon industrial, a la comissió va exposar que seria
interessant recuperar dues parcel·les d’una empresa que sembla que no les executarà,
ja que fa bastants d’anys que es van adjudicar, a més se’ls va fer una pròrroga i no
han dut a terme la construcció. Per tant, considera important que aquestes parcel·les
també retornassin cap a l’Ajuntament. Pel que fa a l’aportació al Fons Menorquí de
Cooperació, manifesta que és penós que del 0’8% que aportava aquest ajuntament
s’hagi passat al 0’2%. Que es digui que s’ha entrat amb ajuts econòmics a famílies,
bonificacions a seveis... totalment d’acord, però llavors hi ha una davallada en
l’aportació del geriàtric que es podria haver destinat a aquest Fons. Anuncia que en
aquest sentit el grup PSOE farà al·legacions al pressupost, perquè considera que any
rere any la política del PP és de retallar l’aportació al FMC, fent que el mal anomenat
Tercer Món es vegi minvat de participació dels qui més tenen.
Continua el Sr. Carretero Tudurí. Respecte a la qüestió del llacer, manifesta que és un
assumpte que està a l’aire, i recorda que en el seu dia hi va haver una proposta del
PSM-ELS VERDS, que considera que seria molt important que es dugués a terme i
que es plantejàs aquesta qüestió d’una forma molt clara. Si el servei ha de ser
exclusivament de Sant Lluís, que ho sigui, i que s’agafi una persona aturada, que n’hi
ha moltes. Sobre el programa de Festes, manifesta que el batle va dir que en el
global es davallaven uns 3.000 euros i diu que açò és un “engany”, ja que hi ha una
partida que s’ha posat a Cultura, quan mai hi havia estat, que és el tema de la
sonorització. Si aquesta partida va allà on toca, el pressupost de Festes no davalla,
sinó que puja.
Finalment, el Sr. Carretero Tudurí considera que hi ha tres grups representatius del
poble als quals se’ls hauria de posar una partida específica, tal com es fa amb altres
col·lectius, com ara les APIMA, amb el casal de joves. Per tant, demana que tant al
grup del Deixem-lo-dol com als dos grups de teatre de Sant Lluís se’ls adjudiqui una
partida concreta. Conclou dient que el grup PSOE votarà en contra de l’aprovació
inicial del Pressupost i que durant el període d’exposició pública hi presentarà
al·legacions, per tal de reconduir una sèrie de qüestions del pressupost, pressupost en
què allò que més hi nota a faltar és l’aportació del govern balear i del govern central.
Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que a la Memòria de la Batlia el batle comença la
seva introducció indicant que estam passat una crisi bastant important en aquest país
des de l‘any 2007 i que aquesta crisi recau damunt els ciutadans. També diu que açò
és el que fa variar moltes vegades l’Administració pel que fa a ingressos i a
recaptar-ne, però el PSM-ELS VERDS creu que en aquests temps de crisi és quan
més solidaritat han de tenir els ajuntaments. No només solidaritat en inversions, sinó
també solidaritat en la qüestió de les taxes, ja que si enguany s’ha de destacar en
alguna cosa aquest Ajuntament és en la pujada de les taxes. En canvi, en el cas de
l’IBI, que considera que seria l’impost més just que s’apujàs, l’equip de govern
l’abaixa. Creu que la conseqüència de ser solidaris no sols ha de tenir en compte la
solidaritat amb els que estam en aquest país, sinó també amb el Tercer Món i amb la
resta de gent que hi ha en aquest planeta. I, sobretot també, solidaritat entre les
administracions, cosa que considera que tant de la part de l’estat com del govern
balear no hi ha hagut solidaritat econòmica amb els ajuntaments. Afegeix que aquest
ajuntament rebrà del Fons de Cooperació 131.000 euros —uns 15, 17 o 18 euros per
habitant—, açò és el que ens donarà la comunitat autònoma; ara bé, l’aportació de
l’Estat arribarà a ser encara menys.
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Continua el Sr. Lora Buzón. Manifesta que els ajuntaments, quan es reuneixen a la
FELIB, haurien de tenir un esperit reivindicatiu, ja que els ajuntaments estan fent
esforços per fer uns serveis que en realitat haurien de fer el Govern balear o l’Estat, i a
vegades nosaltres carregam els pressuposts a costa dels ciutadans, quan en realitat
l’aportació econòmica hauria de venir per part dels esmentats organismes.
Segueix el Sr. Lora Buzón. Anuncia que presentarà al·legacions durant el període
d’exposició pública; però, així i tot, manifesta que en el dia d’avui farà menció d’una
sèrie de subfuncions del pressupost de 2013. Assenyala que en el programa 151,
Urbanisme, hi figura una previsió de 30.000 euros en concepte de dietes, que no
sabem per a quins projectes són aquestes dietes. Afegeix que l’any passat hi havia
217.000 euros en concepte de projectes complexos i per a l’any 2013 només n’hi ha
70.000, més aquests 30.000 euros en dietes. Per tant, voldria una explicació d’aquest
concepte de dietes.
Pel que fa al programa 155, Carreteres, camins, vies i
urbanitzacions, manifesta que a la partida de treballs d’altres empreses l’any passat hi
havia 90.000 euros i per a l’any 2013 n’hi ha prevists 130.000 euros. No sabem per a
què són aquests 130.000 euros. Per altra banda, considera que l’emblanquinat del
poblat de pescadors s’hauria de treure d’aquest pressupost; creu que en el temps que
correm aquesta actuació podria anar a càrrec dels negocis comercials que hi ha en el
poblat de pescadors i aquests doblers destinar-los a unes altres partides amb més
necessitat econòmica. Així mateix, considera que en aquest apartat les millores del
nucli urbà són ínfimes.
Continua el Sr. Lora Buzón. Respecte al programa 162, Fems i neteja viària, considera
que s’ha perdut una oportunitat d’or, que era la qüestió de la poda. Recorda que
l’anterior equip de govern va deixar embastda la qüestió de la biomassa amb un
projecte de futur, però l’actual equip de govern ho va tirar endarrere. Considera que
amb un milió d’euros, que és l’import d’aquest programa, hi ha remei per començar a
fer idees més futuristes en qüestió de fems. Pel que fa al programa 172, Protecció i
millora del medi ambient, manifesta que es torna a preveure la remodelació de la
rotonda de l’avinguda de sa Pau, amb un import d’uns 16.000 euros. Diu que a
l’Agenda Local 21 no se n’ha parlat mai, d’aquesta qüestió, i que la primera vegada
que es va reformar la rotonda va ser per consens; i ara, l’actual equip de govern vol
endossar-nos tant si volem com si no aquesta remodelació, quan, a més, no han
assignat partida econòmica per a l’Agenda Local 21. D’aquest pas, creu que aquesta
regidoria podrà anomenar-se “Parcs i Jardins”, en lloc de Medi Ambient.
Segueix el Sr. Lora Buzón. Pel que fa al programa 231, Acció social, manifesta que el
fet de deixar l’aportació municipal al Fons Menorquí de Cooperació en només un 2%,
açò és imperdonable. Assenyala que el batle podrà dir que s’han ampliat les ajudes
socials, però no s’ha de confondre l’acció social amb la cooperació amb el Tercer Món
i aquestes partides no han de minvar, sinó al contrari, incrementar-se. Respecte al
programa 313, Accions relatives a la salut, manifesta que la feina del llacer era un
servei mancomunat i que funcionava bé. Recorda que en una comissió el batle va dir
que donarien un sobresou a un funcionari per fer aquesta feina, i açò considera que
èticament no es pot fer, ja que en el carrer hi ha cents de persones que no tenen feina
i que per mitja jornada farien aquesta feina. Demana que facin un concurs i que
contractin una persona que està a l’atur. A més, demana que premin el CIM perquè
aquest servei torni a funcionar com abans, perquè, si no, tornarem a trobar cans i
moixos pertot arreu com fa deu anys.
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Continua el Sr. Lora Buzón. Pel que fa al programa 321, Ensenyament preescolar i
primària, manifesta que per a les APIMA es preveu una ajuda econòmica de 4.000
euros, però resulta que ara hi haurà dues APIMA. Per tant, si abans donaven 3.000
eruos i ara només en donen 4.000, creu que aquest partida s’hauria d’incrementar. Per
altra banda, no entén per què l’ajuntament ha d’atendre la inversió de l’aturada del bus
escolar del nou CEIP, quan la qüestió del transport no és competència nostra. Diu que
açò ho hauria d’assumir el Govern balear, ja que el bus escolar i el transport escolar és
competència del govern balear. Respecte al programa 334, Promoció cultural,
manifesta que l’any passat hi havia una partida de 7.000 euros de sonorització i
enguany passen a 15.500 euros, per la qual cosa voldria saber què és el que es
pensa fer, ja que aquesta partida s’ha duplicat. Per altra banda, demana que les
partides 226 d’aquest programa passin al programa de Festes, ja que quan els grups
de l’oposició demanen al regidor de Cultura la informació econòmica d’aquestes
partides, el regidor els remet al batle. Per tant, o té tota la informació el regidor de
Cultura quan se li demanen els aspectes econòmics d’aquestes partides o bé la té el
batle.
Segueix el Sr. Lora Buzón. Respecte al programa 336, Arqueologia i patrimoni històric,
proposa que aquesta partida no l’assumeixi l’Ajuntament, que hi renunciï, i més quan
sabem que posen fanals devora els talaiots. Si tenen doblers per posar fanals, tenen
doblers per fer net... Afegeix que estaria disposat a aportar doblers per fer net el
patrimoni talaiòtic, però almenys la conselleria corresponent hauria de compensar-nos
amb alguna cosa perquè, de patrimoni arqueològic, en tenim molt i fa pena així com
està. Pel que fa al programa 335, Arts escèniques, manifesta que es tracta d’un nou
programa, la qual cosa li sembla be, però té un dubte: Què en farem dels convenis
que tenim amb el Centre Cultural i Esportiu de Sant Lluís quan tinguem oberta la nova
sala multifucional? Afegeix que l’import econòmic que tenim amb el CCE és milionari.
A més, proposa que el CCE no ens cobri lloguer per emprar les instal·lacions perquè
estam pagant 53.000 euros l’any en crèdits pel CCE i creu que és d’ètica que no ens
cobrin lloguer; per tant, quan es torni a negociar el conveni açò s’hauria de tenir en
compte. Així mateix, creu que seria important que un dia ens poguessin asseure i
parlar-ne exhaustivament, sobre la situació del CCE, que si bé es cert que fa una feina
cívica i social molt bona, també és ver que a poc a poc s’ha de posar fil a l’agulla
perquè tal vegada hi ha qualque aportació econòmica que nosaltres no hauríem
d’assumir. A més, s’ha de tenir en compte que el CCE és una entitat privada, no
pública.
Continua el Sr. Lora Buzón. Respecte al programa 338, Festes populars, manifesta
que el batle diu que la partida de festes patronals ha baixat; d’acord, però ell proposa
que les despeses de les festes de Sant Lluís quedin només en 50.000 euros. Creu
que amb aquesta quantitat podrien fer unes festes del poble perfectes. Afegeix que si
no tenim doblers pel Fons de Cooperació, tampoc hauríem de tenir doblers per tirar
coets... Avui en dia, amb la situació de crisi econòmica que tenim, es més prioritari
que la gent vegi que l’Administració fa bonda amb els doblers públics. Convindria
seure’ns i començar abaixar el llistó i si per a les festes s’ha de fer més poca cosa, ho
feim així, però almanco podríem destinar més doblers al Fons de Cooperació,
assumptes socials o a Càritas, que per a l’any 2013 només s’hi destinaran 500 euros...
Pel que fa al programa 432, Turisme, manifesta que l’any passat per al salvament de
platges van preveure 112.000 euros i per a l’any 2013 només se’n preveuen 98.000
euros. Espera que els socorristes duguin salvavides, ja que catorze mil euros menys
és molt. No ho entén i espera una explicació.
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Segueix el Sr. Lora Buzón. Pel que fa al programa 924, Comunicació social i
participació ciutadana, manifesta que, com ha dit abans, considera insuficient la
partida de Càritas, és una consignació insignificant i s’hauria d’augmentar. I més
quan dins aquest programa hi ha partides per a activitats culturals, esportives i festes
per a gent gran, en què el total puja a uns 24.000 euros. Considera que no té sentit
només una ajuda de 500 euros per a Càritas. Per altra banda, considera que la
partida per a l’Associació de Veïns, encara que no la demanin, s’hauria d’incloure en el
pressupost.
Finalment, el Sr. Lora Buzón manifesta que en el capítol d’inversions hi ha 1.100.000
euros i d’aquesta quantitat el CIM només n’aporta 346.000; d’aquests 346.000 euros,
331.000 euros seran per a obres que no van entrar dins el PIC i que l’Ajuntament va
conveniar amb el CIM; i la resta serà per a un punt d’informació del Molí, una altra per
arranjar una galera i una altra per comprar envelats. Si açò són inversions
prioritàries... Considera que no és prioritari ni comprar envelats ni arranjar una galera;
en canvi, sí que és important el punt d’informació, però allò que és més important és
que ni del govern, ni de l’Estat tenim euros, zero euros. Així mateix, manifesta que
entén que és difícil prémer els mateixos companys, perquè a nosaltres ens ha passat,
però hem de mirar per nosaltres i no mirar si al senyor Bauzà o al Sr. Rajoy li quadren
o no els nombres... Conclou dient que el grup del PSM-ELS VERDS presentarà
al·legacions durant el període d’exposició pública i anuncia que en el dia d’avui hi
votarà en contra.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que a l’hora de valorar els pressuposts que
es presenten en el dia d’avui, creu que allò primer que s’ha de tenir en compte, per
establir el marc de referència de la política econòmica d’aquest Ajuntament, és
precisament la política fiscal. I sabem quin és el criteri del Partit Popular quant a
política fiscal: abaixar l’IBI, abaixar els imposts i apujar les taxes i els serveis públics.
Afegeix que a pesar de l’actualització dels valors cadastrals, en què durant els darrers
deu anys s’ha estat aplicant el 10% cada any, la previsió d’ingressos de l’IBI davalla
quasi un 1%, quan l’IBI és l’impost més just, més equitatiu, en el sentit que pagui més
aquell qui més té. Així mateix, manifesta que segons el criteri d’EM-EU una de les
funcions principals de l’Ajuntament hauria de ser la redistribució de la riquesa, és a dir,
captar imposts per desprès oferir serveis, però el PP ho fa al revés i estan convençuts
que aquesta és la seva aposta, per la qual cosa entén que açò és una mentalitat de
dretes...
Continua el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que, però, a la vegada apugen les taxes, i
unes taxes que en alguns casos fins ara ni existien, com ara la de cementeri. Diu que
es pensen recaptar 12.000 euros per aquesta taxa, quan en el programa del cementeri
el total de despeses previstes és de 5.000 euros. Vol pensar que no és que pensin
cobrar més del que es gastarà en aquest programa, suposa que hi deu haver qualque
despesa que aquí no ha esta inclosa. I mentrestant els ciutadans es queixen que se’ls
imposi aquesta taxa en aquests moments o que apugin les taxes, justament ara que
molta gent ha quedat sense feina, molta gent té menys ingressos dels que tenien... I
els ciutadans es demanen: Ara havien d’aplicar aquesta nova taxa? Justament ara
s’han d’apujar les taxes? Aquesta és, doncs, la política econòmica que està duent a
terme el Partit Popular.
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Segueix el Sr. Melià Mercadal. Pel que fa al programa d’Acció social, manifesta que és
ver que per una banda s’apuja 10.000 euros, cosa que s’ha de celebrar, però que
aquesta puja es faci a costa d’abaixar l’aportació per a la Cooperació amb el Tercer
Món, açò no és acceptable. No es pot compensar la solidaritat amb els ciutadans
d’aquí a costa de la solidaritat amb la resta del Món. Recorda que l’anterior equip de
govern hi destinava el 0’8%; l’any passat el nou equip de govern —PP— ho va abaixar
al 0’4% i ara ho tornen a abaixar fins al 0’2%. Afegeix que no és el moment de retallar
doblers al Fons Menorquí de Cooperació, i açò demostra la falta de sensibilitat i
solidaritat d’aquest equip de govern. Per altra banda, manifesta que dins aquest
capítol també hi ha la baixada d’un 33% de bonificacions al geriàtric i centre de dia i
que, si bé el PP diu que és perquè aquestes bonificacions no feien falta, tal vegada
aquestes podrien haver anat al Fons Menorquí de Cooperació... Si no fan falta segur
que deu ser pel criteri que segueix l’Ajuntament, ja que si demanassin als usuaris si els
fa falta una mica més de bonificació, està segur que dirien que sí, perquè la quantitat
que han de pagar és elevada. Per tant, si sobren doblers a bonificacions no hi seria de
més que per qualque altra banda se’ls compensàs als usuaris que estan pagant unes
quantitats cada mes, i n’hi ha que no tenen cap tipus d’ajuda.
Segueix el Sr. Melià Mercadal. Pel que fa a les inversions, manifesta que per a l’any
2013 el percentatge destinat a inversió és d’un poc més del 10% del pressupost. Diu
que sempre han dit que aquesta quantitat és petita; fa uns anys es parlava d’un 25%;
a més, en comparació amb altres municipis també era una quantitat petita... En
definitiva, per a l’any 2013 s’ha quedat pràcticament en res.
Però
bé, s’ha
d’entendre que som en temps de vaques magres i que la inversió també se’n veu
afectada. No és que li sembli bé, ja que les inversions és una de les poques eines que
té un ajuntament per generar economia, llocs de feina... a part de la necessitat de les
obres o coses que es pensin fer. Així mateix, manifesta que, tot i que podria
comprendre que la quantitat hagi de ser petita, allò que no pot entendre són les
prioritats que ha establert l’equip de govern a l’hora de destinar les poques inversions
que es poden fer.
Continua el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que sap que el gruix important de les
inversions ve donat per la política del CIM, que en lloc d’augmentar el PIC, augmenta
el programa d’embelliment de les zones turístiques. Diu que és un error d’interpretació
pensar que les zones turístiques son només les urbanitzacions, ja que els turistes es
mouen per tot el municipi, i Sant Lluís és un municipi turístic i haurien d’entendre que
tot el municipi hauria de ser destinatari d’aquest programa de millora d’embelliment de
les zones turístiques. Però no, només es dediquen a les urbanitzacions. Afegeix que
quan hi ha poca capacitat de fer coses i pocs doblers, allò que fan es destinar els
doblers allà on mes fàcil resulti, com ara millorar les plataformes de bany. Està
convençut que sí que fa falta millorar-les, però que es digui que açò és una prioritat
tenint en compte com està el nucli urbà... Cada any trobam que no hi ha partida per
fer res al nucli urbà, no hi ha ni inversions ni voluntat per fer res en el nucli urbà, i tots
sabem en quin estat es troba. S’haurà perdut un altre any i el poble, que hauria de ser
el centre d’una zona turística, és un poble on els turistes no vénen a passejar-s’hi ni a
comprar perquè no és atractiu. Afegeix que no nega que cap de les inversions que es
facin siguin necessàries, però no n’hi ha quasi cap de tan prioritària en comparació de
les que no es fan.
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Segueix el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que, per altra banda, dins l’apartat
d’Inversions ens tornam a trobar la partida per import de 16.329 euros per a la
remodelació de la rotonda de l’avinguda de sa Pau. Recorda que aquesta partida ja hi
era l’any passat i, arran d’una moció del PSM-ELS VERDS que demanava que es
retiràs i que l’import corresponent es destinàs a fins socials, van discutir-la, però en el
pressupost de 2013 aquesta partida hi torna a ser. Afegeix que podria ser que la
rotonda no està com podria estar, però hi ha moltes altres coses que estan pitjor.
Continua el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que també hi ha una partida de 30.000
euros en dietes per a tècnics del Govern balear que vindran a fer els projectes
complexos. Assenyala que és una bona notícia que el Govern balear aporti tècnics
per fer projectes als ajuntaments, però que l’Ajuntament hagi de destinar 30.000 euros
en dietes, açò li sembla una exageració. Per tant, voldria una explicació d’aquest
concepte. Pel que fa a la partida de 34.080 euros relativa a la recuperació de la
parcel·la del polígon que en el seu moment l’Ajuntament va subhastar, manifesta que,
com que no s’ha executat l’obra, ara l’Ajuntament la vol recuperar. Suposa que el fet
que es recuperi i es pagui al propietari la mateixa quantitat que el particular va pagar
en el seu moment, tal com deu figurar en el contracte, no li sembla just. Considera
que si un particular adquireix una parcel·la municipal —que podria haver estat per a un
altre— i no l’executa, no hauria de recuperar la totalitat dels doblers, almenys hi
hauria d’haver un cost.
Finalment, el Sr. Melià Mercadal manifesta que també figura una partida per 57.484
euros en concepte de renovació de l’enllumenat públic del nucli urbà i que, si bé ha de
reconèixer que és una “inversió” en el poble, considera que és començar la casa per
la teulada... Assenyala que el poble necessita moltes altres inversions, a part de
l’enllumenat.
Així mateix, manifesta que li agradaria recordar allò que diu en el
començament del dictamen d’alternatives d’ordenació urbana del nucli de Sant Lluís,
que es va presentar en aquesta sala fa una setmana, i que en el segon paràgraf diu:
“El dictamen de conclusió recomana, entre d’altres coses, que s’empri una estratègia a
curt, mitjà i llarg termini, evitant únicament el “curtplacisme”; que es facin reformes en
profunditat que garanteixin la posada al dia dels serveis urbanístics: drenatge,
clavegueram, telefonia, electricitat, enllumenat públic, etc; que les decisions es
prenguin amb el màxim consens veïnal que sigui possible assolir;...” Per tant, si per
una banda encarregam un estudi d‘alternatives d’ordenació urbana, que fa una sèrie
de recomanacions, i llavors acte seguit l’Ajuntament fa una proposta de canviar
l’enllumenat dels carrers del nucli urbà... açò és, com ha dit abans, començar la casa
per la teulada. Manifesta que si es segueix el criteri de l’esmentat dictamen, que és de
sentit comú, primer s’hauria de saber què volem fer amb els carrers, i llavors sabríem
quin tipus d’enllumenat hem de posar-hi. Però aquí ho feim al revés, oblidam les
recomanacions del dictamen. Conclou dient que sap que els fanals seran per a molts
d’anys, però no es parteix d’una visió global de quin és el poble que volem, sinó que es
parteix d’una cosa molt concreta.
Intervé el batle. Manifesta que intentarà explicar totes aquelles qüestions que no han
quedat clares als grups de l’oposició, segons les seves intervencions. Pel que fa a la
intervenció del Sr. Carretero, que ha dit que semblava que a la memòria de Batlia hi
havia uns percentatges errats, manifesta que ho repassarà i que pot ser que sí que
n’hi hagi qualcun d’equivocat, ja que està clar que una quantitat o l’altra està
malament. Li dóna les gràcies per aquesta apreciació, i insisteix que ho repassarà.
Respecte a la deixalleria, manifesta que quan es va inaugurar aquesta va funcionar
d’acord amb unes fórmules establertes a les bases que s’havien aprovat anys enrere, i
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que va ser en els dos o tres primers mesos quan van detectar que les previsions que
tenien se sobrepassarien. En el darrer Consorci de residus es va prendre la decisió de
crear unes taxes perquè les persones paguin aquest servei i l’Ajuntament no hagi
d’atendre el dèficit que açò genera. També s’està valorant la possibilitat de fer
targetes identificatives per tal que les persones que tenen un habitatge a Sant Lluís hi
puguin accedir amb un preu més barat que els qui vénguin de fora poble. Afegeix que
açò vol dir que la deixalleria funciona i que la gent no tira residus per tot; però insisteix
a dir que és una qüestió que s’està tractant i valorar-ne possibilitats.
Continua el batle. Pel que fa al Fons Menorquí de Cooperació, manifesta que
efectivament ha estat una davallada important, però una davallada que es fa amb
sentit comú. Diu que podem posar la quantitat que vulguem, però llavors ho hem de
pagar, i assenyala que hi ha ajuntaments —que no estan governats pel Partit
Popular— que encara deuen part de l’any 2011. Per tant, si l’Ajuntament de Sant Lluís
posa una quantitat és per complir-ho. Afegeix que hem estat molts de cops amb les
persones que gestionen el Fons i és d’alabar la feina que fan, una feina que és
positiva, però considera que si és un organització no governamental i pretenen ser
una ONG així com toca, no s’acaba d’entendre que estigui sostinguda en el 99% per
doblers de les mateixes administracions. És una qüestió que xoca, i pensam que el
Fons ha de tendir a autofinançar-se.
Segueix el batle. Respecte a la qüestió del llacer, manifesta que és una qüestió que no
està en l’aire, ja que tenim una decisió presa. El fet de posar una persona que
únicament es dedicàs a llacer seria ideal, però si llavors veus els serveis i les
actuacions que feia el llacer a Sant Lluís —cinc, deu o quinze actuacions, depenent
dels mesos— i haver de pagar-li un salari fix... Considera que és millor donar un plus
per servei —no serà el primer, perquè n’hi ha de donats de fa molta estona— , la qual
cosa pot funcionar prou bé. Pel que fa a subvencions nominatives, manifesta que de
cada vegada més —creu que per a bé— s’està intentant eliminar aquest tipus de
subvencions. Per la premsa de la setmana passada es va poder llegir que Hisenda
està fent inspeccions, fins i tot a associacions de la costa, i és una qüestió que s’ha
d’evitar. De cada vegada més totes les administracions estan més vigilades, i sort que
hi estan; d’aquí ve aquesta filosofia d’intentar la lliure concurrència amb totes les
associacions que hi puguin participar. Afegeix que està clar que estaria molt bé que el
grup Deixem-lo-Dol tingués directament una quantitat, així com els dos grups de
teatre, però enguany s’ha augmentat la quantia perquè puguin optar a lliure
concurrència aquestes entitats.
Continua el batle. Contestant al portaveu del PSM-ELS VERDS, manifesta que, sobre
la qüestió d’augmentar la despesa en solidaritat, pot dir-li allò mateix que ha respost al
grup del PSOE. Sobre la reflexió que ha fet de competències entre administracions,
manifesta que des del govern central s’està plantejant un debat molt seriós sobre
aquesta qüestió —de fet, ja hi ha els primers esborranys de llei— per determinar
clarament quines són les competències de cada administració i que el debat sembla
que estarà per dictaminar abans de finals d’estiu.
Pel que fa als 30.000 euros en
dietes, manifesta que som uns dels pocs ajuntaments que hem pogut accedir a més
obres, i que si haguessin de valorar el cost de la redacció d’aquests projectes, està
segur que podrien multiplicar els 30.000 euros per 20, per 30 o per més. Afegeix que
aquests 30.000 euros és una aproximació i estam en espera que el Govern balear ens
enviï una sèrie de convenis per llavors formalitzar un conveni per a cada redacció de
projecte. Indica que un dels projectes que tenim és la redacció del projecte
d’infraestructura del nucli urbà, de Cap d’en Font, així com una sèrie de qüestions que
són serioses i que tindrien un cost molt elevat. Així mateix, manifesta que aquestes
12

Ajuntament de Sant Lluís
www.ajsantlluis.org

dietes són orientatives sobre la base d’una valoració que hem fet de trajectes d’avió i
de dietes en el cas que les persones que vénguin de la Conselleria hagin de quedar al
migdia o fer un vespre d’hotel; però insisteix que si haguéssim de redactar nosaltres
els projectes que ens han adjudicat hauríem de multiplicar aquesta quantitat per un
múltiple molt major.
Segueix el batle. Pel que fa a la qüestió de la biomassa, manifesta que, efectivament,
l’anterior equip de govern havia optat a una ajuda del programa Leader amb una
primera fase del projecte, que era per esplanar i tancar. Quan el nou equip de govern
va entrar a governar va plantejar-se si tirar-ho o no endavant; es va optar finalment per
no executar-ho, perquè el projecte complet de la planta de biomassa pujava a uns
quatre-cents mil euros de projecte més tot el personal i les infraestructures pertinents.
A més, sabíem que en el programa Leader una vegada justificades les inversions
inspecciona tot el que es justifica, i van avisar-nos que si la planta no estava en
funcionament possiblement no ens donarien la subvenció. Manifesta que creu que la
biomassa és el futur —de fet, hi ha empreses que ja produeixen aquest tipus de
residu— però pensa que no ha de ser l’administració pública qui hagi de fer
experiments empresarials, sinó intentar trobar empreses que, pel seu risc, sense haver
de posar doblers dels ciutadans, puguin fer aquest servei.
Continua el batle. Respecte a la remodelació de la rotonda de l’avinguda de sa Pau,
manifesta que l’any 2012 la teníem vinculada a la venda de patrimoni, però no s’ha
executat l’obra perquè no s’ha venut aquest patrimoni. Per a l’any 2013 s’ha tornat a
posar partida per fer aquesta remodelació perquè, a més, en el mes d’abril celebra el
25è aniversari de la seva creació i pensa que és una inversió que li donarà un toc
especial. Afegeix que, per altra banda, hi ha empreses que estan disposades a
col·laborar en les obres i, doncs, possiblement la quantitat prevista que figura en el
pressupost serà molt menor. Pel que fa a la qüestió del llacer, manifesta que ja ha
informat de la idea d’aquest equip de govern quan ha donat resposta a la intervenció
del portaveu del PSOE. Sobre la qüestió de competència del bus escolar, manifesta
que amb aquesta regla de tres per tot allà on passa l’autobús nosaltres no hi tenim
competència... La competència de l’Ajuntament és crear zones segures d’aparcament
i considera que en aquella zona fa falta un aparcament. Potser el títol que s’ha donat
a aquesta partida no és l’adequat, però allò que es vol fer és ordenar l’esmentada zona
per tal que el bus pugui maniobrar i, a més, guanyar un espai per a vehicles, ja que ara
convé millorar el mal aspecte que presenta.
Segueix el batle.
Manifesta que també el portaveu del PSM-ELS VERDS ha
comentat la possibilitat de modificar partides de Cultura amb les de Festes, perquè diu
que a vegades la informació no li arriba o no està coordinada... Diu que no sap quants
de dies tarda a rebre la informació des del moment que la demana, però creu que
quan un membre de l’oposició demana una qüestió immediatament l’equip de govern
respon bastant àgilment. Recorda que quan ell estava a l’oposició moltes vegades
estaven mesos i, fins i tot, més d’un any a rebre contestació sobre una informació.
Afegeix que quan es tracta de liquidacions de festes no li agrada avançar nombres,
quan sap que hi resten factures per arribar o despeses pendents de comptabilitzar, ja
que es tractaria de donar un nombre que sabem que no és real.
Continua el batle. Pel que fa al comentari que s’ha fet sobre els convenis amb el
Centre Cultural i Esportiu de Sant Lluís, manifesta que s’ofereix que a la propera
comissió de Cultura es dugui un punt específic per a aquesta qüestió. El conveni sobre
la hipoteca és un conveni signat fa uns quants anys i se’n pot parlar en una propera
comissió. Sobre el salvament de platges, manifesta que enguany s’ha tret a concurs
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aquest servei i ha estat adjudicat per aquest preu. A més, no hi ha res a dir sobre
l’empresa adjudicatària, que considera que ha prestat un servei igual de bo que els
prestats els altres anys. Aquest és el preu de l’adjudicació i s’ha millorat amb relació a
altres anys.
Segueix el batle. Sobre l’ajut a Càritas, manifesta que tant de bo poguessin donar més
ajut... Suposa que el portaveu del PSM-ELS VERDS presentarà al·legacions en aquest
sentit, i tot es pot valorar. Respecte a inversions que l’esmentat portaveu considera
que no són prioritàries, manifesta que el programa Leader està molt preestablert i en
aquests moments, agafant-nos a les línies que hi havia vigents, van optar pels ajuts
demanats. Espera que prest tinguem una resolució, i s’ha posat la previsió d’ingrés
basant-nos en els trams que normalment s’apliquen.
Continua el batle. Contestant a la intervenció del portaveu d’EM-EU i, respecte al
cementeri, manifesta que quan es va aprovar l’ordenança,
aquesta venia
acompanyada d’un estudi de cost i, a part de les inversions que hi figuren en reposició
d’infraestructures, hi ha moltes altres despeses que directament no són imputables i
que van a altres programes, com poden ser hores de brigada de neteja, petits
materials, etc., que a vegades s’imputen directament a les partides generals de
brigada. Afegeix que el cost de manteniment del cementeri és molt més gros del que
s’ingressa en concepte de taxes. Pel que fa a Acció social, manifesta que és ver que
aquesta partida davalla, que ja va explicar-ho, que hi haurà una persona menys que hi
farà feina i que la davallada de la bonificació de taxes, passant de 75.000 a 50.000
euros, s’ha fet en funció d’una ordenança on s’estipula el que ha d’abonar cada
persona en funció del nivell de renda que té. És una taxa progressiva —la persona
que més té més paga— i, pel tipus d’usuaris que té el geriàtric, considera que és una
quantitat més que suficient.
Segueix el batle. Manifesta que el portaveu d’EM-EU també diu que incrementam
inversions, que incrementam personal... Però si incrementam, d’on retallam? Per tant,
si presenten al·legacions en aquest sentit li agradarà veure quins plantejaments fan i
quines idees tenen. Pel que fa a la parcel·la del polígon, manifesta que aquesta
parcel·la estava adjudicada d’acord amb unes bases, en les quals hi havia un article
que regulava què passaria si es donàs aquesta circumstància. Eren temps diferents,
començament de l’any 2000, i està clar que tal vegada no van preveure ni tan sols la
possibilitat que qualcú la pogués haver de retornar.
Finalment, i sobre la qüestió de l’enllumenat del nucli urbà i allò que començam la
casa per la teulada, el batle manifesta que en aquest cas seria començar la casa pel
llum... Però diu que s’ha de tenir en compte una cosa, que és la inversió més
productiva que poguéssim fer. Amb la diferència de consum que hi haurà amb
l’enllumenat nou en comparació de l’existent, només amb la diferència de consum
elèctric en vuit anys la inversió està pagada. Van considerar que allò que seria més
òptim era actuar com més prest millor i que el fet de canviar llums no afecta gens les
possibles obres de millora d’infraestructures del nucli urbà. Per açò, van considerar
que era una bona acció, per tal d’estalviar, tot d’una que es pogués, en consum
elèctric. Afegeix que hi ha experiències de pobles que ho han fet a través d’aquesta
fórmula i que es tracta d’una inversió molt ben estudiada i pensada. Conclou dient que,
de fet, hi ha mostres de llums que s’han mostrat a les persones de Sant Lluís i que tal
vegada en una propera comissió de Medi Ambient es podria fer una valoració de quina
convindria més. Creu que com més prest es faci aquesta inversió, millor.
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Intervé novament el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta, en primer lloc, que li sap greu de
la forma que ha intervingut el batle sobre el Fons Menorquí de Cooperació. Indica que
el Fons Menorquí no pot ser mai una ONG. Es demana: Qui el compon, el Fons
Menorquí? Les administracions locals, insulars i balears, a més de les ONG que hi
vulguin participar. El fet de dir que s’han d’autofinançar... No sap què en pensa el
batle, d’aquesta Fons, i li sap greu que la regidora responsable del tema no sigui avui
aquí, perquè la veritat, si el Fons s’ha d’autofinançar... ho passaran negre. Respecte
a la qüestió de la deixalleria, manifesta que és ver que hi havia uns convenis signats i
que ara es produeix un increment, per açò ha dit que aquest tema s’ha de plantejar
dins el marc del Consorci perquè està venint gent d’altres pobles que no tenen
deixalleria i allò que no pot ser és que la gent de Sant Lluís hagi de pagar per aquesta
gent. Per tant, dins el marc del Consorci açò s’hauria de plantejar i prendre mesures
de solució, ja que allò que no pot ser és que de 45.000 euros passem a més de
100.000 euros.
Continua el Sr. Carretero Tudurí. Respecte als llums, manifesta que tant de bo no
s’equivoqui i que els llums que es posin siguin per a tota la vida, però açò de dir que
quan es plantegi un projecte no modificarà els llums que ara es col·loquin... Està
totalment d’acord amb el portaveu d’EM-EU que açò és començar la casa per la
teulada. Recorda que ja va dir que en certes obres que es fan, no del PIC, sinó en les
millores d’urbanitzacions, probablement n’executarem algunes que llavors caldrà
desfer. Per tant, per molt que ho hagin estudiat, no poden dir que els llums que ara
es posin siguin els que figuraran en el projecte de mobilitat que s’ha de redactar del
poble, ja que a la millor el projecte diu que els llums han de ser de bàcul i no han
d’anar a les façanes... Que llavors també es digui que s’autofinança, açò s’ha de ben
mirar i, sobretot en qüestions elèctriques, perquè a vegades açò sol ser problemàtic
anar al cent per cent de quin és l’estalvi. Per tant, considera que s’hauria d’haver
plantejat una altra actuació en comptes d’aquesta.
Finalment, el Sr. Carretero Tudurí manifesta que aquest no seria el pressupost que
presentaria el grup PSOE i anuncia que hi votaran en contra, i que durant el període
d’exposició pública hi presentaran al·legacions.
Intervé novament el Sr. Lora Buzón. Manifesta que, sobre el Fons Menorquí de
Cooperació, com ha dit el Sr. Carretero, el formen les entitats, i açò és com si es
digués a la Creu Roja que s’autofinançàs... La Creu Roja té finançament seu però
també en té de l’Estat, ja que si no en tingués no existiria. Per tant, amb el Fons
Menorquí de Cooperació passa el mateix i amb una mica de cadascú fas una gran
massa i pots ajudar molta de gent i açò és la filosofia de la solidaritat que ha comentat
abans. Pel que fa a la qüestió de la deixalleria, manifesta que la despesa s’ha duplicat
i a nosaltres només ens correspondria una part d’aquesta despesa i la resta s’hauria
de dividir entre es Castell, Maó i el Consell Insular perquè, si no, pagarem justs per
pecadors... Considera que aquesta qüestió s’hauria de tractat en el Consorci i que
cadascú assumís una part d’aquest cost.
Continua el Sr. Lora Buzón. Sobre la biomassa, manifesta que tal vegada no calia
arribar fins al final, sinó que bastava arribar fins a eixugar la matèria orgànica. Afegeix
que van passar-li informació sobre la poda en aquest municipi i al cap de l’any hi ha
moltíssimes tones i un gran cost. Per la meitat d’aquest cost s’hauria pogut regenerar
aquest assecatge de la biomassa. A més, s’hauria pogut donar l’oportunitat a
l’empresa privada o al Consorci de Residus Sòlids i Urbans a començar un projecte a
Sant Lluís i no esperar que els altres arranquin abans de nosaltres; açò era la intenció
de l’anterior equip de govern.
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Segueix el Sr. Lora Buzón. Pel que fa a la qüestió del bus escolar, manifesta que si
realment és per ordenar una zona perquè, entre altres actuacions, el bus escolar pugui
aparcar-hi, doncs no digui en el pressupost “Estació bus escolar”, sinó que hi digui, per
exemple, “Remodelació de la zona escolar”. Si es tracta d’una remodelació li
agradaria saber exactament a on, de quina manera, i després li agradaria que es
demanàs una petita aportació a la Conselleria pertinent. Sobre els ingressos,
manifesta que hi ha coses que són surrealistes o bé l’equip de govern és molt
optimista, perquè només en qüestions de llicència d’obertura l’any 2012 van posar uns
ingressos de 10.000 euros i per a l’any 2013 posen un ingressos de 35.000 euros. Es
demana: Creu que en la situació en què estam s’obriran tres vegades més de
llicències d’obertura que l’any 2012? En canvi, els ingressos en llicències d’obres és
més real, ja que l’any 2012 hi havia 100.000 euros i per a l’any 2013 n’hi figuren molt
més pocs. Afegeix que sap que els pressuposts són una previsió, però li fa l’efecte
que qualque partida d’ingrés està inflada.
Finalment, el Sr. Lora Buzón anuncia que el PSM-ELS VERDS votarà en contra de
l’aprovació inicial del Pressupost de 2013 i que presentarà les al·legacions que
consideri pertinents.
Intervé novament el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que és positiu que la deixalleria
hagi tingut més utilitat del que ens esperàvem, com també estam d’acord que s’ha de
cercar una solució al fet que sigui utilitzada per gent d’altres municipis, però voldria fer
constar que en el Consell Sectorial de Medi Ambient que va tenir lloc aquesta setmana
el regidor va dir als assistents que l’augment del cost amb relació al que hi havia
previst inicialment en el conveni era d’un 30%, a la qual cosa qui parla va objectar que
li semblava que era més, però que no tenia els nombres davant. I, evidentment, és
més d’un 100%. Per tant, demana que quan es dirigeixi als ciutadans sigui més
rigorós, perquè els ciutadans mereixen tenir la informació sense manipular.
Per altra banda, el Sr. Melià Mercadal manifesta que el batle ha dit que el portaveu
d’EM-EU demanava més inversions... Diu que no ha demanat més inversions, sinó
que era partidari que es fes un major esforç, però que entenia que en moments de crisi
com la que patim també ho han de pagar les inversions. Així mateix, manifesta que
allò que ha qüestionat és la prioritat de les inversions que s’havien decidit posar en el
pressuposts per realitzar l’any 2013, no ha qüestionat que haguessin de ser més. Ara
bé, sempre ens agradaria que fossin més. A més, recorda que quan hi dedicaven el
25% del pressupost encara ho trobaven poc... Sempre ens agradaria que fos més,
però insisteix a dir que allò que ha qüestionat és la prioritat.
Intervé novament el batle. Sobre la qüestió de la deixalleria, manifesta que el regidor
els passarà la informació esclaridora d’aquest increment. Afegeix que l’opció que
s’està plantejant és fer unes targetes d’usuaris perquè la gent de Sant Lluís tengui
assignada una sèrie de tones anuals que pogués dur a la planta de forma gratuïta i
que, quan es passin, aquest excés tengui un petit cost, però aquell qui véngui de fora
poble que pagui el cost real del servei. A més, assenyala que en el darrer consorci ja
es van crear una sèrie de taxes. Respecte a la planta de biomassa, manifesta que hi
va haver empreses privades que van venir a interessar-se sobre aquesta qüestió; se’ls
va passar tota la informació dels terrenys; se’ls va facilitar totes les dades, però cap
empresa, en el lloc que era, ho va veure viable. A més, també s’ha de tenir en compte
que no tot el material és apte per a la biomasa. Pel que fa als llums, manifesta que
s’ha de tenir en compte que els llums que tenim actualment són de vapor de mercuri,
que tant si volem com no s’han de canviar per norma.
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I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
Comissió d’Economia i Hisenda. Es produeix el següent resultat: sis vots a favor,
corresponents als membres del PP (6); i sis vots en contra, corresponents als
membres del PSOE (4), PSM-ELS VERDS (1) i EM-EU (1).
Atesa la situació d’empat, la secretària informa que, en aplicació de l’article 94 de la
Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, s’ha
d’efectuar una segona votació. En cas que persisteixi l’empat, decidirà el vot de
qualitat del batle.
A continuació, el batle efectua la segona votació, i es produeix el següent resultat: sis
vots a favor, corresponents als membres del PP (6); i sis vots en contra, corresponents
als membres del PSOE (4), PSM-ELS VERDS (1) i EM-EU (1).
Tot seguit, en batle anuncia que el dictamen de la Comissió d’Economia i Hisenda
queda aprovat amb el vot de qualitat de batle amb els següents termes:
Primer. Aprovar inicialment el Pressupost de 2013, el qual puja a un estat de
despeses de 9.981.113,35 euros i uns ingressos igualment de 9.981.113,35 euros, així
com les bases d’execució.
Segon. Aprovar la plantilla de personal d’aquesta corporació per a l’any 2013, de
conformitat amb l’annex que figura a l’expedient.
Tercer. Publicar en el BOIB les esmentades aprovacions per un període de 15 dies
hàbils, per tal que els interessats, si n’és el cas, puguin presentar al·legacions,
reclamacions o suggeriments.
En el cas de no presentar-se-n’hi durant el període establert a l’efecte, els expedients
s’entendran aprovats definitivament.
TERCER. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA DE DIA
14.12.12.- PROPOSTA DE BATLIA PER A L'ADJUDICACIÓ DE LA GESTIÓ DEL
SERVEI PÚBLIC DE RECOLLIDA I TRASLLAT DELS RESIDUS URBANS, ALTRES
SERVEIS COMPLEMENTARIS I LA NETEJA VIÀRIA
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l’assumpte indicat, que
diu:
“La secretària dóna compte de la proposta de Batlia, de dia 11.12.12, amb relació a l’assumpte
indicat, que diu: --------------------------------------------------------------------------------------------------------“Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el 26 d’abril de 2012 va aprovar
l’expedient de contractació mitjançant procediment obert i criteris varis d’adjudicació per la
gestió del servei de recollida i trasllat dels residus urbans, altres serveis complementaris i la
neteja viària del municipi de Sant Lluís, així com el plec de clàusules administratives particulars;
Atès que, finalitzat el termini de presentació d’ofertes van ser quatre les empreses
interessades; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Atès que en data 13 de juny la Mesa de Contractació va procedir a l’obertura de la
documentació administrativa (sobre A), declarant-se admesos els quatre contractistes;-----------Atès que la Mesa de Contractació en data 21 de juny procedí a l’obertura del sobre B-1
(proposta tècnica relativa als criteris no avaluables mitjançant formules) dels licitadors
admesos;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------17
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Atès que la Mesa, reunida el 24 de juliol va assumir l’informe tècnic emès i assignà la puntuació
corresponent a cada licitador, procedint després a l’obertura del sobre núm. B-2 “proposta
econòmica (criteris avaluables mitjançant formules);---------------------------------------------------------Atès que, emès el corresponent informe, la Mesa va efectuar en data 20 de novembre proposta
d’adjudicació del contracte en favor de Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., en virtut
del següent resultat:---------------------------------------------------------------------------------------------------A) Proposta tècnica (sobre B-1criteris no avaluables mitjançant fórmules)---------------------------PROJECTE EXPLOTACIÓ I
GESTIÓ DELS SERVEIS (10 p)

MILLORA
EN EL MEDI
AMBIENT
ADEQUACIÓ
(3 p)
ESTRUCTURA
GRAU
COBERTURA ORGANITZATIVA
(6 p)
(4 p)

MILLORA
FREQÜÈNCIA
RECOLLIDA
JARDINERIA
(3 p)

MILLORES VOLUNTÀRIES
(5 p)

MATERIAL ASSIGNAT AL SERVEI (13,5 p)
VEHICLES
APORTATS
(5 p)

MATERIAL DE
RESERVA
(2 p)

VEHICLE
LLANÇADORA
(4,5 p)

CARACTERÍSTIQUES
MATERIAL MILLORA
QUALITAT SERVEI
(2 p)

RENOVACIÓ
PAPERERES
(2 p)

SUBSTITUCIÓ
GARNADORA
(3 p)

TOTAL

FCCSA
UTE
TMA-TRIATGES
MENORCA S.L.

5

3

3

3

4,2

2

4,5

1

1,43

3

30,13

3

2

0

0

5

2

2

0

0

0

14

5

3,5

0

1

3,85

2

2

1

2

0

20,35

5

3

0

1

2,77

1

0

0

0

0

12,77

A. GOMILA S.A.
UTE
INNOVIA
COPTALIA S.A.U. –
CONSTRUCCIONES
OLIVES

B) Proposta econòmica (Sobre B-2 criteris avaluables mitjançant fórmules)
Ute Tma-Triatges Menorca, S.L.
Antonio Gomila, S.A.
Ute Innova Coptalia SAU.-Cnes Olives
F.CC

16.1.1
(fins 51 p)
44,7250418
40,43486778
51
45,0715213

16.1.2
(fins 3 p)
0
0,07058824
3
0,35294118

16.2
(fins 6 p)
6
6
4
6

16.3
(fins 1,25 p)
1,25
1,25
1,25
1,25

16.4
(fins 4,25 p)
4,25
1,25
1,25
1,25

Total B-2
56,2250418
49,005456
60,5
53,9244625

C) Total (A + B)
LICITADOR
F.CC
Ute Innova Coptalia SAU.-Cnes Olives
Ute Tma-Triatges Menorca, S.L.
Antonio Gomila, S.A.

SOBRE B-1
30,13
12,77
14
20,35

SOBRE B-2
53,9244625
60,5
56,2250418
49,005456

TOTAL PUNTUACIÓ
84,0544625
73,27
70,22504184
69,355456

Atès que en data 26 de novembre el President de la Mesa va acordar requerir al licitador que
va presentar l’oferta més avantatjosa que, dins el termini de 10 dies hàbils, presentés la
documentació exigida, i que aquesta s’ha presentat en termini; ------------------------------------------Examinat el procediment, elev a la Comissió Informativa d’Hisenda la següent ---------------------PROPOSTA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primera.- Adjudicar a Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., amb CIF A-28037224, el
contracte gestió del servei de recollida i trasllat dels residus urbans, altres serveis
complementaris i la neteja viària de Sant Lluís, per procediment obert, diversos criteris
d’adjudicació, per un import anual de sis-cents setze mil dos-cents noranta-un euros amb 3
cèntims més IVA al 10%, un termini d’execució del contracte de deu anys, a comptar des de la
formalització del mateix, podent-se prorrogar fins a cinc anys més, per períodes d’un any cada
pròrroga; tot d’acord amb el plec de clàusules administratives i tècniques i l’oferta i millores
presentades per l’empresa.------------------------------------------------------------------------------------------Segona.- Requerir l’adjudicatari per tal que procedeixi a la signatura del contracte en el termini
de 15 dies hàbils, comptats des del següent a aquell en que rebi la notificació de l’adjudicació.Tercera.- Publicar aquest acord en el perfil del contractant, en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears i notificar-ho als participants d’aquesta contractació.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervé el batle. Manifesta que l’empresa que ha obtingut més puntuació en aquest concurs ha
estat FCCSA i que l’adjudicació s’efectua per 616.291,03 euros (IVA no inclòs). Afegeix que ha
estat un procediment exhaustiu i que, si bé s’ha retardat una mica més que no s’esperava, ha
estat pel fet que hem volgut tancar-ho en garantia i que els informes que es van elaborar
estiguessin plenament fonamentats i tinguéssim clar que les puntuacions que es van donar
eren les que tocava. Conclou dient que espera que l’empresa adjudicatària entri amb ganes
renovades i que es noti la millora del servei.--------------------------------------------------------------------El Sr. Lora Buzón demana si l’empresa adjudicatària assumeix el personal que hi havia fins ara.
El batle respon que sí. Tot seguit, el Sr. Carretero Tudurí vol deixar constància que
assumeixen el personal amb un treballador menys, ja que només seran deu i actualment són
onze.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació la proposta presentada.-----------------18
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La Comissió d’Economia i Hisenda, amb el vot a favor del representant del PP, que suposa set
vots ponderats; i l’abstenció dels representants del PSOE, PSM-ELS VERDS i EM-EU, que
suposa sis vots ponderats, acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les següents
propostes d’acord: --------------------------------------------------------------------------------------------------Primera. Adjudicar a Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., amb CIF A-28037224, el
contracte gestió del servei de recollida i trasllat dels residus urbans, altres serveis
complementaris i la neteja viària de Sant Lluís, per procediment obert, diversos criteris
d’adjudicació, per un import anual de sis-cents setze mil dos-cents noranta-un euros amb 3
cèntims més IVA al 10%, un termini d’execució del contracte de deu anys, a comptar des de la
formalització del mateix, podent-se prorrogar fins a cinc anys més, per períodes d’un any cada
pròrroga; tot d’acord amb el plec de clàusules administratives i tècniques i l’oferta i millores
presentades per l’empresa.------------------------------------------------------------------------------------------Segona. Requerir l’adjudicatari per tal que procedeixi a la signatura del contracte en el termini
de 15 dies hàbils, comptats des del següent a aquell en que rebi la notificació de l’adjudicació.Tercera. Publicar aquest acord en el perfil del contractant, en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears i notificar-ho als participants d’aquesta contractació.” ---------------------------------------------

Intervé el batle. Manifesta que el concurs s’adjudica a la mateixa empresa que
actualment fa el servei, FCC, SA, per un import de 616.291,03 euros (IVA no
inclòs). Afegeix que ha estat un procediment que s’ha allargat una mica més que no
s’esperava, però açò ha estat degut al fet que hem volgut tancar-ho amb garanties i
tenir clar que les puntuacions que van donar els tècnics eren les que tocava. Així
mateix, manifesta que s’ha d’alabar la feina feta pels Serveis Tècnics Municipals, ja
que és difícil fer informes d’aquestes característiques. Conclou dient que espera que hi
hagi un bon servei i que se’n noti la millora.
Intervé el Sr. Lora Buzón. Anuncia que el PSM-ELS VERDS votarà en contra de la
proposta presentada. No obstant açò, manifesta que no posa en dubte l’estudi ni els
tècnics que hi hagin intervingut, però el seu grup polític anava amb la intenció —si
hagués format part de l’equip de govern— d’una municipalització del servei. Afegeix
que el seu grup té una altra filosofia sobre la recollida selectiva i no apostava per
aquesta recollida selectiva de la forma amb què s’ha contractat.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que en el dia d’avui allò que s’ha d’aprovar és
l’adjudicació de la gestió, no les bases, i, atès que no ha pogut participar en les meses
de contractació per raons laborals, anuncia que s’abstindrà.
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 sis vots a favor, corresponents als membres del PP (6);
cinc abstencions, corresponents als membres del PSOE (4) i EM-EU (1); i un vot en
contra, corresponent al membre del PSM-ELS VERDS (1); acorda:
Primer. Adjudicar a Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., amb CIF A28037224, el contracte gestió del servei de recollida i trasllat dels residus urbans,
altres serveis complementaris i la neteja viària de Sant Lluís, per procediment obert,
diversos criteris d’adjudicació, per un import anual de sis-cents setze mil dos-cents
noranta-un euros amb 3 cèntims més IVA al 10%, un termini d’execució del contracte
de deu anys, a comptar des de la formalització del mateix, podent-se prorrogar fins a
cinc anys més, per períodes d’un any cada pròrroga; tot d’acord amb el plec de
clàusules administratives i tècniques i l’oferta i millores presentades per l’empresa.
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Segon. Requerir l’adjudicatari per tal que procedeixi a la signatura del contracte en el
termini de 15 dies hàbils, comptats des del següent a aquell en que rebi la notificació
de l’adjudicació.
Tercer. Publicar aquest acord en el perfil del contractant, en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears i notificar-ho als participants d’aquesta contractació.
QUART. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA DE DIA 14.12.12.PROPOSTA D'ACORD QUE PRESENTA EL GRUP D'EM-EU PER A LA
REVALORACIÓ DE LES PENSIONS
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l’assumpte indicat, que
diu:
“És dóna compte de la proposta presentada pel grup d’EM-EU, de dia 07.12.12, RE 5995, amb
relació a l’assumpte indicat, i en la qual es proposa: ---------------------------------------------------------“1. L’Ajuntament de Sant Lluís mostra el seu desacord amb la decisió de l’executiu de
no revalorar les pensions.---------------------------------------------------------------------------------2. L’Ajuntament de Sant Lluís insta el govern central a revalorar les pensions per
compensar la inflació.---------------------------------------------------------------------------------------3. L’Ajuntament de Sant Lluís insta la Defensora del Poble a presentar un recurs
d’inconstitucionalitat contra la decisió del govern de no aplicar, amb efectes retroactius,
l’obligació legal de revalorar les pensions.------------------------------------------------------------4. Donar trasllat d’aquests acord a:---------------------------------------------------------------------- El president del govern-------------------------------------------------------------------------------- El ministre d’Hisenda----------------------------------------------------------------------------------- La Defensora del Poble-------------------------------------------------------------------------------- La ministre de Treball i Seguretat Social---------------------------------------------------------- Els grups parlamentaris del Congrés dels Diputats.”------------------------------------------Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que la proposta presentada és perquè l’Ajuntament es
posicioni en contra de determinades mesures del govern central; en aquest cas, es demana
que es revalorin les pensions per a l’any 2013, a més de la part que s’havia de pagar de
l’any 2012, que el govern central ha decidit no revalorar-ho així com toca, ja que només
s’apuja un 1% i un 2% per a aquelles pensions que no arribin a 1.000 euros. Afegeix que és
una d’aquestes mesures que està prenent actualment el govern espanyol que no són justes,
que són dolentes i perjudicials per a l’economia. Conclou dient que li agradaria que fos tot el
consistori que mostràs el desacord amb aquesta mesura injusta i que no queda clar que sigui
legal. Independentment del qui governa en aquest ajuntament, sigui o no del partit que governa
a l’Estat espanyol, hem de demostrar que estam a prop del poble i que tots defensam els
interessos del poble. --------------------------------------------------------------------------------------------------Intervé el batle. Manifesta que avui s’abstindrà perquè no n’ha parlat amb la resta de membres
del seu grup polític i es tracta d’una qüestió prou important per parlar-ne. Afegeix que la cosa
clara és que aquells que tenen pensions de fins a 1.000 euros són tres de cada quatre i que els
que tenen pensions de més de 1.000 euros són un de cada quatre. Per tant, si bé són moltes
les persones que perdran aquest 1% de revaloració, també és ver que seran els qui cobraven
més. Per altra banda, manifesta que no sap si el govern central ha incorregut en qualque
mesura inconstitucional en aquest sentit, però pensa que deu haver cregut —pel tema
progressiu— que si havia de tocar cosa ho havia de fer a aquestes persones que cobren més.
Conclou dient que la situació és greu i que s’ha arribat a uns nivells de dificultat econòmica que
ningú s’hauria pensat. Insisteix a dir que avui s’abstindrà perquè vol parlar-ne amb la resta de
membres del seu grup. -----------------------------------------------------------------------------------------------El Sr. Melià Mercadal manifesta que els qui estan afectats per la rebaixa del poder adquisitiu
són tots, no només els qui cobren més de 1.000 euros, ja que a aquells que en cobren més de
1.000 se’ls apuja un 1% i als qui en cobren menys, un 2%, però cap no arriba al nivell d’inflació.
Per tant, tots hi perden. ----------------------------------------------------------------------------------------------20
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Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que la moció està molt ben explicada i que el grup
PSOE hi votarà a favor. És llàstima que tota la proposta que va fer el Partit Popular en
campanya per aconseguir arribar al govern, ara resulta que ho fan totalment al revés, amb què
demostren que han enganat la gent. I el fet de guanyar així unes eleccions... Conclou dient
que les mesures que s’estan aplicant, en lloc d’afavorir l’economia hi van en detriment; creu
que s’està fent la política totalment al revés del que s’hauria de fer.-------------------------------------Intervé el Sr. Lora Buzón. Anuncia que el grup del PSM-ELS VERDS donarà suport a la
proposta presentada. Manifesta que els pactes estan per complir-se i que aquest govern, a
part de moltes errades que està fent, en la qüestió de l’IVA ha provocat l’efecte contrari, ja que
hi ha més poc consum. Afegeix que recorda que el Sr. Rajoy durant la campanya electoral va
dir que les pensions eren intocables i que la gent gran era intocable... però resulta que al final
es toca tot.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Finalment, el Sr. Melià Mercadal agraeix el recolzament del PSOE i el PSM-ELS VERDS i diu
que el fet que el PP s’ho hagi de pensar, açò li dona esperances que la proposta s’aprovi per
unanimitat, cosa que així espera.----------------------------------------------------------------------------------I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació la proposta presentada pel grup
d’EM-EU.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Comissió d’Economia i Hisenda, amb el vots a favor dels representants del PSOE, PSMELS VERDS i EM-EU, que suposen sis vots ponderats; i l’abstenció del representant del PP,
que suposa set vots ponderats, acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les
següents propostes d’acord:--------------------------------------------------------------------------------------Primera. L’Ajuntament de Sant Lluís mostra el seu desacord amb la decisió de l’executiu de no
revalorar les pensions.------------------------------------------------------------------------------------------------Segona. L’Ajuntament de Sant Lluís insta el govern central a revalorar les pensions per
compensar la inflació.-------------------------------------------------------------------------------------------------Tercera. L’Ajuntament de Sant Lluís insta la Defensora del Poble a presentar un recurs
d’inconstitucionalitat contra la decisió del Govern de no aplicar, amb efectes retroactius,
l’obligació legal de revalorar les pensions.-----------------------------------------------------------------------Quarta. Donar trasllat d’aquests acord a:------------------------------------------------------------------------- El president del govern-------------------------------------------------------------------------------- El ministre d’Hisenda----------------------------------------------------------------------------------- La Defensora del Poble-------------------------------------------------------------------------------- La ministre de Treball i Seguretat Social---------------------------------------------------------- Els grups parlamentaris del Congrés dels Diputats.”-------------------------------------------

Tot seguit, el batle presenta una esmena a la totalitat de la moció presentada pel grup
municipal d’EM-EU sobre l’assumpte indicat. La secretària en dóna lectura, que diu:
“El senyor Pedro Tudurí Mercadal, en nom propi i en representació de l’equip de govern
municipal de l’Ajuntament de Sant Lluís en qualitat de portaveu municipal en virtut de l’acord
plenari de dia 30.06.2011, presenta la següent Esmena a la totalitat a la moció presentada pel
grup municipal d’EM-EU amb registre d’entrada 5995, de dia 07.12.2012 sobre “La
revalorització de les pensions”. ------------------------------------------------------------------------------------Exposant que: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Analitzada en profunditat dita moció, l’equip de Govern de l’Ajuntament de Sant Lluís
comparteix plenament la problemàtica que suposa la no completa actualització de les
pensiones en funció de l’IPC acumulat, i essent conscients de l’expressada problemàtica, -------Proposa que el Ple de la Corporació Municipal de Sant Lluís acordi: -----------------------------1.- L’Ajuntament de Sant Lluís mostra el seu desacord amb l’incompliment d’aportació de
14.000 milions d’euros al Fons de Reserva de pensions durant els anys 2008 i 2009. -------------2.- L’Ajuntament de Sant Lluís insta al Govern d’Espanya a complir amb l’aportació de
l’excedent de la Seguretat Social als Fons de Reserva de pensions creat a l’any 1997. -----------3.- L’Ajuntament de Sant Lluís insta al Govern d’Espanya a prendre les mesures necessàries a
revaloritzar les pensions de 2013 conforme l’IPC. ------------------------------------------------------------4.- L’Ajuntament de Sant Lluís insta al Govern d’Espanya perquè prengui les mesures
necessàries per garantir la sostenibilitat del sistema i pagament de les pensions en el futur.” ---21
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Intervé el batle. Manifesta que, així mateix, a l’esmena presentada es podria
incorporar el quart punt de la moció d’EM-EU, relatiu a donar trasllat d’aquests acords
al president del govern, al ministre d’Hisenda; a la Defensora del Poble; a la ministra
de Treball i Seguretat Social, així com als grups parlamentaris del Congrés dels
Diputats. Manifesta que s’insta el govern d’Espanya que prengui les mesures
necessàries per regularitzar aquestes pensions, però no podem deixar de banda el fet
que ens ha duit avui aquí, que volien que quedàs constància respecte al punt primer i
que quedàs constància que anualment s’anassin fent les aportacions que per llei
pertoca fer al fons de reserva de les pensions. Sap que quan es presenta una esmena
a la totalitat és una qüestió que desvirtua el grup que du la moció; que comparteix
plenament el text expositiu de la moció; que pensa que amb aquesta esmena
reconeixem el fet d’instar el govern d’Espanya; i que creu que seria positiu aprovar-la.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que una moció que s’havia presentat amb
deu dies d’antelació a la celebració del Ple, que no es va presentar per la via
d’urgència perquè la poguessin tenir amb la documentació del Ple, que va passar per
la comissió corresponent, i que ara per urgència, per sorpresa, es presenti una
esmena a la totalitat... no ho entén. Afegeix que per la poca cosa que ha pogut llegir
sembla que diu el contrari d’allò que deia la moció d’EM-EU, ja que en comptes de
reconèixer l’incompliment de la promesa electoral del Partit Popular sembla que es
remet a l’herència rebuda... Creu que és un poc vergonyós que, davant un
incompliment greu del Partit Popular, ens haguem de remetre a l’herència rebuda, en
el sentit que si l’any 2008 i 2009 no es va fer l’aportació del Fons de Reserva de
pensions... Es demana: Quan el senyor Rajoy va prometre que no es desvalorarien
les pensions, que és que no ho sabia, açò? O és que senzillament estava enganyant?
És açò, que ara estam criticant, no si el 2008 o 2009 es va incomplir l’aportació de
14.000 euros o no. Com que tant el PSOE com el PSM-ELS VERDS van anunciar que
donarien suport a la moció d’EM-EU, demana una pausa per poder-ne parlar.
El batle manifesta que una altra opció, si els grups polítics ho consideren oportú, és
tractar-ho en una propera comissió.
Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Considera que no s’hauria de tractar en una propera
comissió, ja que, si la moció es va dur dins el termini establert i en la forma que
pertoca —com ha dit el portaveu d’EM-EU— a la comissió corresponent, llavors hi va
haver un dictamen i avui el Partit Popular presenta una esmena; i que ara digui que
vagi a una altra comissió... Li sembla que açò és gravar més allò que està dient el
portaveu d’EM-EU. Si hi ha voluntat que s’aprovi la moció que va presentar EM-EU,
que es voti, però ara anar-se’n a l’any 2008 o 2009... Creu que és molt clar quin és el
plantejament, que és l’engany de l’actual president del govern al seu electorat, ja que
ell va dir que no tocaria les pensions i la cosa primera que ha fet ha estat tocar-les...
Manifesta que les actuacions que està duent a terme l’actual govern de l’Estat són
contràries a allò que anava proposant dins la campanya electoral de les Eleccions
Generals de l’Estat. Afegeix que sembla que l’herència durarà tota la vida, però una
cosa és l’herència i una altra cosa és la ineptitud de saber gestionar les coses. Anar a
l’any 2008 o 2009, que no té res a veure amb l’any 2013 en què som a punt d’entrar...
No enganyin més la gent; ja està bé de fer discursos hipòcrites, que l’únic que fan és
enganar la gent i en açò sí que tenen un bon missatge, de saber enganar cada dia la
gent. Espera que no hi hagi una revolució, perquè allò que està succeint a Madrid...
Fins i tot ara, pel carrer, els jutges. I que encara segueixin defensant les polítiques del
seu partit, vostès mateixos! Conclou dient que el grup PSOE té molt clar quina moció
ha de votar i anuncia que no donaran suport a l’esmena.
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Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que el PSM-ELS VERDS considera que en el dia
d’avui s’hauria de sotmetre a votació la moció d’EM-EU, així com l’esmena
presentada.
Tot seguit, pren la paraula la secretària manifestant que l’esmena presentada és una
esmena a la totalitat de la moció presentada pel grup d’EM-EU, per la qual cosa en cas
d’aprovar-se l’esmena no caldria sotmetre a votació el dictamen de la comissió.
El Sr. Lora Buzón manifesta que no entrarà a discutir les propostes ni sobre les
herències, perquè d’açò ja se’n van discutir a la comissió, i que únicament voldria
donar un consell a l’equip de govern. Manifesta que el seu sogre, que és un home
molt gran i que és des Migjorn Gran, quan anaven els segadors a segar s’aturaven
per beure i deien: una cosa és segar i una altra cosa és aturar-se per beure... Açò és
el mateix, senyor batle, quan es governa cal assumir allò d’abans i allò d’ara; i quan
s’està a l’oposició, ben igual. Tothom que assumeix un govern sap que hi ha un abans
i un després. Creu que presentar aquesta esmena ha estat fer-li una traveta al senyor
Melià...
El batle manifesta que fer demagògia és molt bo de fer, perquè en el seu moment el
PSOE va congelar les pensions i aquí ningú va dir res. Ara s’apuja un 2% per a
aquelles pensions que no arribin a 1.000 euros —que són el 75% dels afectats— i
s’apuja un 1% a les que són majors de 1.000 euros. Afegeix que sí, que no està bé,
però amb aquesta esmena el Partit Popular accepta açò, però vostès també ho han
d’acceptar, i tots ens hem de posar la mà al pit... I si no ho accepten, són els que més
demagògia fan. Segueix manifestant que el grup PSOE va incomplir els acords dels
Fons de Reserva de les Pensions; ells van ser els primers que van congelar les
pensions i ara el portaveu del PSOE diu que el batle fa demagògia... Sap que li pica
açò, al senyor Carretero, i que la història no li agrada, però la història està escrita i
està allà i si les coses que s’han trobat són les que són. Possiblement sí que s’ha
incomplert el programa electoral, però, sincerament, s’ha de ser molt valent per estar
avui en dia davant una institució i prendre decisions i encaminar un país que anava a
la deriva. Demagògia? La justa, perquè en sabem fer tots. I insisteix a dir que el PSOE
fa quatre dies que va congelar les pensions i aquí ningú no va dir res...
Tot seguit, el Sr. Cubas Pons manifesta que sí que hi va haver queixes i afegeix que el
Sr. Rajoy va prometre que no ho faria.
El batle manifesta que, doncs, promesa incomplerta, i que amb aquesta esmena
demanam al govern d’Espanya que prengui les mesures necessàries. A més,
nosaltres ens banyam aquí, es banyin vostès també i reconeguin que no ho van fer bé
en el seu moment. Considera que s’ha de votar aquesta esmena, els agradi o no els
agradi.
Intervé el Sr. Carretero. Manifesta que el Partit Popular va dir que no apujaria l’IVA i
és la cosa primera que han fet... Diu que el batle no és capaç de reconèixer que les
mesures que està duent a terme aquest govern central són contràries a allò que va
proposar durant la campanya electoral per aconseguir ser president del govern central.
Per tant, li demana que no parli de demagògies, no parli de l’any 2008 o 2009, ja que
el PP sabia quina era la situació econòmica. Açò és ben igual quan vostès deien que
aquest Ajuntament estava tan malament... Demagògia és la que fan vostès, nosaltres
no n’hem feta gens, de demagògia, aquí, ni tampoc aquí fora, i que allò que demana
EM-EU és la cosa mínima, allò que vostès havien promès durant la campanya
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electoral: no tocar les pensions... Contínuament, setmana a setmana, mes a mes, van
tocant prestacions, i açò es veu perquè cada dos per tres la gent es manifesta pel
carrer. La realitat és que el Partit Popular no sap gestionar i és molt fàcil dir “l’herència
que ens van deixar”; però també és cert que no és l’herència del Sr. Antich, sinó
l’herència del Sr. Matas, i només veure la gran doblerada que hi ha enterrada dins el
Palma Arena, açò no en fa gens, de ganes de riure; els hauria de caure la cara de
vergonya...
Tot seguit, el batle demana al Sr. Carretero que s’atengui al debat del punt de l’ordre
del dia.
El Sr. Carretero manifesta que s’està atenent al debat, ja que estam parlant d’una
qüestió econòmica, aspecte en el qual el Partit Popular ha enganat la gent; i ara EMEU els demana una qüestió molt concreta amb una moció i vostès presenten una
esmena a la totalitat... Conclou dient que açò és una traveta que ha fet l’equip de
govern al Sr. Melià Mercadal, el qual va presentar aquesta moció dins el termini
establert i en la forma que pertoca.
Intervé novament el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que no pot acceptar la justificació
donada per a no donar suport a la moció presentada per EM-EU i que es remeti a
l’herència rebuda, argumentant que el PSOE també va congelar les pensions i que
EM-EU no hi va dir res. Açò és mentida. Manifesta que EM-EU fa molts anys que és
coherent en la seva política i ha estat crític amb les polítiques d’esquerres quan les ha
fet el Partit Socialista, i és crític amb les polítiques de dretes quan les fa el Partit
Popular. Manifesta que el fet de justificar un incompliment, una mentida per part de
president del govern, justificar-ho dient que és perquè ho han trobat molt malament,
açò és fer demagògia. Afegeix que no serà ell qui defensi el govern anterior del Partit
Socialista, però també li sembla ridícul voler fer creure que la crisi que patim
actualment és culpa del govern anterior... La crisi que patim és mundial i el govern
anterior va fer una determinada gestió i el govern actual en fa una altra de molt dura,
molt injusta, i allò que fa és provocar més crisi i més patiment per a les persones. Que
el Partit Socialista ho va fer malament, sí; ja han passat les eleccions i ho han pagat.
Ara està governant el PP i hauria de ser bastant més responsable i no passar-se un
any dins el govern dient que estan fent el que fan per culpa de l’herència rebuda. Açò
és d’una irresponsabilitat que l’indigna quan ho sent, però que ja està acostumat a
sentir-li-ho dir al Sr. Bauzà i al Sr. Rajoy, però que ara ho digui el batle, quan ell el
tenia com un polític amb un altre tarannà, açò l’ha decebut. Li sembla d’una baixesa
política quan s’està al govern justificar la mala política que s’està fent, les polítiques
injustes, que no només no pretenen sortir de la situació, sinó que l’empitjoren volent
justificar-ho dient que el govern anterior ho havia fet molt malament. L’ha decebut, idò,
que açò ho digui el batle, i darrerament a cada ple està recordant l’herència rebuda, i
remetent-se a les polítiques passades. Açò és miserable. Conclou dient que no
votarà a favor de cap dels punts de l’esmena, però per no votar en contra dels punts 3,
4 i 5, anuncia que s’abstindrà.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació l’esmena presentada per
l’equip de govern a la totalitat de la moció presentada pel grup municipal d’EM-EU,
amb la incorporació del punt 4t de la moció d’EM-EU.
El Ple de l’Ajuntament, per sis vots a favor, corresponents als membres del PP (6);
dues abstencions, corresponents als membres del PSM-ELS VERDS (1) i EM-EU (1); i
quatre vots en contra, corresponents als membres del PSOE (4), acorda:
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Primer. L’Ajuntament de Sant Lluís mostra el seu desacord amb l’incompliment
d’aportació de 14.000 milions d’euros al Fons de Reserva de Pensions durant els anys
2008 i 2009.
Segon. L’Ajuntament de Sant Lluís insta el Govern d’Espanya a complir amb
l’aportació de l’excedent de la Seguretat Social als Fons de Reserva de Pensions creat
l’any 1997.
Tercer. L’Ajuntament de Sant Lluís insta el Govern d’Espanya a prendre les mesures
necessàries per revalorar les pensions de 2013 conforme a l’IPC.
Quart. L’Ajuntament de Sant Lluís insta el Govern d’Espanya perquè prengui les
mesures necessàries per garantir la sostenibilitat del sistema i el pagament de les
pensions en el futur.
Cinquè. Donar trasllat d’aquests acords a:
- El president del govern
- El ministre d’Hisenda
- La Defensora del Poble
- La ministra de Treball i Seguretat Social
- Els grups parlamentaris del Congrés dels Diputats.

CINQUÈ. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA DE DIA
14.12.12.- PROPOSICIÓ DE BATLIA AMB RELACIÓ A L'APROVACIÓ D'UN
EXPEDIENT DE BAIXES D'OBLIGACIONS RECONEGUDES I ANUL·LACIÓ DE
DRETS LIQUIDATS D'EXERCICIS ANTERIORS
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l’assumpte indicat, que
diu:
“La secretària dóna compte de la proposta

de Batlia, de dia 12.12.12, amb relació a
l’assumpte indicat, que diu: -----------------------------------------------------------------------------------------“Atès l’informe elaborat per Secretaria-Intervenció d’aquesta data, a l’expedient instruït per a
determinar la imatge fidel de la situació patrimonial, financera i pressupostària d’aquest
ajuntament en relació a determinades obligacions reconegudes procedents d’exercicis anteriors
pendents de pagament, així com de drets liquidats pendents de cobrament.-------------------------------------------------------------------------------PROPÒS:------------------------------------------------------------Primer.- Aprovar l’expedient de baixes d’obligacions reconegudes pendents de pagament per
un import de 4.196,48 euros, així com l’expedient d’anul·lació de drets liquidats pendents de
cobrament d’exercicis anteriors per un import de 166.855,50 euros, el desglossament individual
dels quals es troba a l’expedient. ----------------------------------------------------------------------------------Segon.- Realitzar els assentament comptables necessaris per fer efectives les baixes
d’obligacions i drets indicats.----------------------------------------------------------------------------------------Tercer.- Publicar al BOIB l’acord adoptat”-----------------------------------------------------------------------Intervé el batle. Informa que les baixes d’obligacions reconegudes pugen a 4.196,48 euros i
que l’anul·lació de drets reconeguts pugen a 166.855,50 euros. Demana si hi ha qualque
intervenció, si bé entén que el grups de l’oposició no deuen haver tingut temps d’analitzar-ho.
Tot seguit, la directora de Serveis Econòmics efectua una detallada explicació de l’expedient
indicat. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Comissió d’Economia i Hisenda, amb el vot a favor del representant del PP, que suposa set
vots ponderats; i l’abstenció dels representants del PSOE, PSM-ELS VERDS i EM-EU, que
suposa sis vots ponderats, acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les següents
propostes d’acord:---------------------------------------------------------------------------------------------------25
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Primera. Aprovar l’expedient de baixes d’obligacions reconegudes pendents de pagament per
un import de 4.196,48 euros, així com l’expedient d’anul·lació de drets liquidats pendents de
cobrament d’exercicis anteriors per un import de 166.855,50 euros, el desglossament individual
dels quals figura a l’expedient. -------------------------------------------------------------------------------------Segona. Realitzar els assentaments comptables necessaris per fer efectives les baixes
d’obligacions i els drets indicats.-----------------------------------------------------------------------------------Tercera. Publicar al BOIB l’acord adoptat.” ---------------------------------------------------------------------

I no havent-hi intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
Comissió d’Economia i Hisenda.
El Ple de l’Ajuntament, per sis vots a favor, corresponents als membres del PP (6); i sis
abstencions, corresponents als membres del PSOE (4), PSM-ELS VERDS (1) i EM-EU
(1); acorda:
Primer. Aprovar l’expedient de baixes d’obligacions reconegudes pendents de
pagament per un import de 4.196,48 euros, així com l’expedient d’anul·lació de drets
liquidats pendents de cobrament d’exercicis anteriors per un import de 166.855,50
euros, el desglossament individual dels quals figura a l’expedient.
Segon. Realitzar els assentaments comptables necessaris per fer efectives les baixes
d’obligacions i els drets indicats.
Tercer. Publicar al BOIB l’acord adoptat.
SISÈ. DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA NÚM. 802 DEL TRIBUNAL SUPERIOR
DE JUSTÍCIA DE LES ILLES BALEARS AMB RELACIÓ AL RECURS
D'APEL·LACIÓ INTERPOSAT PER AQUEST AJUNTAMENT CONTRA L'ACTE DE
DIA 05.06.12 DICTAT PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 1 EN EL
MARÇ DE LA PEÇA SEPARADA D'EXECUCIÓ DE LA SENTÈNCIA NÚM. 64/2006
(PO 127/2004)
La secretària dóna compte de la Sentència núm. 802 del Tribunal Superior de Justícia
de les Illes Balears amb relació a l’assumpte indicat.
Informa que el Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 1, mitjançant Acte de 05.06.2012 dictat en el curs de la
peça separada d’execució de la sentència núm. 64/2006 amb la qual finalitza en
primera instància el procediment ordinari núm. 127/2004, va desestimar la petició
municipal d’adopció d’una mesura cautelar consistent en l’ampliació del termini
d’execució de la sentència núm. 64/2006; l’Ajuntament, contra aquesta desestimació,
va interposar recurs d’apel·lació que ara, mitjançant la Sentència 802 del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears, és desestimat.
El Ple en resta assabentat.
SETÈ. DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA NÚM. 822 DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE LES ILLES BALEARS AMB RELACIÓ AL RECURS
D'APEL·LACIÓ INTERPOSAT PER AQUEST AJUNTAMENT CONTRA L'ACTE DE
DIA 09.05.12 DICTAT PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 1 EN EL
MARC DE LA PEÇA SEPARADA D'EXECUCIÓ DE LA SENTÈNCIA NÚM. 64/2006 INCIDENT EXECUCIÓ 12/2011- (PO 127/2004)
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La secretària dóna compte de la Sentència núm. 822 del Tribunal Superior de Justícia
de les Illes Balears amb relació a l’assumpte indicat. Informa que la sentència núm.
64/2006, de 2 de març, dictada pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 1 de
Palma va estimar el recurs contenciós administratiu interposat contra l’atorgament
d’una llicència d’obra major per a la construcció d’un habitatge annex a una explotació
agrícola; la Sentència va ser confirmada en apel·lació dictada pel Tribunal Superior de
Justícia el 06.05.2008. Posteriorment, mitjançant l’Acte núm. 192712, de 9 de maig,
dictat pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 1, en el si d’un incident plantejat en
execució de sentència per l’Ajuntament, es desestima la petició d’autorització, dins
dels tràmits d’execució de la Sentència, la tramitació de l’expedient de legalització de
les obres per a ús agrícola prèvia la declaració d’interès general, distint de l’ús
d’habitatge familiar. Contra aquest acte l’Ajuntament va interposar recurs d’apel·lació
davant el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, que, mitjançant la
Sentència núm. 822, ha estat desestimat.
El Ple en resta assabentat.
VUITÈ. DONAR COMPTE ACTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE LES
ILLES BALEARS AMB RELACIÓ AL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU
INTERPOSAT PER ANA Mª ALSINA PONS CONTRA AQUEST AJUNTAMENT (PO
442/1999)
La secretària dóna compte íntegre de l’acte de dia 13 de desembre de 2012 del
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears (RE 6155, de dia 17.12.12), amb
relació al recurs contenciós administratiu interposat per Ana Mª Alsina Pons contra
aquest Ajuntament (PO 442/1999), i en el qual figura literalment en la seva part
dispositiva el següent:
“1.- La restauración de la legalidad infringida en autos ha de circunscribirse al complejo
de apartamentos colindante con el muro divisorio.
2.- El Ayuntamiento de Sant Lluís dispondrá de un plazo de ocho meses contado a
partir de la firmeza de esta Resolución para proceder a la restauración de la legalidad
infringida cuidando que se respete la normativa de retranqueos respecto de esa
construcción con la zona verde contigua.

3.- De transcurrir ese plazo sin que se hubiese realizado esa ejecución se procederá a
la imposición de multas coercitivas sobre el patrimonio personal del Alcalde de Sant
Lluís como responsable último de esa ejecución conforme a lo acordado ya en auto de
15 de diciembre de 2008. Todo ello sin perjuicio de las responsabilidades penales en
que pudiera haber incurrido por un presunto delito de desobediencia a la Autoridad.”

Tot seguit, la secretària adverteix el batle i al consistori, en compliment de l’acte de
dia 13.12.12, l’obligació que tenen del compliment de l’acte i d’executar la sentència en
els termes indicats, sota advertència del perjudici que els pugui deparar en dret pel fet
de no complir amb les obligacions ordenades.
El batle demana si hi ha intervencions.
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El Sr. Lora Buzón demana si es pensa recórrer. El batle respon que sí, que tenim fins
demà i que l’advocat municipal està fent feina sobre la qüestió.
El Ple en resta assabentat.
NOVÈ. CONTROL DEL PLE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
No es produeixen intervencions.
DESÈ. PRECS, SUGGERIMENTS I MOCIONS
Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que el regidor d’Urbanisme va enviar-nos
l’informe de l’IBISEC sobre la nova escola, però assenyala que al grup PSOE li
segueix preocupant que l’escola estigui en funcionament i que no estigui legalitzada al
cent per cent. Afegeix que succeeixen coses que, evidentment, no agraden a ningú,
però la responsabilitat és íntegra de l’Ajuntament i com que sembla que açò serà “la
cançó de mai no acabar”, prega que es faci una actuació ràpida i contundent per
legalitzar la situació de la nova escola, ja que qui té el cul en falderet és l’Ajuntament i
els al·lots que hi ha dins l’escola són els al·lots de Sant Lluís.
El regidor d’Urbanisme, Sr. Pons Pons, manifesta que l’Ajuntament és conscient de
quina és la situació de l’escola, que hi ha tota una sèrie de formalismes que s’han de
complir i que allò que és més preocupant és la qüestió del final d’obra. Afegeix que el
final d’obra tècnic ja està en disposició de l’Ajuntament, si bé no el final d’obra de les
instal·lacions. Afegeix que s’està fent un seguiment diari i continu per formalitzar
l’assumpte de l’escola com més prest millor i que cada dia hi ha incidències al
respecte. Continua manifestant que també s’ha rebut la documentació del control de
qualitat, així com el certificat final d’obra d’arquitectura; els plànols de les instal·lacions
està previst que es lliurin demà; la documentació del control de qualitat de les
instal·lacions també s’ha rebut; i el certificat final d’obra de les instal·lacions està
pendent. Per altra banda, i sobre la partida per a millores que ens va oferir l’empresa
constructora, manifesta que és una qüestió que per activa i per passiva constantment
s’està demanant, tant per escrit com telefònicament, però a dia d’avui encara no ens
ho han facilitat.
El Sr. Carretero Tudurí manifesta que encara que s’hagi avançant en les darreres
setmanes, la realitat és que la nova escola està oberta des del mes de setembre i a
dia d’avui no hi ha la documentació pertinent. Per altra banda, que es digui que la
documentació tècnica està signada pel tècnic amb un grapat de deficiències que no
s’han esmenat... El Sr. Pons Pons manifesta que el tècnic reconeix en el certificat de
final d’obra que hi ha aquestes deficiències. El Sr. Carretero manifesta que açò no ho
havia dit. El Sr. Pons Pons manifesta que el senyor Carretero no ho havia demanat.
El Sr. Carretero reitera la seva intervenció i afegeix que no fa gens de ganes de riure,
perquè si llavors passa cosa, veurem qui és que riu... El Sr. Pons Pons manifesta que
la preocupació és compartida.
Intervé la Sra. Marqués Portella. Demana si es té previst eliminar el programa
d’alumnes en risc d’exclusió escolar de cara al proper curs.
La Sra. Reynés Calvache manifesta que no, que sí que es du a terme i que s’està a
punt d’aprovar-se el conveni, ja que finalment hi ha una aportació del Govern balear.
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Afegeix que s’han mantingut reunions amb els coordinadors dels diferents instituts i
que, de fet, ja se sap quins al·lots vindran i que la intenció és començar en el mes de
gener.
Continua la Sra. Marqués Portella. Manifesta que a l’avantprojecte de pressupost de
2013 hi ha una partida de 8.214 euros per a l’explanació de la zona esportiva, i llavors
n’hi ha una altra que és per condicionament de la parada de bus en aquella zona. Per
tant, voldria saber quina és la diferència entre una inversió i l’altra.
El Sr. Pons Pons manifesta que es vol donar un tractament a l’àmbit que hi queda
actualment a l’entrada a Sant Lluís entrant pel camí vell de s’Ullastrar, que és un espai
que està sense asfaltat, que s’empra com aparcament i que s’ha d’ordenar, estant
previst també que la parada de bus escolar es situï a l’esmentat àmbit. Per altra
banda, l’altre actuació és amb motiu de l’expedient d’expropiació del Sr. Fornas Polo
que es va dur a terme en el seu dia.
Intervé el Sr. Cubas Pons. Demana disculpes per haver intervingut quan no li
pertocava en el punt quart, en què es tractava la qüestió de la revaloració de les
pensions. El batle accepta les disculpes.
Intervé el Sr. Tudurí Mercadal. En qualitat de portaveu del Partit Popular, llegeix les
contestacions a les preguntes verbals efectuades pels grups de l’oposició a l’apartat de
“Precs, suggeriments i mocions” de la sessió plenària de dia 30.11.12, lliurant-los-en
una còpia a cadascun d’ells:
AL SR. LLORENÇ CARRETERO TUDURÍ
1.1.- En relació a la seva petició feta sobre el comptador d’obres elèctric de la nova escola, li
pos de manifest que s’ha sol·licitat la modificació de l’emplaçament del comptador d’obres
existent a l’exterior del recinte posant-lo a l’interior de l’armari habilitat a l’efecte, la qual cosa
suposa un cost de 134,31 euros. Així mateix, el cost de la implantació del comptador definitiu
de GESA amb una potència de 138’6 KW és de 268,92 euros.
El regidor d’Urbanisme
Javier Pons Pons
1.2.- Li remet, adjunt, l’informe jurídic emès en relació a la responsabilitat patrimonial de
l’Ajuntament respecte a les urbanitzacions que no estan recepcionades.
El Batle
Cristóbal Coll Alcina

Finalment, el Sr. Tudurí Mercadal desitja una bones festes a tothom.

Sense més assumptes a tractar, el president aixeca la sessió i ordena que se
n’estengui la corresponent acta, que signa amb mi, la secretària, acta que certific.
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