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ACTA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Caràcter de la sessió: ordinari
Dia: 20/12/2010 (per avançament de la sessió de dia 30.12.10)
Hora: de les 20 a les 22.20 hores
Lloc: Ajuntament
Assistents
Batle:
1r. Tinent de batle:
2n.Tinenta de batle:
3r. Tinent de batle:
4t. Tinent de batle:
Regidora:
Regidor:
Regidora:
Regidor:
Regidor:
Regidor:
Regidora:
Regidor:

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

Secretari:

Isidro López de Hoyos Herrero

Ordre del dia
Primer.- Signatura acta sessió anterior
Segon.- Dictamen Comissió d'Economia i Educació 14.12.10.- Aprovació inicial
Pressupost i Plantilla 2011
Tercer.- Proposició de Batlia amb relació a l'aprovació del Conveni entre el Consorci
de Residus Urbans i Energia de Menorca, el Consell Insular de Menorca i els
Ajuntaments de l'Illa per a la contractació de subministrament elèctric en baixa tensió
Quart.- Ratificació Resolució de Batlia núm. 2010/754.- Pla insular de cooperació 2011
Cinquè.- Control del Ple a la Junta de Govern Local
Sisè.- Precs, suggeriments i mocions
Setè.- Proposta que presenta el grup del Partit Popular.- Instal·lació panells informatius
a les urbanitzacions
Desenvolupament de la sessió
PRIMER.- SIGNATURA ACTA SESSIÓ ANTERIOR
El secretari dóna compte de l’acta de la sessió de dia 25.11.10.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda aprovar l’esmentada acta i la signa.
SEGON.- DICTAMEN COMISSIÓ D'ECONOMIA I
APROVACIÓ INICIAL PRESSUPOST I PLANTILLA 2011

EDUCACIÓ

14.12.10.-

El secretari dóna compte del dictamen emès en relació amb l’assumpte indicat, que
diu:
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“El secretari informa que s’ha remès als membres de la comissió l’avantprojecte de pressupost
de 2011 elaborat per la Batlia, el qual puja a un estat de despeses de 14.077.652,38 euros i
uns ingressos igualment de 14.077.652,38 euros, així com l’expedient de la plantilla de
personal d’aquesta corporació per a l’any 2011. Finalment, informa que, de conformitat amb el
que estableix l’article 149 de la Llei reguladora de les hisendes locals, s’ha remès l’avançament
de la liquidació de l’exercici de 2010. ----------------------------------------------------------------------------Intervé la presidenta. Manifesta que el dia 07.12.10 es va fer una primera comissió, en la qual
es va presentar i lliurar la documentació del Pressupost de 2011. Assenyala que en aquella
comissió es va efectuar una explicació respecte a la manera com estava compost el pressupost
així com les línies que seguia, i que la documentació que van sol·licitar els grups de l’oposició
s’ha lliurat en el dia d’avui. Demana si hi ha qualque intervenció. ---------------------------------------Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que li agradaria saber a quina quantitat hauria pujat el
capítol de personal si el govern no hagués decretat la disminució del 5%. La presidenta
manifesta que se li hauria de sumar la quantitat de 129.422,11, que és la quantitat
comptabilitzada en el capítol IX per aquest concepte. ------------------------------------------------------Continua la Sra. Bailllo Vadell. Manifesta que li agradaria saber quina quantitat s’ha rebut fins
al dia d’avui, incloent-hi el mes de novembre, respecte a la participació de tributs de l’Estat,
així com la previsió del mes de desembre. ---------------------------------------------------------------------Respecte a la inversió del poliesportiu, la Sra. Baillo Vadell manifesta que li agradaria veure el
projecte, així com li agradaria saber si es rebrà qualque ajuda de l’exterior o serà tot a càrrec
de l’Ajuntament. La presidenta informa que en el programa d’inversions hi figura la primera
anualitat de la reforma del pavelló esportiu per import de 500.000 euros, amb una subvenció
de 200.000 euros del Govern balear. ----------------------------------------------------------------------------Segueix la Sra. Baillo Vadell. S’interessa per la partida relativa a projectes complexos. La
presidenta informa que és per a la redacció de diferents projectes que, per diferents
circumstàncies, no poden ser redactats pels Serveis Tècnics Municipals, o per fer-ne estudis. Per altra banda, la Sra. Baillo Vadell manifesta que li agradaria saber, respecte al programa
d’inversions, quins són els projectes que encara no s’han redactat. La presidenta informa del
següent: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Inversions diverses col·legi públic i inversions diverses escoleta. Assenyala que en
aquests moments no hi ha projectes elaborats perquè encara no se sap què es farà i
pot donar-se el cas que no s’hagi de menester cap projecte. ----------------------------------- Agenda Local 21. Hi figuren 20.000 euors i fins que no es decideixi el que s’ha de fer
tampoc hi ha projecte elaborat, ja que és la mateixa Agenda Local 21 qui decideix el
que s’ha de fer.------------------------------------------------------------------------------------------------ Tancament camp de futbol. Manifesta que hi figura una memòria, però que encara no
està finalitzat el projecte. ---------------------------------------------------------------------------------- Reordenació aparcament des Cós; zona jocs Alcalfar; i asfaltat varis, assenyala que,
de moment, no hi ha projectes. ------------------------------------------------------------------------Continua la Sra. Baillo Vadell. Pel que fa a la partida relativa al contracte del Servei de recollida
de residus, manifesta que li agradaria saber quan es durà a terme el nou concurs. La
presidenta informa que s’està elaborant el plec de clàusules. --------------------------------------------Segueix la Sra. Baillo Vadell. S’interessa per la partida de despesa del geriàtric i centre de dia.
La presidenta informa que la despesa per aquest concepte és la que figura en el programa 233.
Afegeix que la partida per import de 107.714 euros és en concepte de bonificacions, és a dir,
per atendre les quantitats que les persones usuàries no puguin pagar. -------------------------------Continua la Sra. Baillo Vadell. Pel que fa als ingressos, demana informació respecte a la
partida relativa a la taxa per serveis assistencials. La presidenta informa que són els ingressos
prevists que pagarien els usuaris del geriàtric i centre de dia. Així mateix, manifesta que l’altre
partida d’ingressos per aquest concepte és la 450.02, relativa a la CAIB, i que si sumes aquests
dos ingressos i restes les dues despeses, apareixerà el dèficit que esperam tenir. -----------------Segueix la Sra. Baillo Vadell. S’interessa per la partida d’ingressos 399.02, relativa a recursos
eventuals de Cultura i Festes, així com recursos eventuals de l’àrea de Joventut. La presidenta
efectua una explicació d’aquestes dues partides. -------------------------------------------------------------Per altra banda, la Sra. Baillo Vadell demana informació de la partida d’ingressos relativa a
transferències entitats locals, prestacions socials bàsiques. La presidenta informa que és el
conveni mitjançant el qual el CIM aporta doblers a totes les àrees socials dels ajuntaments. ----1
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Continua la Sra. Baillo Vadell. Igualment, s’interessa per la partida relativa a concessions
administratives, Aigües Sant Lluís, SL, per import de 66.370,38 euros. La presidenta informa
que és la concessió de la gestió del subministrament d’aigua. --------------------------------------------Segueix la Sra. Baillo Vadell. S’interessa pels capítols de transferències de l’Estat, de la CAIB,
del CIM i d’empreses privades. La presidenta informa que aquests figuren a l’annex
d’inversions. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Finalment, i respecte al quadre comparatiu per subfuncions, la Sra. Baillo Vadell manifesta que
l’any 2010 hi havia 312.826,20 euros en concepte d’Acció Social i, per a l’any 2011, se’n preveu
420.098,09 euros, per la qual cosa voldria saber a què és degut aquest augment. La
presidenta informa que és per a la bonificació de les places del geriàtric. -----------------------------Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que li agradaria saber on figura l’aportació de la
Conselleria de Serveis Socials per a la places concertades del geriàtric i centre de dia. La
presidenta informa que és a la partida d’ingressos 450.02. ------------------------------------------------Continua el Sr. Melià Mercadal. S’interessa pel càlcul del dèficit del geriàtric i centre de dia. ---Tot seguit, intervé el secretari posant de manifest que, amb relació al geriàtric, s’ha de
determinar, per una part, el dèficit previst per la gestió del servei, el qual dèficit se situa en els
següents termes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Contracte de gestió del Geriàtric i Centre de Dia:
769.401,05 euros
- Ingressos taxa serveis assistencials:
- 477.159,20 euros
- Transferències de la CAIB places concertades
- 254.106,30 euros
------------------------------Dèficit de gestió
38.135,55 euros
Continua el secretari manifestant que, per altra banda, el pressupost té en compte una previsió
de 107.714 euros en concepte de bonificacions a usuaris del geriàtric i centre de dia, que han
de considerar-se com a despeses derivades de la política social de l’Ajuntament. ------------------Per altra banda, el Sr. Melià Mercadal s’interessa pels motius pels quals la reducció en els
convenis amb les associacions de propietaris per al manteniment i la conservació de les
urbanitzacions. La presidenta informa que és perquè hi ha hagut urbanitzacions que no volen
continuar fent ells la neteja de la urbanització i, per açò, aquesta la durà a terme
l’Ajuntament, com ara Punta Prima i Cap d’en Font. ---------------------------------------------------------Finalment, el Sr. Melià Mercadal manifesta que a la partida 155.61907 hi figuren 15.000 euros
en concepte de reposició aparcaments des Cós, per la qual cosa voldria saber més informació
d’aquesta partida. La presidenta informa que és per fer diferents actuacions en el Cós, si bé
encara no està acabat de definir el que es farà. ---------------------------------------------------------------Desprès d’una àmplia anàlisi, la Comissió d’Economia i Educació, amb els vots a favor dels
representants del PSOE i PSM-ELS VERDS, que suposen set vots ponderats; i l’abstenció dels
representants del PP i EM-EU, que suposen sis vots ponderats; acorda elevar a la consideració
del Ple de l’Ajuntament les següents propostes d’acord: ---------------------------------------------------Primera.- Aprovar inicialment el Pressupost de 2011, el qual puja a un estat de despeses de
14.077.652,38 euros i uns ingressos igualment de 14.077.652,38 euros. ------------------------------Segona.- Aprovar la plantilla de personal d’aquesta corporació per a l’any 2011, de conformitat
amb l’annex que figura a l’expedient. ----------------------------------------------------------------------------Tercera.- Publicar en el BOIB i al Diari Menorca 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 durant el període establert a l’efecte, els expedients s’entendran
aprovats definitivament.” ----------------------------------------------------------------------------------------------

Intervé el batle. Manifesta que, de conformitat amb l’article 94.1.b) del Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, el debat s’iniciarà
amb un exposició i justificació de la proposta a càrrec de la regidora d’Economia i
presidenta de la comissió informativa que va emetre el dictamen.
Tot seguit,
concedeix la paraula a la Sra. Marqués Portella.
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Intervé la Sra. Marqués Portella. Manifesta que avui es presenta davant aquest Ple el
pressupost pel 2011, un pressupost en el qual aquest equip de govern ha establert les
seves prioritats amb vista a l’any que ve, prioritats que com sempre vénen marcades
pel servei a totes les persones que conformam aquest poble i, és per açò, que hem
definit aquest pressupost com un pressupost de tots i per a tots. Així mateix,
manifesta que aquest pressupost es compon, quant a ingressos:
Capítols Ingressos
CAP- 1
CAP- 2
CAP- 3
CAP- 4
CAP- 5
CAP- 6
CAP- 7
CAP- 9
TOTALS

Imposts directes
Imposts indirectes
Taxes i d'altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials
Alienació d'inversions reals
Transferències de capital
Préstecs

2011
4.790.548,03 €
165.000,00 €
2.064.666,93 €
1.581.066,77 €
271.251,30 €
0,00 €
4.846.344,20 €
358.775,15 €
14.077.652,38 €

I quant a despeses és:

CAP- 1
CAP- 2
CAP- 3
CAP- 4
CAP- 6
CAP- 7
CAP- 9
TOTALS

Capítols Despeses
Despeses de personal
Béns corrents i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents
Inversions reals
Transferències de capital
Passius financers

2011
3.747.678,05 €
2.724.725,63 €
184.141,87 €
1.123.409,75 €
5.584.360,33 €
53.000,00 €
660.336,75 €
14.077.652,38 €

Continua la Sra. Marqués Portella. Manifesta que, gràcies a les mesures econòmiques
adoptades a partir del 2008 per aquest equip de govern (com són: contenció de la
despesa; austeritat en la previsió d’ingressos i eficiència en els recursos i la gestió
diària), avui, amb la difícil situació que es viu a tot arreu, en aquest municipi podem
presentar un pressupost optimista que ens permet caminar segurs cap al futur amb
una prioritat molt clara, garantir els serveis a tots i cadascun de nosaltres, des dels
més petits fins als més grans, que ja disposen d’un espai on tenen garantits tots els
serveis i l’atenció que es mereixen, i amb el suport i manteniment de l’escola de
música i ensenyaments artístics, la biblioteca, l’escola infantil, el Molí de Baix (casal
per a petits i joves), totes les activitats del polisportiu, etc.
Segueix la Sra. Marqués Portella. Manifesta que també es presenta un pressupost
amb un fort increment en tota l’àrea social, ampliant els dos programes, tant el d’Acció
Social com el d’Assistència a persones dependents en un 35%, perquè creiem en les
persones i en la idea de garantir una vida digna per a tothom i, per açò, avui podem
donar-nos l’enhorabona, ja que el proper any serà el primer any de funcionament del
nou geriàtric i centre de dia, amb 26 usuaris de residència geriàtrica, 20 usuaris de
centre de dia i, aproximadament, 25 nous llocs de feina, que majoritàriament estan
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ocupats per gent del nostre poble. Un servei a l’abast de tots, amb 25 dels 46 usuaris
bonificats per la llei de dependència i amb més 100.000 € al pressupost per bonificar
les places municipals per als nostres veïns que necessitin anar-hi i no tenguin recursos
suficients per pagar les taxes.
Continua la Sra. Marqués Portella. Manifesta que tampoc ens oblidam dels qui,
malauradament, no viuen en un entorn privilegiat com és el nostre, perquè sempre
hem estat un municipi solidari, i és per açò que dedicam un 0,8% del pressupost a la
cooperació i el desenvolupament internacional (per damunt del 0,7 % reivindicat i
caminant cap a l’1% desitjat) amb un import per al 2011 de 55.000 €.
Segueix la Sra. Marqués Portella. Pel que fa a inversions, manifesta que estam molt
satisfets de poder presentar, ja com una realitat, l’execució de l’escola nova de
primària tan esperada i desitjada per tots els que tenim fills, perquè som molt
conscients de la gran necessitat d’aquesta instal·lació al nostre poble des de ja fa
anys. Ha estat un procés llarg i dur, que culminarà a finals de 2011 o principis de 2012
amb la seva posada en marxa. Així mateix, manifesta que, tot i l’alegria per
començar l’escola nova, no podem oblidar també importants inversions previstes per a
l’any que ve, com són la nova Sala Multifuncional, que tot i que no la contractem
directament s’executarà al mateix centre del nostre poble, així com l’execució de la 1ª
fase de reforma i ampliació del poliesportiu, prevista inicialment per al 2010, però com
a conseqüència de no haver venut el patrimoni previst no s’ha pogut iniciar. És per açò
que a n’aquest pressupost la seva execució es farà amb finançament propi, no
subjecte a cap condició, i es podrà iniciar el procediment de contractació just que
estigui aprovat el pressupost definitivament.
Continua la Sra. Marqués Portella. Manifesta que, a més de tot açò, comptam amb
més de 750.000 € en petites inversions accessibles a un gran nombre d’empresaris
locals, intentant sempre fer feina per reactivar l’economia local. Afegeix que aquest
any que ve serà un any en què el capítol d’Inversions s’incrementa espectacularment
gràcies, principalment, a la nova escola, però sobretot gràcies a la feina i l’esforç per
aconseguir el finançament per portar a terme totes les grans inversions tan desitjades
des de fa tant de temps, i també gràcies a l’aposta, com ja he dit abans, per reactivar
l’economia local en uns anys tan complicats per a tots, ajustant un gran nombre
d’inversions a les dimensions de les nostres empreses per facilitar l’accés a la seva
execució. D’aquesta manera, tancarem els quatre anys de major inversió mai feta a
Sant Lluís amb més de 14 milions i mig d’euros.
Segueix la Sra. Marqués Portella. Manifesta que tota aquesta inversió es realitzarà
gràcies al compromís de reactivar l’economia local, a la vegada que duem endavant
l’aposta de reduir l’endeutament municipal, que ha baixat en aquest pressupost fins al
66,48%. Afegeix que per aquest any que ve hi ha previst concertar un crèdit per a
noves inversions de 358.700€; la previsió d’amortització pel 2011 es de 660.300€, la
qual cosa farà rebaixar el deute municipal en 301.500 €, arribant a una previsió de
deute total el 31 de desembre de 2011 de 5.100.290€, un 58,86% dels ingressos
corrents anuals, a fi d’aconseguir haver baixat en 4 anys del 87,89% al 58,86 el
percentatge d’endeutament municipal.
Finalment, la Sra. Marqués Portella manifesta que aquest és el pressupost que
presentam avui, un pressupost marcat per l’eficiència dels recursos i l’austeritat en la
despesa, exceptuant la despesa social i la inversió, que són els programes en què
aquest equip de govern vol centrar el major esforç en el proper exercici, perquè creiem
en les persones, fem feina per a les persones.
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Intervé la Sra. Baillo Vadell. Diu que es tracta de pressuposts amb una credibilitat
nul·la. Assenyala que l’equip de govern destaca el capítol VI d’inversions, gràcies a la
seva bona gestió econòmica, i es demana: Creu el batle que una aportació per part de
l’Ajuntament d’un 14% de les inversions es pot qualificar de bona gestió econòmica?
Creu el batle que es pot dir que mantenen l’esforç inversor? Pot dir que la inversió serà
el programa en què l’equip de govern centrarà el major esforç aportant només un
14%?
Manifesta que per dir açò ho ha d’argumentar, i quan l’oposició rep la
documentació, per responsabilitat, fa un estudi de les partides, cerca dades, repassa
l’estat de la darrera liquidació aprovada, en aquest cas la de l’any 2009 i,
naturalment, arriba a una sèrie de conclusions, les quals ara matisarà.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Per què credibilitat nul·la? Manifesta que, repassant
dades del Compte general de 2009, es pot veure que a la partida 22603 “despeses
jurídiques”, hi ha unes obligacions reconegudes de 73.400 euros, si bé vol deixar
constància que en aquesta partida hi van carregar factures de Festes, Cultura i
Joventut. Afegeix que sap que en aquests moments la regidora d’Hisenda no ho pot
comprovar, per la qual cosa li recomana que s’ho miri i veurà que és cert açò que diu
el Partit Popular. Considera que els conceptes que presenten, tant pel que fa a una
liquidació com a un pressupost, es presten a confusions, ja que de cap manera en
unes despeses jurídiques hi poden aparèixer factures de festes. Per tant, la primera
consideració i petició formal és que donin una documentació clara allà on cada nombre
es correspongui amb el concepte que li pertoqui.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que amb aquesta pobra base començarà a
analitzar la memòria que ens presenta el batle. Assenyala que el batle diu que per al
2011 es fa un important valent esforç inversor, que la inversió s’incrementa en un
286%, matisant que la inversió més important està subvencionada en un 100% pel
Govern balear per a la construcció de la nova escola.
Respecte al capítol
d’inversions, manifesta que si les matemàtiques no fallen l’equip de govern presenta
unes inversions de 5.600.000 euros, de les quals el 86% les pagaran la comunitat
autònoma i el CIM, és a dir, altres administracions, i l’Ajuntament només n’aporta un
14%, açò és la trista realitat de l’Ajuntament, realitat que l’equip de govern sap
perfectament però no vol reconèixer-ho públicament perquè seria acceptar un fracàs
de gestió total. Manifesta que el batle no podia informar a través de la memòria d’una
inversió de 286%, no podia dir açò, i que si hagués explicat que a causa de la crisi
econòmica actual la inversió havia davallat, el PP no tindria argument per rebatre-ho,
perquè tots sabem quina és la realitat dels ajuntaments. Per tant, es demana: Troba, el
batle, que amb una inversió per part de l’Ajuntament d’un 14% pot dir que és un valent
esforç inversor? Creu que açò mereix credibilitat?
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que si comparam les inversions de
l’Ajuntament del 2010 respecte al 2011, resulta que aquestes vénen a ser les
mateixes, 790.000 euros. Afegeix que si comparam les inversions previstes en el Pla
econòmic que esmenten, resulta que per a l’any 2011 tenien una previsió d’1.100.000
euros en inversions, però si només hi ha pressupostats 790.000 euros, no podran
complir allò que diu el Pla. Així mateix, manifesta, però, que encara hi ha més, ja que
a la liquidació del pressupost de 2009 la senyora Marqués va dir les següents
paraules: “El romanent de 638.000 es podia considerar com l’estalvi acumulat per
poder aplicar als exercicis següents”. Per tant, es demana: On és el romanent de
638.000 euros per poder atendre les properes inversions?
Per altra banda, si s’ha
de demanar un préstec de 358.000 euros, que és més o menys la meitat de la
quantitat que volen invertir, açò vol dir que no tenen ni tan sols tots els doblers per
realitzar les inversions.
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Segueix la Sra. Baillo Vadell. Es demana: Quines són les inversions? L’execució de
la primera fase de la reforma i ampliació del poliesportiu. Manifesta que l’any 2003, si
bé la senyora Marqués no hi era, amb la regidora que duia aquesta àrea va ser, per
dir-ho de qualque manera, el camp de batalla, perquè any rere any ho posava en el
pressupost i no ho va fer mai; per tant, han de comprendre que el PP tengui raonables
dubtes que aquest projecte s’executi. Manifesta que la credibilitat neix de la confiança
en una persona, en un grup i per la confiança d’una idea d’una gestió, però l’equip de
govern està demostrant amb paraules i a través de documents que no mereixen la
nostra confiança i, per tant, tampoc la credibilitat que es mereix un pressupost per
donar-li suport.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Pel que fa al capítol de personal, manifesta que a la
memòria esmenten algunes vegades el Pla econòmic, i ha de destacar que si no
hagués estat per la baixada dels sous decretada pel govern, els nombres per aquest
concepte els hagueren apujat. Afegeix que vol posar en evidència que des de l’any
2007, amb una plantilla de 125 persones, han passat a 157 persones per a l’any
2011, és a dir, en quatre anys el personal ha pujat en un 18% més.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Respecte al capítol de Festes, manifesta que no li deixa
de fer gràcia que esmentin la petita baixada d’aquesta partida. Assenyala que l’any
2010 van pressupostar 86.000 euros i per a l’any 2011 fan un pressupost de 79.000
euros... Què en podem dir? L’únic que vol remarcar és que el batle continua gastant
massa en festes, havent-hi coses molt més importants a fer. Així mateix, manifesta
que a la darrera liquidació de Festes que van presentar a la comissió el batle tenia
una previsió d’ingressos de La Rata que no ha comptabilitzat perquè ha estat aquesta
l’encarregada de pagar les sis actuacions que hi va haver en el Pla de sa Creu.
Considera que l’Ajuntament havia de fer una entrada de doblers de La Rata i era
l’Ajuntament el qui hauria de pagar les actuacions. D’aquesta manera, el batle ha
presentat un resultat dels comptes per festes amb unes despeses i ingressos inferiors
als prevists. De fet, allò que ha fet ha estat maquillar el resultat.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Pel que fa a les explotacions d’hamaques i para-sols,
manifesta que el cànon ingressat l’any 2009 per aquest concepte, any en què es va
encarregar l’Ajuntament de fer-ne la gestió, va ser de 16.000 euros; l’any 2010, que
no va portar la gestió l’Ajuntament, va ser de 70.000 euros; i per a l’any 2011 fan una
previsió de 39.000 euros, per la qual cosa voldria una explicació d’aquesta baixada
d’ingressos. Respecte al teatre, manifesta que per primera vegada en la història de
Balears no s’han aprovat els pressuposts de la comunitat autònoma i som davant una
pròrroga dels pressuposts anteriors. Atès que hi ha una partida d’execució i direcció
per a les obres del teatre de 26.000 euros, voldria saber si el fet de no aprovar-se el
pressupost del Govern balear, pot fer variar o afectar aquesta partida. Igualment,
sobre aquesta qüestió, voldria saber què passarà amb el projecte de la nova escola.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Respecte al geriàtric i centre de dia, manifesta que la
despesa que tenien prevista l’any 2010 per a la seva gestió era de 581.000 euros, si
bé pel fet de no posar-se en marxa no es van gastar, però en el pressupost de 2011
inclouen unes despeses de 769.000 euros, és a dir, 188.000 euros més. Demana:
Per què? Manifesta que sembla que esperen uns ingressos de 477.000 euros, per la
qual cosa hi haurà un dèficit que caldrà atendre.
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Continua la Sra. Baillo Vadell. Pel que fa a les despeses jurídiques, manifesta que en
una sessió plenària la senyora Marqués va dir que haurien de ser més responsables i
saber separar què són despeses jurídiques i què són despeses per assessorament
jurídic; va dir que no tenien res a veure una cosa amb l’altra, tot per dir que
l’Ajuntament no havia gastat tant en despeses jurídiques com assegurava el Partit
Popular.
Manifesta que, doncs, seguint la seva recomanació i en un acte de
responsabilitat, donarà els nombres que per fi li han aclarit avui matí. Durant tres
anys (2008, 2009 i 2010) s’han gastat en despeses jurídiques i assessorament jurídic
288.000 euros, açò fa una mitjana de 96.000 euros anuals, i en el pressupost per a
l’any 2011 hi preveuen 60.000 euros, per la qual cosa li demana a la Sra. Marqués:
Pensa, vostè, que açò pot ser creïble? Li demana que faci un acte de responsabilitat,
posi uns nombres que s’aproximin a la realitat i després la creurem. Afegeix que posi
i doni a l’oposició els nombres pel concepte que correspongui, per evitar malentesos.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que des de fa anys el Partit Popular ve
demanant que s’abaixi el tipus impositiu de l’IBI i, per fi, enguany l’equip de govern ho
va acceptar, és a dir, del 0’65% ha passat al 0’61%. Assenyala que des de l’any
2008 a l’any 2010 hi ha una diferència en recaptació d’1.381.000 euros; per tant, a
pesar de la baixada del tipus impositiu, a pesar de la reducció, els ciutadans hauran
de pagar més i l’Ajuntament, a pesar de la reducció, continuarà tenint majors
ingressos.
Pel que fa als consells municipals, manifesta que li agradaria saber de
quina forma i amb quines idees han participat els consells municipals en la confecció
dels pressuposts. Afegeix que havien demanant una petita informació sobre els
consells municipals, que no han rebut.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Respecte a la participació en els tributs de l‘Estat,
manifesta que si l’any 2010 per aquest concepte han ingressat, realment, 989.000
euros, els genera dubtes la reducció de les previsions en 30.000 euros. Afegeix que
l’any 2010 van pressupostar 1.100.000 euros i, com ha dit abans, n’han ingressat
989.00, és a dir 111.000 euros menys, per la qual cosa voldria saber quins són els
càlculs que han fet per reduir-lo a 30.000 euros.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que a la memòria de Batlia indiquen:
“austeritat de la despesa corrent”, però resulta que, en lloc de davallar les despeses, el
que han fet ha estat augmentar-les en 183.000 euros. A més, diuen que l’austeritat i
la inversió són els objectius en els quals l’equip de govern centrarà el seu esforç. Cap
de les dues coses són certes. Així mateix, manifesta que no venim aquí a dir
mentides, no bassa la seva intervenció en la ignorància, com tantes vegades aquest
equip de govern n’ha acusat aquesta portaveu; tot al contrari, intentam ser al màxim
d’escrupulosos que ens permet el fet d’estar a l‘oposició. Per tant, manifesta que
agrairà a la Sra. Marqués que estalvia certs qualificatius i argumenti la intervenció del
PP.
Finalment, la Sra. Baillo Vadell manifesta que no pot deixar d’esmentar que quan el
senyor Lora va estar a l’oposició tot era parlar de pressuposts participatius. Han
passat quatre anys, quatre pressuposts i, d’açò dit, res de res. Per tant, avui sabem
que les paraules del senyor Lora tampoc no tenen cap credibilitat.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que vol començar la seva intervenció
reconeixent la labor feta per l’equip humà que forma l’àrea econòmica, encapçalada
per la regidora la Sra. Marqués, en l’elaboració d’aquest pressupost. Afegeix que
equip humà de tipus tècnic, no així la labor feta per l’equip polític que representa
l’equip de govern, de manera que és en açò que basarà la seva anàlisi sobre aquest
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pressupost. Per altra banda, considera inacceptable que s’emprin els mitjans
institucionals que aquest Ajuntament té i que són de tots, pagats amb doblers públics,
com és la pàgina web municipal, per difondre eslògans propagandístics i electoralistes
amb frases com: “Cuidem el nostre futur”; “La feina responsable i l’esforç donen el
seu fruit”, etc., . eslògans que no donen cap informació a la ciutadania, sinó que són
purament de campanya electoral.
I, encara molt pitjor, el fet que dins aquesta
presentació es donin xifres falses interessadament manipulades, com és dir que durant
aquests quatre anys s’han fet inversions per un valor de 14.500.000 euros, quan la
realitat és que està molt per davall d’aquesta quantitat. Afegeix que és vergonyós que
s’emprin les inversions no realitzades per posar-se medalles, com és el cas de la
reforma del poliesportiu, la qual ha anat figurant cada any en el pressupost i encara no
s’ha fet res.
Continua el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que, entrant en l’anàlisi específica del
pressupost de 2011, EM-EU veu que les mancances que denunciava l’any passat se
segueixen repetint, especialment en Acció Social, on segueix trobant la falta de
sensibilitat d’aquest equip de govern cap a aquelles persones que estan patint una
situació greu de falta de recursos econòmics. Manifesta que el pressupost de 2011 hi
destina la mateixa quantitat que l’any anterior, és a dir, 22.000 euros, la qual quantitat
considera que és del tot insuficient, i més tenint en compte que aquest any la situació
econòmica és més greu i que hi ha un major nombre de persones sense feina.
Afegeix que, per acabar d’agreujar la situació, hi ha hagut una retallada de les
prestacions per part del govern central i del govern insular. Per tant, el fet de mantenir
la mateixa partida d’ajudes de primera necessitat és cosa que ja va criticar l’any
passat, en el sentit que ho trobava poc, i ho tornar a criticar enguany, ja que, si bé és
la mateixa quantitat, aquesta encara resulta ara molt més insuficient.
Per altra
banda,
considera que aquest equip de govern no fa l’esforç de contenció de la
despesa que seria necessari, ja que segueix mantenint les mateixes dedicacions de
regidors, quan creu que n’hi ha dues que no estan justificades.
Segueix el Sr. Melià Mercadal. Pel que fa a les inversions i, seguint amb els
incompliments de les promeses fetes per aquest equip de govern en els darrers anys,
assenyala que s’ha seguit sense fer res ni invertir gens en la rehabilitació del nucli
urbà, quan fa dos anys EM-EU ja va fer una al·legació als pressuposts demanant que
s’incorporàs una partida específica per a l’elaboració del projecte. Se’ns va prometre
que dins la partida de projectes complexos hi estava inclosa, cosa que no es va fer;
l’any passat se’ns va tornar a prometre que després d’haver fet l’estudi topogràfic es
faria el projecte i es començaria la rehabilitació del nucli urbà, cosa que tampoc no
s’ha fet. Per tant, açò són promeses incomplides que resten credibilitat a aquest
equip de govern.
Per altra banda, manifesta que se’ns diu que hi ha hagut grans
augments en el capítol d’inversions, però ha de denunciar la falsedat de les dades i, en
concret, les referides al Pla insular de cooperació per a 2011, en què apareixen en els
pressuposts unes inversions imputables de 357.608 euros, la qual cosa suposa un
27% si es descompta la construcció de la nova escola. Afegeix que, una vegada
coneguts els pressuposts del Consell Insular de Menorca, veu que es dedica als
programes del PIC per a Sant Lluís la quantitat de 136.000 euros, és a dir, 221.300
euros menys dels pressupostats per l’equip de govern de Sant Lluís. És evident que
aquesta reducció fa que no siguin reals els pressuposts que avui es duen a debatre, ja
que queden sense dotació pressupostària, almenys pel que fa a les aportacions
previstes del CIM, les següents inversions:
- Substitució enllumenat de la plaça Nova
- Pavimentació asfàltica d’un tram del camí de Binissafuet
- Tram xarxa abastament d’aigua caseriu des Pou Nou, 3ª fase
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- Substitució canonada d’abastament d’aigua i clavegueram s’Algar
- Projecte evacuació aigües pluvials a via pública a Punta Prima
- Memòria valorada voravies Biniancolla
- Memòria valorada voravies Alcalfar
Manifesta que açò són projectes que estan inclosos en els pressuposts i amb una
partida que se suposa que es preveu que arribarà del CIM, quan ja sabem que
l’esmentat organisme no ha acceptat aquests projectes.
Continua el Sr. Melià Mercadal. Pel que fa a la inversió de 500.000 euros per a la
primera fase de la remodelació del poliesportiu, manifesta que EM-EU serem els
primers que celebrarem que açò sigui una realitat, però dubta que aquestes obres es
duguin a terme, ja que és el quart any, com a mínim, que apareixen en els pressuposts
i encara no s’ha començat. Afegeix que troba a faltar una total falta d’explicació per
part de l’equip de govern del perquè s’ha donat aquesta circumstància, la qual cosa el
fa dubtar de la capacitat de gestió d’aquest govern actual.
Segueix el Sr. Melià Mercadal. Respecte a la construcció de l’escola nova, manifesta
que, al fracàs que ja va denunciar en el començament d’aquest mandat respecte a
l’equip de govern anterior, el qual no havia fet res davant la situació de massificació i
de falta d’instal·lacions adequades de l’escola, cosa que de cada vegada era més
preocupant, ara hi ha d’afegir el fracàs de l’actual equip de govern respecte a
l’incompliment dels terminis anunciats per a l’inici de les obres. Afegeix que és
vergonyós que s’emprin aquests fracassos per posar-se medalles i es demana: O és
que no se’n recorden quan, fa quatre anys, EM-EU denunciava que no s’hagués fet
res? Recorda que l’equip de govern deia que l’Ajuntament no construeix escoles i ara
presumeixen d’inversions municipals, quan encara no són una realitat. I insisteix que
és vergonyós que quan no es fa res del que ha de fer l’Ajuntament, es deixi la
responsabilitat al Govern balear; i quan el Govern balear, finalment i després de tots
els retards que hi ha hagut, inclou en el pressupost el finançament de l’escola nova,
l’equip de govern aprofita per posar-se les medalles. Per tant, o bé l’Ajuntament no fa
escoles o bé en fa, però siguem coherents, no diguem les coses en funció d’allò que
ens interessa.
Finalment, el Sr. Melià Mercadal manifesta que es destinen 107.000 € en concepte de
bonificacions al geriàtric i centre de dia. Considera que els càlculs fets per pagar
subvencions al geriàtric i centre de dia són del tot incorrectes i insuficients i que el
dèficit anunciat de 38.135 euros en un supòsit del 90% d’ocupació, es quedarà molt
curt i serà molt més si és te una voluntat que els serveis residencials siguin per a les
persones que realment ho necessitin.
Afegeix que, després d’aquesta anàlisi, ha
d’afirmar que els pressuposts no estan fets amb criteris socials, si bé és cert que
existeix una partida de bonificacions de 107.000 euros que abans no existia, però no
s’aproximen a allò que podríem considerar necessaris i suficients per cobrir les
necessitats socials del geriàtric i centre de dia.
Intervé novament la Sra. Marqués Portella. Manifesta que la portaveu del Partit
Popular ha dit que aquest pressupost i aquest equip de govern té una credibilitat
nul·la, així com que destacam el capítol VI d’inversions gràcies a la gestió
econòmica... Assenyala que allò que ella ha dit és que aquest any que ve serà un any
en què el capítol d’inversions s’incrementa espectacularment gràcies, principalment, a
l’escola nova i, sobretot, gràcies a la feina i a l’esforç per aconseguir finançament per
portar a terme totes les grans inversions tan desitjades des de fa tant de temps a Sant
Lluís. Manifesta que han estat quatre anys de feina per aconseguir finançament
d’altres administracions i per a l’any 2011 tenim una gran quantitat de finançament
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d’altres administracions. Entre aquesta quantitat de finançament, hi ha el finançament
per a l’execució de l’escola nova, ja que el vam haver d’anar a cercar nosaltres i, per
açò, el tenim; i l’any que ve adjudicarem les obres d’execució de l’escola nova, cosa de
què estam contents i orgullosos. Per açò forma part d’aquest pressupost. Afegeix que
no hem amagat en cap moment que tota aquesta quantitat ens ve de finançament
extern, precisament com deia el Pla econòmic i financer que per a totes les inversions
s’havia de cercar finançament extern com a mínim en un 50%. I, per a aquest any, en
tenim molt més, per la qual cosa estam d’enhorabona, cosa que tal vegada a la
senyora Baillo no li agrada però a nosaltres, sí.
Continua la Sra. Marqués Portella. Manifesta que també s’ha dit que l’Ajuntament
només inverteix en un 14% de tota la part d’inversions... Indica que aquest any, en
finançament propi, l’Ajuntament hi invertirà 791.000 euros, pràcticament el mateix que
l’any passat, i considera que està prou bé. Afegeix que si es miren els pressuposts
que han aprovat la resta d’ajuntaments, veuran que estan molt enfora d’arribar a les
inversions que van fer l’any passat; i si aquest ajuntament pot arribar a fer les
mateixes inversions que va fer l’any passat en quantitat, amb un préstec pràcticament
similar al de l’any passat, és per dir que: gràcies a la gestió econòmica, les coses van
bé. Ja els agradaria, a molts d’altres ajuntaments, poder estar en aquest nivell! Així
mateix, manifesta que realment la inversió total que es fa, si llevam l’execució de
l’escola nova, és d’1.266.000 euros, ja que en aquesta quantitat s’inclou la part
finançada pel Consell Insular, Govern balear i empreses privades, cosa que creu que
està prou bé.
Segueix la Sra. Marqués Portella. Manifesta que també s’ha dit que a la darrera
liquidació de 2009, a la partida 226.03, de “Despeses jurídiques”, s’hi van carregar
despeses de festes i que en donem la documentació clara... Se li demana a la
senyora Baillo que, per favor, comenci a entendre tot allò que se li explica a les
comissions i personalment quan ve, ja que una cosa és un programa i una altra cosa
és el nombre comptable de les partides que hi ha dins el programa. Aquesta partida,
la 226.03 (“Despeses diverses”), es repeteix tant en el programa d’Urbanisme, on hi
ha les despeses jurídiques, com en altres programes, com són el de Festes, Cultura,
Esports, etc. i en aquesta partida s’hi comptabilitzen les despeses de tots els
programes on apareix. Per tant, açò que és una cosa bàsica, i després de vuit anys
d’estar a l’oposició discutint pressuposts i aprovant comptes generals, ho hauria de
saber bastant bé. Afegeix que la documentació se li dóna ben clara, però s’ha de
saber interpretar... i se li han explicat prou vegades aquestes diferències.
Continua la Sra. Marqués Portella. Pel que fa al romanent de 628.000 euros,
manifesta que de moment aquest romanent no el necessitam, per la qual cosa és
l’estalvi que tenim; i quan es faci la liquidació de 2010, es veurà com estam i, si l’hem
de menester, l’emprarem, però de moment no és necessari. La regidora creu que
està bé, en aquests moments que correm, poder tenir un estalvi.
Segueix la Sra. Marqués Portella. Manifesta que la senyora Baillo també ha dit que no
li mereixem ni confiança i que té seriosos dubtes que totes aquestes inversions es
realitzin... Amb els resultats que s’han anat aprovant amb les liquidacions que s’han
fet ja la demostram, la feina que s’està fent, per la qual cosa no entrarà en més
discussions sobre la qüestió de la nostra credibilitat. Pel que fa al capítol de personal,
manifesta que la senyora Baillo ha dit que, si no fos pel decret que es va aprovar
respecte a la reducció del 5%, aquest capítol hauria pujat... Manifesta que el capítol
de personal baixa un 7,71%, no un 5%, per la qual cosa li demana: Que ha fet bé els
comptes? Ha baixat més, no ha pujat.
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Continua la Sra. Marqués Portella. Pel que fa al capítol de festes, manifesta que la
senyora Baillo diu que es continua gastant massa en festes i que s’ha maquillat el
resultat. Pot dir-li que en cultura i festes hi ha hagut uns ingressos superiors als
prevists i les despeses han estat inferiors; si açò és maquillar les dades... Afegeix
que en festes ja fa quatre anys que el pressupost va baixant; en concret, del 2009 al
2011, en tres anys, s’ha abaixat un 20% el pressupost de festes. Tots sabem la
situació que hi ha i tots sabem que hi ha coses més importants; per açò s’ha abaixat.
Segueix la Sra. Marqués Portella. Manifesta que la senyora Baillo té sort en una
cosa,
ja que, com que no està governant, ningú ha de posar en dubte la seva
credibilitat. Quan diu que en el pressupost de 2011 s’han posat 39.000 euros pel
concepte d’ingressos d’hamaques i para-sols, resulta que n’hi ha 65.000... Té sort
de no estar a l’equip de govern perquè, llavors, la seva credibilitat sí que seria nul·la, i
és que en el pressupost d’ingressos hi figura la partida 559.00, Explotacions, amb un
import de 65.000 euros, pràcticament el mateix que s’ha ingressat enguany. Per altra
banda, manifesta que el fet que el Govern balear hagi prorrogat els pressuposts, açò
no afectarà el finançament del teatre ni de l’escola nova, ja que pel que fa a l’escola
nova hi ha un conveni signat amb una entitat bancària; i pel que fa al teatre, tampoc
l’afectarà, perquè ja està establert, per la qual cosa en açò pot estar tranquil·la la
senyora Baillo.
Continua la Sra. Marqués Portella. Respecte a la diferència que hi ha entre la despesa
del geriàtric i centre de dia de 2010 (uns 530.000 euros) i la de 2011 (uns 769.000
euros), manifesta que la diferència és molt clara, ja que l’any passat hi havia la previsió
d’obrir el geriàtric i centre de dia a partir del mes d’abril, per la qual cosa no hi havia
comptabilitzada la despesa de tot l’any. Aquesta és la diferència.
Segueix la Sra. Marqués Portella. Pel que fa a les despeses jurídiques, que és una de
les especialitats de la Sra. Baillo, manifesta que se li va enviar un desglossament de
la partida, i en aquesta partida hi havia més despeses, a part de l’assessorament
jurídic. Avui li han passat una altra llistat sense l’assessorament jurídic, si bé no pot
dir que no ho sabés, perquè se li va passar tota la relació de despeses i podia veure
perfectament quines anaven a l’assessorament jurídic,
quines anaven a
l’assessorament urbanístic, etc., però li hem hagut de fer la feina i li han tret, però, així
i tot, es torna a equivocar amb els totals. Manifesta que des del 2008 fins al 2011 la
despesa que hi ha són 231.000 euros, uns 60.000 euros anuals, però la senyora Baillo
hi suma la sentència de la requisa d’aigües, i açò no és una despesa jurídica, açò va
ser el compliment d’una sentència per la qual van haver de pagar 116.000 euros a
una empresa i es va comptabilitzar dins aquesta partida. Per tant, s’ha de treure
aquesta quantitat de la partida de despeses jurídiques.
Continua la Sra. Marqués Portella. Manifesta que és ver que seguirem tenint majors
ingressos respecte a l’IBI. Açò no és cap secret, sempre ho han dit; però al PP sempre
els ha agradat molt fer-se seva la idea de rebaixar el tipus impositiu. Recorda que
en el seu moment ja va dir-los que l’equip de govern feia feina en l’estudi, que ja
estava encomanat quan el PP va fer la proposta i, per açò, no es va aprovar. Afegeix
que li sembla molt bé que vulguin fer-se seva la idea, però vol deixar clar que la
proposta de rebaixar el tipus impositiu de l’IBI durant els sis anys venidors és de
l’equip de govern, ja que aquest IBI es rebaixarà mentre es vagi apujant la base
imposable dels rebuts. Assenyala que és evident que se seguiran tenint majors
ingressos, però seran uns ingressos adequats a les circumstàncies, ja que s’anirà
apujant amb una mitjana d’un 4%. Açò està a l’estudi i sempre ho hem dit, mai ens
n’hem amagat.
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Segueix la Sra. Marqués Portella. Respecte als ingressos de l’Estat, manifesta que la
senyora Baillo diu que ens falten uns 111.000 euros, però resulta que l’any en curs no
ha acabat encara, no estan comptabilitzats tots els ingressos, i assenyala que ens
atracarem molt a les quantitats pressupostades. Afegeix que per a l’any que ve ja s’ha
fet una previsió d’abaixar una quantitat important, tot i que no sabem quant ens
abaixaran. Respecte a la despesa corrent, manifesta que la senyora Baillo ha dit que
nosaltres en lloc d’abaixar la despesa corrent el que hem fet ha estat augmentar-la en
180.000 euros... Però resulta que amb aquests 180.000 euros hi ha la gestió del
geriàtric, és una despesa nova; però, si llevam aquesta despesa, es pot veure que
segueix baixant la despesa corrent per tercer any consecutiu. Sobre el comentari fet
respecte que no s’ha posat en marxa el pressupost participatiu, manifesta que s’hi ha
començat a fer feina, però no s’ha posat en marxa, s’haurà d’esperar a una altra
legislatura.
Continua la Sra. Marqués Portella. Pel que fa a la intervenció del portaveu d’EM-EU,
en primer lloc li dóna les gràcies pel reconeixement a tot l’equip humà i tècnic dels
serveis econòmics, la qual cosa els traslladarà de part seva. Per altra banda,
manifesta que no està d’acord amb allò que ha dit que l’equip de govern està emprant
la pàgina web de l’Ajuntament per fer propaganda electoral i per posar eslògans, ja
que nosaltres estam emprant la pàgina web municipal per donar informació a tots els
veïns, i allò que hi ha penjat a la pàgina web és la presentació del pressupost de 2011
que fa l’equip de govern, que és el qui governa; i mentre no estigui aprovat
definitivament, hi haurà aquesta presentació, però una vegada estigui el pressupost
aprovat definitivament, es publicarà el pressupost. Afegeix que a partir de demà, a
més a més, es publicarà a la pàgina web el Compte general de 2009 i d’aquesta
manera qualsevol veí podrà consultar quins són els nombres reals. Manifesta que,
per altra banda, el senyor Melià també ha dit que aquesta presentació està plena de
mentides... No sap com ha cercat la informació, però pot garantir-li que tota la
informació i tots els nombres que hi ha són totalment i absolutament reals, i li agradaria
que si té la comprovació de qualcun que no sigui ver, que véngui i li indiqui
personalment, perquè ella li demostrarà que no és així.
Segueix la Sra. Marqués Portella. Respecte als ajuts socials: que si la quantitat de
l’any passat era insuficient, que per a l’any 2011 és la mateixa i que també serà
insuficient perquè la situació és més greu... Manifesta que l’any passat, entre ajuts
individuals i bonificacions de serveis, es va passar de 19.500 euros per a l’any 2009 a
30.000 euros per a l’any 2010, un increment prou important però que pel senyor Melià
era del tot insuficient. Així mateix, informa que la despesa que duem a 30.11.10 és de
16.166 euros, un poquet més de la meitat, i encara ens queden uns 14.000 euros;
però, així i tot, i com que la situació és greu, es manté la partida de 30.000 euros per a
l’any 2011. Per tant, que digui que és del tot insuficient... Li hem demostrat que l’any
passat no era insuficient. A més, manifesta que s’ha ampliat aquesta partida en
137.000 euros perquè hi ha 107.000 euros de bonificacions directes per al geriàtric,
cosa que el senyor Melià també ha dit que era del tot insuficient, si bé ella va intentar
explicar-li-ho a la comissió, però avui li ho tornarà a explicar. Manifesta que de les
26 places de residència geriàtrica i de les 20 places de centre de dia, n’hi ha 25
conveniades amb el Govern balear, per la qual cosa, d’aquestes, l’Ajuntament no n’ha
de bonificar res. N’hi queden 11 de residència geriàtrica i 10 de centre de dia. De
totes aquestes places, les que estiguin ocupades per persones que no són del nostre
municipi, nosaltres no n’hem de bonificar res; i de les places que quedin amb
persones del nostre municipi, aquestes seran les que bonificarem, sempre que ho
necessitin. Per tant, pot assegurar-li que, de moment, amb les previsions que hi ha
anam sobrats, però fins que no es faci la liquidació no ho podrem justificar.
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Continua la Sra. Marqués Portella. Respecte al que ha dit el senyor Melià que és que
no s’ha fet la remodelació del nucli urbà, promeses incomplides... Manifesta que és
ver, no s’ha fet, hi ha hagut altres prioritats fins al dia d’avui. També ha dit que hi ha
falsedat en les dades de les inversions... Creu que no hauríem de ser tan lleugers
quan feim afirmacions d’aquest tipus. Manifesta que és ver que el CIM no ha agafat
totes les obres que van presentar en el PIC, només n’han acceptat tres per finançar,
però les finançaran amb un 95%, no amb la quantitat que nosaltres tenim prevista.
Afegeix que si sumam el total que teníem previst per a obres del PIC (no pel total del
CIM, que és el que ha fet el Sr. Melià) hi ha 140.000 euros, i resulta que ens
finançaran 136.000, és a dir, només hi ha 4.000 euros de diferència.
Segueix la Sra. Marqués Portella. Manifesta que el senyor Melià també dubta que
s’arribi a executar les obres del poliesportiu i que troba a faltar una explicació del motiu
per què no s’han executat... Assenyala que a la comissió va donar una explicació i va
dir que les obres del poliesportiu no s’han executat dins el 2010 perquè estaven
condicionades a la venda de patrimoni municipal i a una subvenció, i així ho ha dit a
l’exposició que ha fet avui sobre el pressupost. Afegeix que el patrimoni no es va
vendre perquè, per vendre-ho més baix del que teníem previst, van preferir no vendre’l
i deixar l’obra sense fer; i ara s’ha passat l’obra del poliesportiu al pressupost de 2011
sense que estigui condicionada a res, està en finançament propi més la subvenció, la
qual cosa significa que en el moment que el pressupost estigui aprovat definitivament
ja pot sortir a contractació l’obra, perquè està tot a punt.
Continua la Sra. Marqués Portella. Pel que fa a l’escola nova i sobre el que ha dit el
senyor Melià que ha estat un fracàs amb l’incompliment dels terminis establerts
inicialment, manifesta que hi ha uns terminis que podem marcar nosaltres i uns altres
que vénen marcats per la Conselleria. Manifesta que la nostra participació en
l’execució de l’escola comença ara, ja que tota la qüestió del projecte formava part de
la Conselleria; nosaltres vam fer les gestions per poder aconseguir tenir aquesta
inversió i la Conselleria va fer el projecte, el va dotar econòmicament, vam signar un
conveni i, a partir d’aquí, l’Ajuntament ha de fer el procés d’adjudicació de les obres i
formarà part de la comissió que controlarà les obres. Així mateix, manifesta que és ver
que van iniciar el procés d’adjudicació de les obres i el van haver d’aturar, però també
és ver que ho van fer per responsabilitat, perquè el que ens hauríem trobat després
hauria estat molt pitjor i vam pensar, creure i decidir en aquell moment que, atès que hi
havia hagut alguns errors en el projecte, la millor cosa era aturar, resoldre aquests
errors i treure el projecte a licitació en perfectes condicions per tal que, el dia que es
comencessin les obres, no estiguessin ja encallats en discrepàncies amb el
constructor. I açò és el que es va fer per responsabilitat.
Finalment, la Sra. Marqués Portella manifesta que el senyor Melià també ha dit que
aquests pressuposts no estan fets amb criteris socials. Assenyala que si aquests
pressuposts estan fets amb qualque criteri, aquests són totalment i absolutament
socials, i açò es veu amb les inversions que s’executaran l’any que ve; amb la
posada en marxa d’aquest geriàtric; amb tota la quantitat que s’ha destinat per
posar-lo en marxa; i es veu com, amb la situació que tenim de crisi global, podem
mantenir tots els serveis que donam a les persones; en el fet que tenim garantits els
ajuts que estam donant a les famílies que ho necessitin; així com tenim garantides les
bonificacions que estam donant a totes les persones que ho necessitin. Per tant,
aquests pressuposts són del tot socials.
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Intervé novament la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que ella no ha fet referència per res
a allò que la senyora Maquès havia dit, sinó que ha començat la seva intervenció fent
referència a la memòria que ha presentat el batle, juntament amb els pressuposts. Per
tant, la senyora Marquès no l’ha entesa. Pel que fa a l’escola, manifesta que està clar
que n’estam contents, contents i orgullosos tant com hi poden estar l’equip de govern,
perquè tots som de Sant Lluís i tots defensam les mateixes coses, i de tot allò que
sigui positiu per al municipi, nosaltres n’estam realment satisfets. I el dubte de la
senyora Marqués sobre aquesta qüestió li ha resultat estrany, ja que a més a tots els
programes electorals hi anava la qüestió de l’escola.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que no és una qüestió de satisfacció, els
pressuposts, tal com ha posat de manifest la senyora Marqués, ja que en els
pressuposts es presenten unes decisions polítiques recolzades en uns nombres, res
més. Pel que fa al capítol de personal, manifesta que, si no recorda malament, la
senyora Marqués va dir que si no s’hagués abaixat el 5% haurien pujat uns 125.000
euros, si bé pot anar equivocada. Sobre despeses jurídiques, manifesta que avui
matí li han passat un llistat de despeses jurídiques i un llistat de despeses
d’assessorament jurídic des de l’any 2008 al 2010, amb un total de 288.000 euros
distribuïts de la següent manera: L’any 2008, 166.000 euros; l’any 2009, 79.000 euros
i l’any 2010, a dia d’avui, 42.000 euros, la qual cosa fa una mitjana de 96.000 euros
anuals, tal com ha dit abans. Per a l’any 2011 en pressuposten 60.000, havent-hi una
diferència d’uns 30.000 euros.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Respecte a la participació dels tributs de l’Estat,
manifesta que la senyora Marqués ha dit que no entén d’on ha tret ella (senyora Baillo)
els nombres, però resulta que aquest escrit ha estat signat per la senyora
Marqués, allà on diu: Import participació en els tributs de l’Estat, ingrés mensual,
82.438 euros. Afegeix que ella interpreta que aquesta quantitat s’ha de multiplicar per
dotze, si bé pot anar equivocada, per la qual cosa demana una explicació. Pel que fa
a l’IBI, manifesta que fa anys que ho estan reclamant, no és cosa d’aquest any, i el
fet que l’equip de govern hagi decidit fer-ho aquest any li sembla perfecte, i durant els
propers anys, si governen, i poden desenvolupar la proposta que van fer, també li
semblarà perfecte.
Continua la Sra. Baillo Vadell.
Manifesta que en el programa del PSOE es
determinava: “Implicar a los vecinos con charlas, debates, etc. para consensuar
decisiones municipals...” Afegeix que quan el batle no sap contestar-li sobre alguna
cosa li sol dir que s’hi està fent feina; molt bé, s’entén que hi estan fent feina però
aquest objectiu no l’han aconseguit ni el PSOE ni el PSM-ELS VERDS. Per altra
banda, manifesta que la senyora Marqués no li ha contestat què passarà amb la
qüestió dels pressuposts de la comunitat autònoma, així com tampoc li ha contestat
sobre el perquè de la baixada d’ingressos de les hamaques de les platges. Així
mateix, demana que els conceptes siguin clars amb la qüestió de pressuposts, que no
ho són, tal vegada per a l’equip de govern sí que ho són, però no per a l’oposició, que
no té accés als pressuposts amb la facilitat que té l’equip de govern.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que a continuació el Partit Popular farà una
anàlisi d’aquests quatre anys de gestió municipal dels grups PSOE – PSM-ELS
VERDS. Manifesta que la despesa corrent en quatre anys ha augmentat un 31%. Pel
que fa a inversions, l’aportació de l’Ajuntament l’any 2008 va ser d’1.613.000 i per a
l’any 2011 és de 791.000 euros, la qual cosa vol dir que, amb relació als primers
pressuposts que la senyora Marqués va fer, les inversions municipals s’han reduït un
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49%. A més, les inversions respecte a l’any passat es mantenen pràcticament igual i
el 86% d’aquestes recauen en altres administracions i l’Ajuntament només n’aporta el
14% -cal ser clars, no hi ha ni un euro-.
Continua la Sra. Baillo Vadell.
Manifesta que tots els nombres esmentats
anteriorment, tant de despesa corrent com d’inversions, ens demostren quina ha
estat la gestió d’aquest equip de govern en quatre anys: la despesa corrent ha
augmentat un 31% i les inversions han baixat un 49%. Açò és la crua realitat, el
govern socialista no ha sabut aconseguir una bona administració dels doblers dels
ciutadans. A més, el deute als bancs continua sent molt elevat, uns 5.760.000 euros,
la qual cosa són molts de doblers per un ajuntament tan petit.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que, per altra banda, no pot deixar de fer
menció de l’escrit del Consell Insular de Menorca, RE 4883, de dia 01.10.10. Aquest
escrit ve a dir que a partir de la data d’entrada en vigor de la Llei 10/2010, de 27 de
juliol, de mesures urgents relatives a infraestructures urbanisme, i respecte a
edificacions de nova planta en sòl urbà o urbanitzable que no disposin d’evacuació per
sistema de clavegueram, no se’ls podrà concedir llicències, ni certificats d’obra ni
cèdules d’habilitabilitat.
Manifesta que aquesta llei s’ha de complir en el termini de
dos anys, la qual cosa vol dir que a criteri del PP s’haurien de començar a redactar els
corresponents projectes d’urbanització, com són el de Binissafúller Platja, el de
Binissafúller Roters, el de Cap d’en Font, etc., ja que en cas contrari el 2012 no
podran concedir llicència, la qual cosa podria suposar una disminució d’ingressos
quant a taxa de llicències urbanístiques i impost sobre construccions.
Finalment, la Sra. Baillo Vadell manifesta que l’equip de govern ha pressupostat
80.000 euros per fer projectes, i de cap manera hi ha previst fer projectes
d’urbanització, ja que, com va dir la senyora Marqués a la comissió, aquests
projectes suposarien incrementar considerablement aquesta partida. Així mateix,
manifesta que aquests pressuposts manquen de visió de futur perquè, si aquest any
per llicència d’obres i impost per construccions han recaptat 500.000 euros, el fet de
no complir aquesta llei suposaria que l’any 2012 aquests ingressos podrien ser
pràcticament nuls. Conclou dient que per tot el que ha exposat anteriorment el vot del
Partit Popular serà en contra del Pressupost de 2011.
Intervé novament el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que la senyora Marquès ha recordat
que té en ella el compromís de seguir abaixant el tipus impositiu de l’IBI durant els
propers sis anys, fins a arribar al 0’50%. En el moment que es va aprovar aquesta
previsió, EM-EU va denunciar que hi havia una doble intenció en aquesta aprovació, ja
que per una banda és ver que s’agafava un compromís de seguir rebaixant el tipus fins
al 0’50% durant els propers sis anys; però, per altra banda, s’afegia una altra proposta
d’acord en el sentit que cada any es revisaria. Per tant, EM-EU va denunciar en
aquell moment que era una aprovació amb vista a les eleccions el fet de poder dir que
havien pres el compromís de seguir abaixant l’IBI, però a la vegada aprovaven que
cada any es revisaria si aquesta baixada era convenient o no, és a dir, pur
electoralisme.
Segueix el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que, parlant d’elctoralisme, com ha
denunciat a la primera intervenció respecte al llenguatge emprat a la presentació
d’aquests pressuposts que es fa a la pàgina web, la Sra. Marquès li ha demanat quins
eren els nombres que no són reals. Assenyala que ell no ha dit “mentides”, sinó que
ha parlat de manipulacions interessades, i parlar d’una inversió dels darrers quatre
anys de 14.500.000 d’euros, a part que no té res a veure amb la presentació dels
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pressuposts que es pretén explicar en aquesta pàgina, sinó que té a veure amb el
balanç que l’equip de govern haurà de fer durant la campanya electoral dels darrers
quatre anys, s’entén que s’han sumat totes les inversions dels quatre anys
independentment que s’hagin realitzat o no i, a més, s’han inclòs les inversions que
s’han realitzat en el municipi provenint d’altres administracions. Per tant, insisteix que
açò són manipulacions interessades.
Segueix el Sr. Melià Mercadal. Pel que fa als ajuts individuals, manifesta que la Sra.
Marqués diu que s’han gastat 16.000 euros i que en queden quasi la meitat... A finals
de l’any passat EM-EU va demanar la relació d’ajuts demanats, concedits i no
concedits. I la resposta que se li va donar era que s’havien concedits quasi tots. Però
llavors va esbrinar que només es comptabilitzaven aquells ajuts que s’havien tramitat; i
van assabentar-se que aquells que no es tramitaven era perquè se sabia que no hi
havia pressupost per atendre’ls. Per tant, amb aquesta política és molt fàcil que sobrin
doblers, es fa el que es creu convenient en funció dels doblers que es volen gastar, no
en funció de les necessitats de les famílies i de les persones necessitades. Pel que
fa a les bonificacions del geriàtric i centre de dia, manifesta que ell només ha
manifestat que considera que són insuficients; en canvi, la Sra. Marqués troba que
són suficients. Ja es veurà.
Continua el Sr. Melià Mercadal. Respecte a inversions, manifesta que la senyora
Marqués ha reconegut que, tant fa un any com dos, es van fer una sèrie de promeses
quant a invertir en el manteniment del nucli urbà, i ha reconegut que no s’han complert
i que l’equip de govern ha tingut altres prioritats. Manifesta que li sembla molt bé que
l’equip de govern tengui altres prioritats, però llavors no juguin amb la seva credibilitat
afirmant que açò es farà, quan ni es fa i, a més, reconeixen que no tenien intenció de
fer-ho perquè tenien altres prioritats. Així mateix, manifesta que EM-EU sempre ho ha
considerat important, si bé sap que no es pot fer tot ni en un any ni en quatre anys,
però considera que és una prioritat començar, perquè la sensació d’abandonament
que fa aquest poble respecte al seu nucli urbà és més evident i més escandalosa.
Segueix el Sr. Melià Mercadal. Pel que fa al PIC, manifesta que la Sra. Marqués ha
dit que s’han reduït projectes però que s’ha augmentat la partida pressupostària... No
sap com pot ser que en el pressupost venguin deu projectes, quan l’equip de govern
ja sap que el CIM no els finançarà; per tant, considera que hi ha una incorrecció dels
pressuposts des del moment que inclouen projectes quan ja saben que no tenen
finançament del CIM. Respecte a la reforma del poliesportiu, manifesta que la Sra.
Marqués ha explicat els motius pels quals no s’ha executat l’any 2010, però resulta
que no estam parlant del 2010, sinó de tots aquests quatre anys de mandat, on cada
any hi havia partida pressupostària per aquesta qüestió. Afegeix que no és un any de
retard, com a mínim són quatre i sembla que en poden ser vuit.
Finalment, i respecte a l’escola nova, el Sr. Melià Mercadal manifesta que la Sra.
Marqués ha reconegut que es va haver d’aturar la licitació per un error que hi va haver
en la redacció del projecte; açò ja ho sabíem i no és açò allò que ell ha qüestionat,
sinó que el retard és des que es va fer la presentació pública en aquest Ajuntament fa
quasi un any, i es va dir que les obres començarien en el mes d’abril de 2010, cosa
que no ha succeït i no creu que en el mes d’abril 2011 hagin començat. Per tant, és
aquí que anam acumulant anys de retard, la qual cosa li fa considerar que la qüestió
de l’escola és un fracàs d’aquest equip de govern. Conclou dient que per tot el que ha
exposat EM-EU hi votarà en contra.
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Intervé el batle. Manifesta que abans de donar el torn de tancament a la ponent,
d’acord amb l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de
les entitats locals, voldria fer una intervenció respecte a la crua realitat, i és ver que és
una crua realitat, que no els va gens bé a l’oposició, ja que són molt curiosos els
discursos que fan, i és que per una banda tot allò que sigui inversió a Sant Lluís va bé,
però, per altra banda, sembla que la inversió que ve no ens va bé... La veritat és cosa
bastant penosa les intervencions que ha sentit en el dia d’avui, a més mesclant i
confonent conceptes contínuament, i la regidora d’Hisenda els hi ha repetit, una
vegada darrere l’altra, les partides amb les quals s’estan equivocant, però resulta que
se’ls ho torna explicar i ells tornen a reincidir en el mateix. Per tant, parlar de
credibilitat nul·la... Creu que el missatge hauria de ser un poc més seriós.
Continua el batle. Pel que fa a l’IBI, manifesta que hi ha un compromís clar i
contundent per part d’aquest equip de govern, en el sentit que per a l’any 2011 es
rebaixa el tipus impositiu en quatre punts, del 0’65% al 0’61%, però amb la clara
voluntat d’arribar en sis anys al tipus impositiu del 0’50%. I açò, el Partit Popular no ho
va veure bé; el Partit Popular veia bé un any, però la resta no. Afegeix que l’equip de
govern és valent i va fer una proposta política en aquest sentit, i aquesta proposta
política no es modificarà perquè el gran esforç econòmic que ha fet aquest Ajuntament
és per anar en aquest camí.
Així mateix, manifesta que el Pla econòmic i financer
que es va posar en marxa l’any 2008 s’ha anat complint d’una forma escrupolosa i, per
açò, tenim en aquests moments unes condicions econòmiques bones, cosa que a la
millor altres no tenen, i d’aquesta manera podem seguir invertint i podem seguir
millorant el nostre municipi.
Segueix el batle. Manifesta que, efectivament, tenim urbanitzacions amb mancances
d’infraestructures, tal com ha dit la portaveu del PP amb referència a un escrit que
s’ha rebut del CIM sobre un decret que va aprovar el Parlament del Govern de les
Illes Balears. Però resulta que no és aquest Ajuntament que quedi en mala situació
sinó tots els ajuntaments de les Illes Balears, començant per un grapat de mallorquins,
ja que aquesta mesura es va prendre, precisament, per esclarir un problema que tenia
un ajuntament mallorquí i, per açò, es va aprovar aquest decret. Afegeix que a
Menorca hi ha moltes urbanitzacions que encara no tenen el servei de clavegueram i
nosaltres haurem de fer la feina per aclarir la nostra situació, però aquest problema no
és tan sols a Sant Lluís, sinó de l’àmbit de Balears.
Continua el batle. Pel que fa a l’escola, manifesta que van tenir els quatre anys de
legislatura passada que van estar castigats pel govern balear de torn. I es demana:
Per què no venia finançament del govern anterior? Per què se’ls gastaven en altres
coses que tots sabem, ja que ara van sortint.
Així mateix, recorda una famosa
visita del president anterior, el senyor Matas, en el despatx de la Batlia pels famosos
300.000 euros del Pla Mirall, que encara estam litigant, i allò que es va atrevir a dir el
Sr. Matas, que el funcionari que havia vingut a donar per bones les obres si havia
prevaricat. Afegeix que d’aquestes expressions en té testimonis, ja que hi havia la
Sra. Maruja Baillo, la Sra. Carmen Pons Villalonga i el Sr. Remigio Lora Buzón.
Segueix manifestant que és cert que la qüestió de l’escola nova ve amb una mica de
retard, però ho hem aconseguit, vam haver d’aturar la licitació, però ara hi tornam a ser
i que, si bé és ver que fa quatre anys que l’escola havia d’estar feta, i vam haver
d’esperar que hi hagués un canvi de govern, a més amb un govern progressista, que
cregués en el finançament de les noves escoles. Per açò, en el dia d’avui podem dir
que és una realitat.
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Segueix el batle. Manifesta que darrere aquests fracassos que diuen els grups de
l’oposició hi ha molta feina feta, moltíssima de feina, d’anar a Palma a cercar el
finançament... Igualment amb el darrer conveni que vam signar respecte a la qüestió
de les places concertades del geriàtric. Afegeix que a nosaltres ens hauria agradat
que n’haguessin concertades més, però només van ser quinze; ara bé, seguirem
insistint fins a aconseguir-ne més, de places concertades, que és la nostra obligació.
Tornant a l’escola, manifesta que, arran del canvi de govern balear, es van trobar que
la documentació respecte a la petició de la nova escola era zero, cosa estranya, tal
com també va passar amb els 300.000 euros del Pla Mirall: documentació zero,
expedient sense cap paper, si bé, vist de la manera que anava la legislatura passada
dins en el govern balear, un no s’estranya de trobar-se certes coses...
Finalment, el batle felicita la regidora d’Hisenda per l’aportació política a aquests
pressuposts i a tot l’equip que ha fet aquesta gran feina per a l’elaboració dels
Pressuposts de 2011. Els agraeix, doncs, la feina feta.
Tot seguit, i de conformitat amb l’article 94.1.e) del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, el batle concedeix la paraula a la
regidora d’Hisenda, recordant-li que aquesta darrera intervenció ha de ser breu per
ratificar o modificar la seva proposta.
Pren la paraula a la Sra. Marqués Portella. Manifesta que, escoltada la segona
intervenció dels portaveus de l’oposició, tant del PP com d’EM-EU, han deixat clar que,
malauradament, entenen poca cosa del que son aquests pressuposts, d’allò que són
les dades econòmiques i de com funciona aquest Ajuntament. Així mateix, manifesta
que açò li sap greu, ja que, fins i tot, posen en dubte els tràmits administratius que en
aquest Ajuntament es fan i açò, amb la quantitat de gent que hi ha fent feina, és greu.
Afegeix que les coses s’expliquen, es tornen a explicar, una i altra vegada, s’expliquen
a les comissions, s’expliquen amb visites personals, s’expliquen per telèfon... i ni així
no n’hi ha prou.
Continua la Sra. Marqués Portella. Manifesta que la informació que es dóna d’aquest
Ajuntament és clara, sempre ho ha estat, però si qualque cosa hem anat canviant és
ampliar la informació i anar millorant perquè cada vegada sigui més fàcil d’entendre.
Sempre es dóna tota la informació legal que es requereix i sempre es complementa
amb més informació perquè sigui més fàcil per als portaveus de l’oposició poder-la
interpretar. Així mateix, manifesta que la portaveu del PP li ha dit que hi havia unes
coses que no les hi havia contestat, cosa que no és ver, ja que estan totes
contestades; i quan llegeixi l’acta així ho veurà.
Segueix la Sra. Marqués Portella. Manifesta que la portaveu del PP ha dit que el seu
balanç d’aquests quatre anys ha estat un augment d’un 31% en despesa corrent i
una baixada del 49% en inversions... Assenyala que amb açò no hi pot estar gens
d’acord, ja que la despesa corrent en aquests quatre anys ha baixat un 6%; però clar,
si a aquesta despesa corrent s’hi afegeix la gestió del geriàtric que va inclosa dins el
capítol de despesa corrent, que fa quatre anys no existia, puja un 31%. Afegeix que
ella està contenta que hagi pujat aquest 31% perquè açò significa que el geriàtric està
obert i que podem assumir aquesta despesa, i que si comparam la despesa corrent
actual amb la de fa quatre anys, on no hi havia la gestió del geriàtric, la despesa
corrent ha anat baixant els quatre anys consecutius.
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Continua la Sra. Marqués Portella. Manifesta que la senyora Baillo també ha dit que
les inversions han baixat un 49% respecte al 2008, perquè el 2009 ja havien baixat. I
quan van aprovar el pressupost de 2009 ja van justificar-ho, que baixaria, perquè ja
van dir que la inversió que s’havia fet l’any 2008 no era assumible per un ajuntament
com el nostre, que ens havíem d’adaptar a les dimensions del nostre ajuntament i del
nostre municipi perquè era un tema de responsabilitat. I açò és el que s’ha fet i açò és
el que s’ha mantingut durant els tres darrers anys, una inversió que està al voltant d’un
milió d’euros.
Una inversió que ens permet fer obres en el nostre poble, anar
mantenint el nostre poble sense que l’endeutament ens ofegui, i no és massa
l’endeutament que tenim, estam a uns nivells que ja voldrien molts ajuntaments, al
66% d’endeutament dels ingressos corrents anuals, cosa que està prou bé.
Segueix la Sra. Marqués Portella. Manifesta que en aquest Ajuntament fem les coses
amb serietat, i aquest any s’han ingressat en llicències d’obres 500.000 euros, molt
més del que havíem pressupostat, ja que havíem estat austers amb la previsió
d’ingressos. I per a l’any que ve, tot i que hem tingut més ingressos, seguim
pressupostant menys, no com passa a altres llocs, que pugen les aportacions per
llicències d’obres per poder quadrar els seus pressuposts. Per tant, no creu que
estiguin gaire bé parlar de credibilitat.
Finalment, la Sra. Marqués Portella manifesta que aquest pressupost que s’ha
presentat aquest any és fruit de l’experiència d’aquests quatre anys, de la
responsabilitat de tota la feina que s’ha fet, i creu que és un pressupost envejable per
moltes administracions.
Conclou dient que, com a portaveu del PSOE i com a
representat de l’equip de govern, segueix presentant aquest pressupost, donarà suport
a aquest pressupost i segueix creient en aquest pressupost.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
Comissió d’Economia i Educació.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres del PSOE (5)
i PSM-ELS VERDS (2); i sis abstencions, corresponents als membres del PP (5) i
EM-EU (1); acorda:
Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost de 2011, el qual puja a un estat de
despeses de 14.077.652,38 euros i uns ingressos igualment de 14.077.652,38 euros.
Segon.- Aprovar la plantilla de personal d’aquesta corporació per a l’any 2011, de
conformitat amb l’annex que figura a l’expedient.
Tercer.- Publicar en el BOIB i al Diari Menorca 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 durant el període establert a l’efecte, els expedients
s’entendran aprovats definitivament.

1

Ajuntament de Sant Lluís
www.ajsantlluis.org

TERCER.- PROPOSICIÓ DE BATLIA EN RELACIÓ
A L'APROVACIÓ DEL
CONVENI ENTRE EL CONSORCI DE RESIDUS URBANS I ENERGIA DE
MENORCA, EL CONSELL INSULAR DE MENORCA I ELS AJUNTAMENTS DE
L'ILLA PER A LA CONTRACTACIÓ DE SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC EN BAIXA
TENSIÓ
El secretari dóna compte de la proposició de Batlia, de dia16.12.10, amb relació a
l’assumpte indicat, que diu:
“Atenent al nou marc de la liberalització del sector elèctric, amb tarifes lliures susceptibles de
negociació amb les empreses comercialitzadores, el Consell Insular de Menorca i els
Ajuntaments de l’Illa han considerat adequat crear, mitjançant el Consorci de Residus Urbans i
Energia de Menorca, un instrument que permeti la contractació centralitzada del
subministrament d’energia elèctrica per a les entitats membres del Consorci que ho decideixin,
per tal d’obtenir en benefici d’aquestes millors condicions econòmiques mitjançant les
corresponents economies d’escala.-------------------------------------------------------------------------------El conveni que es planteja per a la seva aprovació suposa la delegació de competències en el
Consorci de Residus Urbans i Energia de Menorca de part de la tramitació administrativa per a
la contractació del subministrament d’energia elèctrica en els bens de domini públic i
patrimonials d’aquest Ajuntament. --------------------------------------------------------------------------------I atenent, així mateix, al que disposa l’article 82 del Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals, en el qual es posa de manifest que, per raons d’urgència
degudament motivada, es podrà incloure a l’ordre del dia assumptes que no hagin rebut
prèviament l’informe de la respectiva comissió, en el qual cas, però, no podrà adoptar-se cap
acord sobre aquests assumptes sense que el Ple ratifiqui d’incloure’ls a l’ordre del dia. -----------És el motiu pel qual elevo a la consideració del Ple de l’Ajuntament les següents ------------------------------------------------------------------PROPOSTES D’ACORD---------------------------------------------Primera.- El Ple ratifica la inclusió del present assumpte a l’ordre del dia de la present sessió. -Segona.- Aprovar el Conveni entre el Consorci de Residus Urbans i Energia de Menorca, el
Consell Insular de Menorca i els Ajuntaments de l’Illa per a la contractació de subministrament
elèctric en baixa tensió. ----------------------------------------------------------------------------------------------Tercera.- Facultar al batle per signar l’esmentat conveni.” --------------------------------------------------

Intervé el batle. Manifesta que a l’exposició de la proposició queda clar quin és el
plantejament i que l’objectiu és delegar en el Consorci de Residus Urbans i Energia
de Menorca competències de la tramitació administrativa per a la contractació del
subministrament elèctric.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació la proposició de Batlia
presentada.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres del PSOE (5) i
PSM-ELS VERDS (2); i sis abstencions, corresponents als membres del PP (5) i
EM-EU (1); acorda:
Primer.- El Ple ratifica la inclusió del present assumpte a l’ordre del dia de la present
sessió.
Segon.- Aprovar el Conveni entre el Consorci de Residus Urbans i Energia de
Menorca, el Consell Insular de Menorca i els Ajuntaments de l’Illa per a la contractació
de subministrament elèctric en baixa tensió.
Tercer.- Facultar el batle per signar l’esmentat conveni.
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QUART.- RATIFICACIÓ RESOLUCIÓ DE BATLIA NÚM. 2010/754.- PLA INSULAR
DE COOPERACIÓ 2011
El secretari dóna compte de la resolució de Batlia núm. 2010/754, de dia 30.11.10, que
diu:
“Atendiendo a que en fecha 26.11.2010 se dicta la Resolución de Alcaldía nº 2010/748 a la
necesidad de su modificación al objeto de la inclusión de actuaciones que al día de la fecha se
consideran imprescindibles. ----------------------------------------------------------------------------------------Visto que se establece como fecha límite para la presentación de la solicitud y oportuna
documentación, la del 30 de Noviembre de 2010. ------------------------------------------------------------En virtud de las atribuciones que me confiere la legislación vigente en materia de Régimen
Local, vengo en --------------------------------------------------------------------------------------------------------R E S O L V E R: ------------------------------------------------------------------------------------------------------PRIMERO.- Solicitar al Consell Insular de Menorca la inclusión de los proyectos que se detallan
a continuación, debidamente priorizados por el orden preferente para este Ayuntamiento, en el
Plan Insular de Cooperación Año 2011: -------------------------------------------------------------------------1.-Eficiencia energética: Sustitución alumbrado Plaça Nova por luminarias leds:. 59.892,79.-€ 2.-Supresión barreras arquitectónicas: Ejecución acera entre Av. y Cementerio: 73.907,00.-€ --3.-Pavimentación asfáltica Camí Rafalet: 32.822,28.-€ -----------------------------------------------------4.-Pavimentación Asfáltica de un tramo de Camí de Binissafullet: 23.381,81.-€ ---------------------5.-Renovación Señalización horizontal del Casco Urbano y polígono Industrial: 36.708,59.-€ ---6.-Tramo de Red de abastecimiento de agua en Caserio Pou Nou, 3ª Fase: 30.243,00€ ---------7.-Sustitución tramo red abastecimiento de agua y alcantarillado en Poblado S’Algar – 3ª Fase:
50.371,00.-€ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------8.-Proyecto evacuación aguas pluviales en via pública en Punta Prima: 9.514,00.-€ ---------------9.-Memoria valorada aceras Biniancolla: 19.968,00.-€ ------------------------------------------------------10.-Memoria valorada aceras Alcaufar: 20.800,00.-€ --------------------------------------------------------SEGUNDO.- Aprobar los mencionados proyectos y proceder a su oportuna exposición pública.
TERCERO.- Adoptar el compromiso de incluir en el Presupuesto del Ejercicio de 2011,
consignación suficiente para asumir la ejecución de la totalidad de las obras relacionadas en el
apartado primero. ------------------------------------------------------------------------------------------------------CUARTO.-Remitir la presente Resolución al Consell Insular de Menorca y al pleno del
Ayuntamiento de Sant Lluis, para su ratificación” --------------------------------------------------------------

Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que a la sessió plenària de dia 25.06.09 el batle
va dir les següents paraules:
“Que dins la comissió d’Urbanisme es plantegin
diferents projectes que es puguessin redactar amb vista al PIC 2010”.
Assenyala
que, d’aquests darrers quatre anys només una vegada ens van reunir per parlar del
PIC. Aquesta vegada no ens han cridat, per la qual cosa la participació ha estat zero i,
com a conseqüència, no hem pogut aportar cap idea. Així mateix, manifesta que les
paraules del regidor d’Urbanisme, el senyor Lora, van ser que no hi havia hagut
temps, per la qual cosa haurem d’acceptar aquests projectes que proposen; però
considera que si tenien com a objectiu, quan es van presentar a les eleccions, la
qüestió de la participació, ho haurien de complir.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Recorda que en el primer any d’aquest mandat EM-EU
es queixava que les inversions que es demanaven per al PIC no fossin conegudes per
l’oposició ni per la resta del poble abans que les aprovàs el Ple; el segon any ens
van dir que l’any vinent es comentaria en una comissió d’Urbanisme i enguany ni se
n’ha sentit parlar. Únicament en un Ple ell va demanar com estava la qüestió del PIC,
ja que el període de sol·licituds de projectes estava a punt d’acabar, i se’ns va
contestar que encara quedava temps per fer les sol·licituds, però no se’ns va
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informar en cap comissió d’aquests projectes. Conclou dient que és un costum que
s’hauria pogut consolidar el fet de comentar amb tots els grups polítics els projectes
que es volien sol·licitar al CIM, i és una llàstima que açò no s’hagi consolidat, ja que
s’han tornat a fer les coses amb la mateixa poca participació amb què es feia en el
principi d’aquest mandat.
Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que hi ha hagut molta feina a l’àrea d’Urbanisme i
que, si bé en el moment de l’aprovació del pressupost hi figuraven els projectes que es
volien incloure en el PIC, era perquè es disposava de les memòries, però no teníem
els projectes fets. Manifesta que ell també ha estat a l’oposició i considera que tant
EM-EU com el PP han de tenir idees, però els actuals grups de l’oposició estan
acostumats que nosaltres proposem i ells hi votin en contra, açò és el que fan, i
llavors critiquen si el PIC és o no participatiu. Afegeix que moltes obres del PIC, tant
d’aquest any com de l’any passat, com de l’altre, han estat consensuades amb
associacions de propietaris, així com amb l’Agenda Local 21, i que, si bé no tenim
mecanismes de participació, sí que n’hi ha que estan consensuades.
Finalment, el Sr. Lora Buzón manifesta que si per a l’any que ve el CIM ens
subvenciona tres projectes amb un 95%, l’Ajuntament no renunciarà als altres... Així
mateix, manifesta que, si bé no hi ha hagut més relació amb l’oposició, hi ha
projectes que són idees d’altres grups, com ara del PP quan proposa aigua per al
caseriu des Pou Nou i s’ha inclòs aquest projecte, no només per reinvidicació de la
portaveu del PP, sinó perquè els veïns ho demanaven. Per tant, es demana: És
participació que ho demanin els veïns i l’equip de govern ho posi al PIC? Creu que sí.
Intervé la Sra. Marqués Portella.
Manifesta que són deu les obres que aquest
Ajuntament va presentar al Consell Insular de Menorca per incloure en el PIC, i deu
són les obres que apareixen en el pressupost de 2011. Assenyala que en aquests
moments sabem extraoficialment que a Sant Lluís subvencionaran tres de les deu
obres, però el finançament total que nosaltres teníem previst per a les deu obres és
pràcticament el mateix que ens subvencionaran per a les tres. Per tant, els recursos
econòmics que aquest Ajuntament té per executar les altres set són els mateixos que
quan pensàvem que ens donarien la subvenció per als deu projectes. Afegeix que
nosaltres havíem calculat una subvenció més baixa per a les deu obres, que al final
s’ha convertit en una subvenció molt alta per a tres projectes; per tant, els doblers són
els mateixos. Conclou dient que l’Ajuntament assumirà set obres al cost del 100% i
tres obres al cost del 5%, per la qual cosa l’execució de totes les obres està garantida,
tan sols que, simplement, els criteris han estat diferents a l’hora d’elegir. Ni més ni
menys.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació la ratificació de la resolució
d’Alcaldia indicada.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres del PSOE (5) i
PSM-ELS VERDS (2); i sis abstencions, corresponents als membres del PP (5) i
EM-EU (1); acorda:
-

Ratificar en tots els seus termes la resolució de Batlia núm. 2010/754, de dia
30.11.10, transcrita anteriorment.
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CINQUÈ.- CONTROL DEL PLE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Intervé la Sra. Baillo Vadell.
2010/748 i 2010/754.

Demana còpia dels següents decrets: 2010/738,

A continuació, la Sra. Baillo Vadell demana la inclusió d’un punt d’urgència, en concret:
Proposta que presenta el grup del Partit Popular.- Instal·lació panells informatius a les
urbanitzacions.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda incloure’l.
SISÈ.- PRECS, SUGGERIMENTS I MOCIONS
Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que en una sessió plenària el batle va dir-li:
“Vostè no vol tenir la documentació al cap de 60 dies? Doncs, la hi tindrà”. Manifesta
que li sap molt de greu, però el batle no compleix la paraula que li va donar, ja que a la
sessió plenària de dia 28.10.10 va demanar una sèrie de qüestions, les qual venia
arrossegant de fa una sèrie de mesos, i no li han contestat, en concret:
-

Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que de la comissió d’Economia i
Educació de dia 15.12.09 queda pendent l’emissió d’un informe sobre la
qüestió dels avals en concepte de participació de la parcel·la en l’execució
d’obres d’infraestructura que es dipositen en el moment de sol·licitar una
llicència d’obra major. Recorda que el batle va dir que les coses que demanàs
l’oposició en un ple les tindrien en el ple següent o al cap de dos mesos, i
aquest informe fa quasi un any que el van demanar.

-

Respecte a un escrit de veïns de la urbanització de Son Remei, RE 4607, en el
qual demanaven la revisió de la liquidació definitiva del sistema de cooperació
de Son Remei, recorda que a una sessió plenària va demanar còpia de
l’informe que havia d’emetre l’aparellador de les obres, així com la resolució
municipal. Assenyala que a dia d’avui no ha rebut aquesta documentació.

-

Manifesta que, igualment, està pendent de contestació l’escrit de dia 13.07.10,
RE 3530, en el qual sol·licitava còpia de les contestacions als escrits presentats
pel Sr. Mezquida i el Sr. Vaquero. Assenyala que aquesta qüestió fa estona
que l’està demanant.

-

Manifesta que, si no recorda malament, a l’entrada de Binifadet hi havia un
senyal de prohibició que indicava 20. Ara no hi és, i alguns veïns li han
comunicat que els vehicles passen a gran velocitat, que hi ha famílies amb
fillets i resulta molt perillós. Demana si es pot tornar a posar aquest senyal. El
Sr. Lora Buzón respon que sí.

Respecte a aquesta darrera qüestió, la Sra. Baillo Vadell manifesta que a la darrera
sessió plenària, a la qual ella no va assistir, van comunicar-li que s’havia col·locat. Tot
seguit, mostra una fotografia i manifesta que no hi ha cap senyal indicativa d’aquestes
característiques.
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El batle manifesta que tal vegada hi ha hagut una confusió perquè aquí no hi ha hagut
cap senyal, ja que el senyal que es va llevar que indicava prohibició 20 era el que hi
havia a l’entrada del camí i que havia desaparegut amb motiu de les obres del carril
bici, però es va tornar a reposar. La Sra. Baillo manifesta que els vehicles passen a
gran velocitat i demana que el responsable de l’àrea d’Urbanitzacions s’ho miri per
veure si és possible posar-hi una senyal.
Per altra banda, el batle manifesta que quan ell va dir que a la senyora Baillo se li
lliuraria la documentació en dos mesos era sobre una cosa molt concreta. Afegeix que
la senyora Baillo demana documentació de registre d’entrada i de sortida i ella deia
que estaven dos mesos a lliurar-la-hi i ell deia que no, que mai no havien estat dos
mesos, però ara sí, ara se li lliura al cap de dos mesos. Aquesta és la documentació
a què ell feia referència respecte als dos mesos. Manifesta que quan es parla
d’informes o de documentació que depenen d’altres àrees i que necessiten informes
de secretaria o jurídics, evidentment a vegades és impossible que es puguin fer en
dos mesos, però insisteix que quan ell feia referència a dos mesos de documentació
era sobre els registre d’entrada i sortida que demanava la portaveu del PP.
La Sra. Baillo Vadell manifesta que té tota la raó i que està d’acord amb aquest
compliment, però l’autoritat del batle ha d’estar per damunt de tothom i no es pot
permetre que no se li lliuri aquesta documentació que està demanant mes darrere
mes, a açò no s’hi val i espera que el batle actuï en conseqüència.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que el Partit Popular està cansat de demanar
al senyor Lora que li faci una explicació “in situ” de les obres que s’estan fent a la
carretera de Sant Lluís, així com a la rotonda, però ell sempre diu que ho ha de
coordinar amb el director de l’obra. Manifesta que el PP únicament volia una petita
explicació d’aquestes obres i res més; però ja ho deixem estar, i el dia que el regidor
d’urbanisme tengui disponibilitat i vol mostrar-les-hi, ja ho dirà, si bé ella ja no ho
tornarà a demanar.
El Sr. Lora Buzón manifesta que la senyora Baillo falta a la veritat, ja que els Serveis
Tècnics van dir-li que ella va venir a l’Ajuntament per veure el projecte de la rotonda i li
consta que ell va dir als Serveis Tècnics que el projecte està a la seva disposició.
Afegeix que ell no pot anar a una obra que no està executant l’Ajuntament i assenyala
que per activa i per passiva ha parlat amb el director de Carreteres sobre aquesta
qüestió i que està esperant que li donin dia i hora. Ara bé, si la senyora Baillo el que
vol és veure aquest projecte, quan vulgui.
La Sra. Baillo Vadell manifesta que no era aquesta la qüestió, i vol deixar constància
que ella no ha anat a l’Ajuntament a veure cap projecte de la rotonda, sinó el projecte
de Son Perruquet.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Respecte a les proves de selecció d’auxiliars
administratius, manifesta que a una sessió plenària el senyor Lora va dir que la idea
era fer-les abans de l’estiu, però el Comitè d’empresa va demanar si podien fer-les
després de l’estiu, de tota manera el que és clar és que es faran enguany. Manifesta
que per acabar l’any falten pocs dies, per la qual cosa voldria saber quan es faran.
El senyor Lora Buzón respon que ja es faran l’any que ve i el que s’està fent és allò
que s’ha pactat amb el Comitè de Personal.
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Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que Construccions Olives ha presentat un
escrit en aquest Ajuntament en què reclama el pagament de 2.399 euros d’interessos
pel retard en el pagament de certificacions d’obres del geriàtric i centre de dia. Què
pensa fer l’Ajuntament?
La Sra. Marqués Portella manifesta que s’ha d’estudiar
aquesta petició i dins el mes de gener es farà un anàlisi exhaustiva i a la comissió
d’Hisenda se n’informarà.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que voldria una explicació de l’escrit rebut del
Tribunal de Comptes, RE 5894, respecte a la ruta cicloturística del camí Vell de
Biniancolla, respecte al que s’hi diu que les certificacions d’obres són incorrectes. El
batle manifesta que resulta que va ser el mateix tribunal el que es va equivocar i,
posteriorment, ens van enviar un altre escrit dient que tot estava bé.
Finalment, la Sra. Baillo Vadell manifesta que l’Ajuntament ha rebut un escrit de PIME,
RE 6159, referent al retard en els pagaments a empreses proveïdores que s’ha
produït per part d’algunes administracions. Manifesta que en aquests escrit es recorda
que fins a finals de 2010 els pagaments s’han de fer abans de 55 dies; l’any 2011,
abans de 50 dies; l’any 2012, abans de 40 dies i, a partir de l’any 2013, abans de 30
dies. En cas contrari s’hauran de pagar interessos de demora d’un 8%. Demana: En
quants de dies està acostumat a pagar l’Ajuntament als proveïdors des del moment
que s’ha presentat la factura?
La Sra. Marqués Portella manifesta que s’està rebaixant el termini, ja que estaven a
120 dies; l’any passat es va rebaixar a 90 dies i en aquests moments estam a 60
dies. Afegeix que dins els propers mesos ens adequarem als terminis indicats.
Intervé el Sr. Coll Alcina. Manifesta que a la darrera sessió plenària va demanar una
informació sobre la base imposable de l’IBI de l’àrea del polígon industrial, i assenyala
que açò està pendent de contestació.
SETÈ.- PROPOSTA QUE PRESENTA EL GRUP DEL PARTIT POPULAR.INSTAL·LACIÓ PANNELLS INFORMATIUS A LES URBANITZACIONS
El secretari dóna compte de la proposta presentada pel grup del Partit Popular, que
diu:
“Que las urbanizaciones y núcleos de nuestro municipio provocan, en ocasiones, confusión y
desconcierto a los visitantes que buscan, a menudo infructuosamente, determinada calle,
vivienda o edificio.------------------------------------------------------------------------------------------------------Que podría ser una iniciativa acertada instalar a la entrada de cada uno de los citados centros
urbanos, un panel con un plano, nombres de las calles y cuantos datos puedan favorecer la
identificación de los lugares buscados. --------------------------------------------------------------------------Que se cuente con la iniciativa privada para la ejecución de estas mejoras, comunicándose a
las empresas la instalación de los citados paneles y ofreciéndoles la posibilidad de anunciar en
ellos sus negocios, quizá mediante una contribución que incluso pudiera minimizar el coste de
los paneles y su mantenimiento. ----------------------------------------------------------------------------------Por todo ello, la que suscribe, presenta la siguiente ----------------------------------------------------------
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PROPUESTA DE ACUERDO---------------------------------------------------------------------------------------1º Que así como mejor convenga, se instale en cada urbanización o núcleo urbano, uno o más
paneles informativos que ofrezcan a la vista del visitante un detalle sobre los nombres de las
calles, numeración, puntos de aparcamiento y zonas de interés general.------------------------------2º Que se invite a la iniciativa privada a participar en estas instalaciones con publicidad de sus
negocios o cuantas informaciones se crean oportunas.” -----------------------------------------------------

Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que totes les administracions han de fer que les
platges, urbanitzacions, caserius, etc, tenguin la màxima informació possible, tant per
als residents com per als visitants; si bé sabem la precarietat de les finances
municipals, però posar cartells a les entrades de les urbanitzacions indicant el nom
dels carrers, la situació dels comerços, etc., seria una millora per als que viuen allà,
per als què vénen de fora del municipi, així com per als turistes, dels quals tan
necessitats estam. Per tant, seria interessant, en primer lloc, comunicar a les
empreses o comerços que l’Ajuntament té la idea d’instal·lar panells informatius a
l’entrada de les urbanitzacions per saber si poden comptar amb la seva col·laboració
econòmica a canvi de posar publicitat dels seus negocis. A partir d’aquí, ordenar la
confecció dels cartells. Conclou dient que açò és una millora per a les urbanitzacions
i, en general, per a tot el municipi i espera el vot favorable de tots els grups polítics.
Intervé el batle. Manifesta que aquesta actuació pot suposar un cost econòmic
important, tenint en compte allò que valen els panells instal·lats en els punts de
platges. Afegeix que veu bé i correcta aquesta proposta i és important a títol de
donar informació, si bé s’ha d’anar una mica alerta respecte a la qüestió econòmica, ja
que si parlam d’unes quinze urbanitzacions i posam dos panells a cada urbanització,
estam parlant d’una quantitat important de panells.
Insisteix que està totalment
d’acord amb aquesta proposta, ja que a títol informatiu és excepcional, però sense
tenir una previsió econòmica del que pot costar tot açò, li fa una mica de por
aprovar-ho.
La Sra. Baillo Vadell demana, doncs, que dins el mes de gener es demani un
pressupost en relació amb aquesta qüestió i que, de moment, aquesta proposta quedi
damunt la taula i sigui tractada en el ple del mes de gener.
El batle manifesta que ens posarem en contacte amb empreses que facin aquestes
feines perquè ens puguin fer un pressupost al més prest possible, per tal que es pugui
dur a la comissió corresponent o en el ple del mes de gener.
I no havent-hi més intervencions, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda deixar
el present punt damunt la taula.
El president aixeca la sessió i ordena que se n’estengui la corresponent acta, que
firmen els membres del Ple de l'Ajuntament amb mi, el secretari, acta que certific.
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