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ACTA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Caràcter de la sessió: ordinari
Dia: 23/02/2010 (Per avançament de la sessió de dia 25.02.10)
Hora: de les 20 a les 21.10 hores
Lloc: Ajuntament
Assistents
Batle:
1r. Tinent de batle:
2n. Tinenta de batle:
3r. Tinent de batle:
4t. Tinent de batle:
Regidora:
Regidor:
Regidora:
Regidor:
Regidor:
Regidora:
Regidor:

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

Secretari:

Isidro López de Hoyos Herrero

S’han excusat de no assistir-hi:
Regidor:
Pedro Tudurí Mercadal
Ordre del dia
Primer.- Signatura acta sessió anterior
Segon.- Dictamen Comissió d'Economia i Educació 19.02.10.- Escrit Consell Escolar
de Menorca, RE 341.- Designació representant municipal al Consell Escolar de
Menorca
Tercer.- Dictamen Comissió d'Economia i Educació 19.02.10.- Inventari municipal de
béns i drets.- Expedient núm. 4
Quart.- Dictamen Comissió d'Economia i Educació 19.02.10.- Proposició de la
presidenta de la Comissió d'Economia i Educació amb relació a la modificació de
l'Ordenança fiscal de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalessa
urbana
Cinquè.- Dictamen Comissió d'Economia i Educació 19.02.10.- Donar compte
Resolucions d'Alcaldia núms. 2010/84 i 2010/96.- Concert operacions de crèdit
Sisè.- Ratificació Resolució d'Alcaldia núm. 2010/64.- Pla d'Equipaments Culturals
2010
Setè.- Donar compte Resolució d'Alcaldia núm. 2010/66.- Delegació competències
Vuitè.- Control del Ple a la Junta de Govern Local
Novè.- Precs, suggeriments i mocions
Desè.- Moció que presenta el grup del Partit Popular.- Commemoració del Dia
Internacional de la Dona
Desenvolupament de la sessió
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PRIMER.- SIGNATURA ACTA SESSIÓ ANTERIOR
El secretari dóna compte de l’acta de la sessió de dia 28.01.10.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels dotze membres assistents, acorda aprovar
l’esmentada acta i la signa.
SEGON.- DICTAMEN COMISSIÓ D'ECONOMIA I EDUCACIÓ 19.02.10.- ESCRIT
CONSELL ESCOLAR DE MENORCA, RE 341.- DESIGNACIÓ REPRESENTANT
MUNICIPAL AL CONSELL ESCOLAR DE MENORCA
El secretari dóna compte del dictamen emès en relació amb l’assumpte indicat, que
diu:
“El secretari dóna compte de l’escrit del Consell Escolar de Menorca, RE 341, de dia 27.01.10,
en sol·licitud de designació d’un representant titular i suplent d’aquest Ajuntament en el Consell
Escolar de Menorca. ------------------------------------------------------------------------------------------------Intervé la presidenta. Informa que els membres del Consell Escolar de Menorca es renoven
cada dos anys i, com que la darrera renovació va ser l’any 2008, ara es demana una nova
designació. Proposa que ella, Carolina Marqués Portella, sigui el membre titular i que Juan
Cubas Pons sigui el membre suplent. ---------------------------------------------------------------------------La Comissió d’Economia i Educació, amb els vots a favor dels representants del PSOE, PSMELS VERDS i EM-EU, que suposen vuit vots ponderats; i l’abstenció de la representant del PP,
que suposen cinc vots ponderats; acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament la
següent proposta d’acord:-------------------------------------------------------------------------------------------- Designar els membres titular i suplent que es diran per formar part del Consell Escolar de
Menorca:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Titular: Carolina Marqués Portella, 2ª tinent de batle i regidora d’Economia i Educació.
- Suplent: Juan Cubas Pons, 3r tinent de batle i regidor de Sanitat i Esports.” ----------------

I no havent-hi intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
Comissió d’Economia i Educació.
El Ple de l’Ajuntament, per vuit vots a favor, corresponents als membres del PSOE
(5) , PSM-ELS VERDS (2) i EM-EU (1); i quatre abstencions, corresponents als
membres del PP (4); acorda:
- Designar els membres titular i suplent que es diran per formar part del Consell
Escolar de Menorca:
-

Titular: Carolina Marqués Portella, 2ª tinent de batle i regidora d’Economia i Educació.
Suplent: Juan Cubas Pons, 3r tinent de batle i regidor de Sanitat i Esports.

TERCER.- DICTAMEN COMISSIÓ D'ECONOMIA I EDUCACIÓ
INVENTARI MUNICIPAL DE BÉNS I DRETS.- EXPEDIENT NÚM. 4

19.02.10.-

El secretari dóna compte del dictamen emès en relació amb l’assumpte indicat, que
diu:

2

Ajuntament de Sant Lluís
www.ajsantlluis.org

“El secretari dóna compte de la proposició que presenta la regidora responsable de l’Àrea
d’Economia, de dia 16.02.10, amb relació a l’assumpte indicat. Igualment, dóna compte de la
proposta d’ampliació de la proposició presentada per l’esmentada regidora, de dia 19.02.10,
amb relació al particular ---------------------------------------------------------------------------------------------Tot seguit, el secretari efectua una detallada explicació amb relació a la gestió del pla parcial
del Polígon Industrial. Així, informa que amb motiu de l’aprovació del Projecte de compensació
l’Ajuntament va rebre un determinat nombre de parcel·les en concepte de 10% d’aprofitament
mitjà, qualificades com a industrial intensiva, així com les cessions de les finques classificades
d’equipaments i vials públics. Afegeix que les fitxes d’inventari relatives a aquestes finques
corresponen a la documentació remesa juntament amb la convocatòria de la present sessió.
Continua informant que en aquests moments es presenten noves fitxes d’inventari derivades de
l’Estudi de Detall que l’Ajuntament va haver d’aprovar, cosa que va donar lloc a una
reparcel·lació de les finques cedides amb motiu de l’entrada en vigor de la normativa
d’INDÚSTRIA, que exigia que les naus no podien estar adossades en els dos laterals. Així
mateix, informa que, arran de l’agrupació de les finques originals, es van produir determinades
segregacions inscrites en el Registre de la Propietat com a finques independents, que
corresponen a la documentació que s’ha lliurat en el dia d’avui. Conclou informant que en
aquestes fitxes ja es tenen en compte les transmissions realitzades per aquest Ajuntament
amb motiu dels concursos de venda pública realitzats en el seu moment.-----------------------------La Comissió d’Economia i Educació, amb els vots a favor dels representants del PSOE i PSMELS VERDS, que suposen set vots ponderats; i l’abstenció dels representants del PP i EM-EU,
que suposen sis vots ponderats; acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les
següents propostes d’acord:----------------------------------------------------------------------------------------Primera.- Aprovar l’expedient núm. 4 de l’Inventari general de béns i drets corresponent a
aquesta corporació, que comprèn:---------------------------------------------------------------------------------a) Codi immoble 44 al codi immoble 130, que comprèn la totalitat de solars adjudicats a
aquest Ajuntament mitjançant el projecte de compensació del Polígon Industrial en data
28.12.98, en concepte d’aprofitament mitjà.----------------------------------------------------------Així mateix, comprèn la totalitat de zones verdes, vials i equipaments, així mateix,
concedits a l’Ajuntament mitjançant el projecte de compensació del Polígon Industrial
en data 28.12.98.--------------------------------------------------------------------------------------------b) Drets reals codis 1 al 32 derivats de les clàusules resolutòries a favor de l’Ajuntament
que afectaven la venda d’immobles propietat municipal situats en el Polígon Industrial,
conforme es detallen a cada una de les fitxes. -----------------------------------------------------c) Codi immoble 131 a 188, que comprèn l’agrupació dels solars, propietat municipal,
afectats per l’Estudi de Detall aprovat en data 20.05.03 i les noves finques resultants
de la sol·licitud de segregació tramesa davant el Registre de la Propietat.------------------Segona.- Publicar l’esmentat acord en el BOIB amb la finalitat que durant el període de 15 dies
hàbils els interessats puguin examinar l’expedient i presentar, si és el cas, les reclamacions que
estimin oportunes------------------------------------------------------------------------------------------------------Tercera.- En el cas que no se n’hi presentin, s’entendrà aprovat definitivament l’expedient
indicat.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Intervé la Sra. Marqués Portella. Manifesta que avui retornam l’aprovació d’un
expedient d’inventari municipal, el qual consta de 144 fitxes que reflecteixen tota la
història dels béns municipals en el Polígon Industrial, des de l’inici de la Junta de
Compensació fins al dia d’avui. Així mateix, manifesta que és d’agrair l’esforç que ha
realitzat el nou treballador, que s’ha contractat gràcies al programa SOIB, per poder
elaborar i actualitzar aquest inventari.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
Comissió d’Economia i Educació.
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El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres del PSOE (5)
i PSM-ELS VERDS (2); i cinc abstencions, corresponents als membres del PP (4) i
EM-EU (1); acorda:
Primer.- Aprovar l’expedient núm. 4 de l’Inventari general de béns i drets corresponent
a aquesta corporació, que comprèn:
a) Codi immoble 44 al codi immoble 130, que comprèn la totalitat de solars
adjudicats a aquest Ajuntament mitjançant el projecte de compensació del
Polígon Industrial en data 28.12.98, en concepte d’aprofitament mitjà.
Així mateix, comprèn la totalitat de zones verdes, vials i equipaments, així
mateix, concedits a l’Ajuntament mitjançant el projecte de compensació del
Polígon Industrial en data 28.12.98.
b)

Drets reals codis 1 al 32 derivats de les clàusules resolutòries a favor de
l’Ajuntament que afectaven la venda d’immobles propietat municipal situats en
el Polígon Industrial, conforme es detallen a cada una de les fitxes.

c) Codi immoble 131 a 188, que comprèn l’agrupació dels solars, propietat
municipal, afectats per l’Estudi de Detall aprovat en data 20.05.03 i les noves
finques resultants de la sol·licitud de segregació tramesa davant el Registre de
la Propietat.
Segon.- Publicar l’esmentat acord en el BOIB amb la finalitat que durant el període de
15 dies hàbils els interessats puguin examinar l’expedient i presentar, si és el cas, les
reclamacions que estimin oportunes
Tercer.- En el cas que no se n’hi presentin, s’entendrà aprovat definitivament
l’expedient indicat.
QUART.- DICTAMEN COMISSIÓ D'ECONOMIA I EDUCACIÓ 19.02.10.PROPOSICIÓ DE LA PRESIDENTA DE LA COMISSIÓ D'ECONOMIA I EDUCACIÓ
AMB RELACIÓ A LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL DE L'IMPOST
SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESSA
URBANA
El secretari dóna compte del dictamen emès en relació amb l’assumpte indicat, que
diu:
“El secretari dóna compte de la proposició de la presidenta de la Comissió d’Economia i
Educació, de dia 16.02.10, amb relació a l’assumpte indicat, que diu: ---------------------------------“Revisada l’ordenança fiscal de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa
urbana, es proposa portar a terme les següents modificacions: ------------------------------------------1) A l’article 4 (Supòsits de no subjecció i beneficis fiscals), punt 3b: on posa “El Ayuntamiento
de Mahón y las Entidades locales...” ha de dir “El Ayuntamiento de Sant Lluís y las...” -----------2) Per mor del cost que suposa la tramitació d’aquest impost, es proposa afegir a l’article 7 un
punt 3 que digui: -------------------------------------------------------------------------------------------------------“3. No se tramitarán, debido a su gestión antieconómica, las liquidaciones del impuesto
cuando la cuota sea inferior a 10,00 euros” ----------------------------------------------------------3) El Reial Decret Legislatiu 2/2004 al seu article 107 punt 3 diu:-----------------------------------------4
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“Cuando se modifiquen los valores catastrales como consecuencia de un procedimiento
de valoración colectiva de carácter general, se tomará, como valor del terreno, o de la
parte de éste que corresponda según las reglas contenidas en el apartado anterior, el
importe que resulte de aplicar a los nuevos valores catastrales la reducción que en
cada caso fijen los respectivos ayuntamientos. Dicha reducción se aplicará respecto de
cada uno de los cinco primeros años de efectividad de los nuevos valores catastrales. La reducción tendrá como límite mínimo el 40% y como límite máximo el 60%
aplicándose, en todo caso, en su límite máximo en los municipios que no fijen
reducción alguna. Los ayuntamientos podrán fijar un tipo de reducción distinto para
cada uno de los cinco años de aplicación de la reducción.---------------------------------------La reducción prevista en este apartado no será de aplicación a los supuestos en los
que los valores catastrales resultantes del procedimiento de valoración colectiva a que
aquél se refiere sean inferiores a los hasta entonces vigentes.---------------------------------El valor catastral reducido en ningún caso podrá ser inferior al valor catastral del
terreno antes del procedimiento de valoración colectiva.” ---------------------------------------Ara fa tres anys que s’està aplicant la reducció màxima del 60% i, per tal de minorar
progressivament l’import de la reducció ja que l’any 2012 ja s’hauran complert els cinc anys de
reducció establerts a la llei, es proposa la modificació de l’article 6 afegint el punt 9 amb el
següent redactat:-------------------------------------------------------------------------------------------------------“9. Como consecuencia de la modificación de los valores catastrales resultantes del
proceso de valoración colectiva de carácter general llevada a cabo en 2006 y aplicada
a partir de 2007, se utilizará, a efectos de la determinación de la base imponible de este
impuesto, como valor del terreno, o de la parte de éste según las reglas contenidas en
los apartados anteriores, el importe que resulte de aplicar a los nuevos valores
catastrales, la reducción del 50% para el ejercicio 2010 y del 40% para el ejercicio
2011.------------------------------------------------------------------------------------------------------------La reducción prevista en este apartado no será de aplicación a los supuestos en los
que los valores catastrales resultantes del procedimiento de valoración colectiva a que
aquél se refiere sean inferiores a los hasta entonces vigentes.---------------------------------El valor catastral reducido en ningún caso podrá ser inferior al valor catastral del
terreno antes del procedimiento de valoración colectiva”.----------------------------------------Ateses les circumstàncies exposades, és el motiu pel qual elevo a la consideració de la
Comissió d’Economia i Educació, en ordre a l’adopció de l’oportú acord plenari, de les següents
----------------------------------------------------PROPOSTES D’ACORD-----------------------------------------Primera.- Aprovar inicialment la modificació dels articles 4è, 6è i 7è de l’ordenança fiscal de
l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, de conformitat amb el
texts indicats anteriorment. -----------------------------------------------------------------------------------------Segona.- Publicar en el BOIB i en un diari de màxima difusió insular l’anunci del present acord,
a l’objecte que durant el període de 30 dies, a comptar des de la publicació, els interessats
puguin examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes.-------------------En el cas de no-presentació d’al·legacions o reclamacions, s’entendrà definitivament adoptat
l’acord inicial, sense necessitat d’acord plenari”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervé la presidenta. Manifesta que, una vegada revisada l’ordenança de plusvàlues, s’ha
considerat oportú fer-hi unes petites modificacions. Tot seguit,
efectua una detallada
explicació de les dues modificacions efectuades, una respecte a l’import mínim per emetre les
liquidacions de l’impost i, l’altra, respecte a la reducció amb motiu de la revisió cadastral.--------La Comissió d’Economia i Educació, amb els vots a favor dels representants del PSOE i PSMELS VERDS, que suposen set vots ponderats; i l’abstenció dels representants del PP i EM-EU,
que suposen sis vots ponderats; acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les
següents propostes d’acord:----------------------------------------------------------------------------------------Primera.- Aprovar inicialment la modificació dels articles 4t, 6è i 7è de l’Ordenança fiscal de
l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, de conformitat amb el
texts indicats anteriorment.------------------------------------------------------------------------------------------Segona.- Publicar en el BOIB i en un diari de màxima difusió insular l’anunci del present acord,
per tal que durant el període de 30 dies, a comptar des de la publicació, els interessats puguin
examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes.-----------------------------5
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En el cas de no-presentació d’al·legacions o reclamacions, s’entendrà definitivament adoptat
l’acord inicial, sense necessitat d’acord plenari.”----------------------------------------------------------------

Intervé la Sra. Marqués Portella. Manifesta que després que aquesta regidoria va
haver analitzat el cost que suposava la tramitació d’aquest impost i havent detectat
diferents casos en què l’import d’aquest era inferior a 10 euros, s’ha proposat, a causa
de la seva gestió antieconòmica, que no es tramitaran les liquidacions d’aquest impost
quan la quota sigui inferior a 10 euros, per la qual cosa quedaran exempts del
pagament d’aquest impost. Continua manifestant que també s’ha modificat l’article
6è, afegint un nou punt, que regula la reducció de l’aplicació dels nous valors
cadastrals que vénen estipulats per llei durant els cinc anys següents després d’una
revisió cadastral. Afegeix que aquestes reduccions venen estipulades per llei entre un
60% i un 40%; en el dia d’avui ja han passat tres anys des que hem aplicat la màxima
reducció del 60% i es proposa passar el quart any a una reducció del 50% i el cinquè a
una reducció del 40%. Conclou dient que després de mantenir la reducció màxima
durant els tres primers anys d’aplicació, s’ha cregut convenient anar abaixant aquesta
reducció proporcionalment els dos darrers anys per anar ajustant-nos a poc a poc a la
realitat que hi haurà el sisè any, on no hi haurà cap tipus de reducció.
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 cinc abstencions, corresponents als membres del PP (4) i
EM-EU (1); acorda:
Primer.- Aprovar inicialment la modificació dels articles 4t, 6è i 7è de l’Ordenança
fiscal de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, de
conformitat amb el texts indicats anteriorment.
Segon.- Publicar en el BOIB i en un diari de màxima difusió insular l’anunci del present
acord, per tal que durant el període de 30 dies, a comptar des de la publicació, els
interessats puguin examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimin
oportunes.
En el cas de no-presentació d’al·legacions o reclamacions, s’entendrà definitivament
adoptat l’acord inicial, sense necessitat d’acord plenari.
CINQUÈ.- DICTAMEN COMISSIÓ D'ECONOMIA I EDUCACIÓ 19.02.10.- DONAR
COMPTE RESOLUCIONS D'ALCALDIA NÚMS. 2010/84 I 2010/96.- CONCERT
OPERACIONS DE CRÈDIT
El secretari dóna compte del dictamen emès en relació amb l’assumpte indicat, que
diu:
“El secretari dóna compte de la Resolució d’Alcaldia núm. 2010/84, de dia 08.02.10, que diu:---

“Atesa la necessitat de concertar una operació de crèdit a curt termini amb la finalitat de pal·liar
necessitats transitòries de tresoreria; atès l’informe emès pel Secretari - Interventor, de dia
04.02.10, en el qual es posa de manifest la competència d’aquesta Alcaldia pel concert
d’operacions d’aquesta naturalesa fins un màxim de 1.254.797,20 euros, atenent a la capacitat
d’endeutament reflexada a l’esmentat informe; vistes les ofertes presentades per les entitats
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bancàries B.B.V.A., La Caixa i Sa Nostra; atès a la proposta presentada per la Regidora
d’Hisenda, de dia 05.02.10; y en virtut de les atribucions que me confereix la vigent Llei de
Règim Local, venc a ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------R E S O L D R E-------------------------------------------------------Primer.- Concertar amb “La Caixa” una operació de crèdit per import de 500.000 euros amb
una duració del contracte de sis mesos comptats des de la data de la signatura, i amb uns
tipus d’interès del Euribor trimestral + 1,00%. -----------------------------------------------------------------Segon.- Donar compte de la present Resolució a la primera sessió de Ple que es celebri.” ------Igualment, el secretari dóna compte de la Resolució d’Alcaldia núm. 2010/96, de dia 12.02.10,
que diu:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“Atendiendo a las necesidades municipales de concertar una operación de crédito por importe
de 366.830,62 euros, para poder financiar parcialmente las obras de inversión contempladas
en el Presupuesto de 2010. -----------------------------------------------------------------------------------------Atendiendo al informe obrante en el expediente que determina que al no superar, el crédito a
concertar, el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto aprobado, esta Alcaldía ostenta
la atribución para su concierto. ------------------------------------------------------------------------------------Y en virtud de las atribuciones que me confiere el artículo 21.1.f. de la Ley Reguladora de las
Bases de Régimen Local, es por lo que vengo en -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------R E S O L V E R---------------------------------------------------Primero.- Concertar una operación de crédito con la entidad bancaria Banesto por importe de
366.830,62 euros, de conformidad con las siguientes características: ----------------------------------- Interés: Euribor 12 meses + 1,15%. -------------------------------------------------------------------------- Carencia de un año. ---------------------------------------------------------------------------------------------- Amortización anual. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Liquidación intereses trimestral. ------------------------------------------------------------------------------- Período de amortización 10 años. ---------------------------------------------------------------------------Segundo.- Dar cuenta de la presente resolución en la Comisión de Economía.” --------------------Intervé la presidenta. Manifesta que a principis d’any van demanar a les entitats bancàries que
presentassin ofertes per al concert de la pòlissa de crèdit, així com per al concert d’un crèdit
per a les inversions d’aquest any. Afegeix que, no obstant açò, el més urgent era disposar d’un
compte bancari per ingressar els doblers que arribassin del nou Pla E i, amb motiu d’aquestes
tres qüestions, s’han aconseguit unes bones ofertes de les entitats bancàries. --------------------La Comissió d’Economia i Educació en resta assabentada.” -----------------------------------------------

Intervé la Sra. Marqués Portella. Manifesta que aquest anys hem tramitat totes les
operacions bancàries previstes en el pressupost municipal, juntament amb la
tramitació d’un nou compte bancari que hem hagut d’obrir per utilitzar-lo exclusivament
pels doblers que ens ingressaran del nou Pla E 2010. Manifesta que des aquesta
regidoria es va demanar ofertes a les diferents entitats bancàries de totes les
operacions previstes per poder aprofitar-nos de millors condicions que si les treien
d’una en una. Conclou dient que, vistes les ofertes presentades, ja s’han concertat les
dues operacions previstes en el pressupost amb les següents condicions:
- Pòlissa de crèdit de 500.000 euros, amb una duració del contracte de sis
mesos i amb uns tipus d’interès de l’Euribor trimestral +1,00%.
- Operació de crèdit per import de 366.830,62 euros, amb un interès de l’Euribor
a 12 mesos + 1,15%, amb un període d’amortització de 10 anys.
Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que el Partit Popular donarà una explicació dels
motius pels quals s’abstindrà. Assenyala que havien pressupostat 366.830 euros en
el pressupost amb un període d’amortització de 10 anys i, precisament, el Partit
Popular va votar en contra dels pressuposts. Respecte a l’altre operació de crèdit per
import de 500.000 euros, a retornar en sis mesos, manifesta que el PP entén que en
aquests moments el que li fa falta a l’Ajuntament és liquiditat, per la qual cosa entén
que es demani per sis mesos i llavors, quan hi hagi ingressos com per exemple l’IBI,
es pugui retornar. Conclou dient que per, aquests motius, s’abstindrà.
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Finalment, el batle manifesta que no s’ha de sotmetre a votació el present punt, sinó
que, únicament, és per donar-ne compte.
El Ple de l’Ajuntament en resta assabentat.
SISÈ.- RATIFICACIÓ RESOLUCIÓ
D'EQUIPAMENTS CULTURALS 2010

D'ALCALDIA

NÚM.

2010/64.-

PLA

El secretari dóna compte de la Resolució d’Alcaldia núm. 2010/64, de dia 25.01.10,
que diu:
“En compliment amb el Reglament del Pla Territorial d’Instal·lacions i Equipaments Culturals
vigent, a on la clàusula 5 estableix com a data màxima per la tramitació de sol·licituds la del 31
de Gener de 2010. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Vista la memòria valorada emesa per el Regidor responsable de l’Àrea de Cultura i Festes
d’aquest Ajuntament. -------------------------------------------------------------------------------------------------En virtud de les atribucions que em confereix la legislació vigent en matèria de règim local, vinc
a, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------R E S O L D R E--------------------------------------------------PRIMER: Sol·licitar la inclusió, en el Pla Territorial d’Instal·lacions i Equipaments Culturals Any
2010 de les següents actuacions, i per el total de l’import que ascendeix a la quantitat de
CATORZE MIL TRES-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS
(14.388,77€) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------• Biblioteca Pública...........................................................2.223,29€ -----------------------• Escola Municipal d’Ensenyaments Artístics ..................10.831,48€ ---------------------• Equipament per a Actes Culturals..................................1.334,00€ -----------------------Total.........................................................................14.388,77€ ---------------------SEGON: Donar trasllat de la present Resolució al Consell Insular de Menorca i donar compte
de la mateixa al Ple del Ajuntament de Sant Lluís per la seva ratificació.” ------------------------------

Intervé el batle. Manifesta que allò que es proposa incloure en el Pla territorial
d’instal·lacions i equipaments culturals per a l’any 2010 es desglossa en tres apartats,
els quals figuren reflectits en els pressuposts ordinaris: un, respecte a biblioteca
pública; un altre per a l’Escola Municipal d’Ensenyaments Artístics, que sol ser
material, instruments, etc., i un tercer, d’equipament per a actes culturals, com ara
taules o altre tipus de mobiliari.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació la ratificació de l’esmentada
resolució d’Alcaldia.
El Ple de l’Ajuntament, per vuit vots a favor, corresponents als membres del PSOE
(5) , PSM-ELS VERDS (2) i EM-EU (1); i quatre abstencions, corresponents als
membres del PP (4); acorda:
-

Ratificar en tots els seus termes la resolució d’Alcaldia núm. 2010/64, de dia
25.01.10, transcrita anteriorment.

SETÈ.- DONAR COMPTE RESOLUCIÓ D'ALCALDIA NÚM. 2010/66.- DELEGACIÓ
COMPETÈNCIES
El secretari dóna compte de la Resolució d’Alcaldia núm. 2010/64, de dia 27.01.10,
que diu:
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“Atendiendo a la ausencia del Sr. Alcalde prevista para el día 29 de enero de 2010; y
atendiendo a la normativa vigente sobre ausencias del Sr. Alcalde en el término municipal, y en
virtud de las atribuciones que me confiere la vigente Ley de Régimen Local, vengo en ----------------------------------------------------------------RESOLVER---------------------------------------------------------PRIMERO.- Delegar en el 1er Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento, D. Remigio Lora
Buzón, la totalidad de las funciones que como Alcalde me corresponden, surtiendo efecto la
referida delegación desde el día 29 de enero de 2010 por la mañana hasta mi reincorporación
como Alcalde prevista para el mismo día por la tarde.-------------------------------------------------------SEGUNDO.- Que la presente Resolución se de conocimiento al Pleno del Ayuntamiento en la
primera sesión que se celebre. ------------------------------------------------------------------------------------TERCERO.- Publicar en el BOIB la presente Resolución.” --------------------------------------------------

El Ple de l’Ajuntament en resta assabentat.
VUITÈ.- CONTROL DEL PLE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Intervé la Sra. Baillo Vadell demanant la següent documentació:
Junta de Govern Local de dia 01.02.10:
-

Punt 5è.- Còpia de les següents factures del mes d’octubre de 2009:
o GAM, per import de 234,97 euros.
o INFOSERVEIS, per import de 872 euros.
o Llibreria Sant Lluís, per import de 528,26 euros.

-

Punt 6è.- Còpia de les següents factures del mes de novembre de 2009:
o Ferreteria Germans Martí Hidalgo, per import de 5.443,21 euros.
o Pau Martorell, per import de 190,01 euros.
o So-Llum i Serveis, per import de 406 euros.
o So-Llum i Serveis, per import de 348 euros.
o So-Llum i Serveis, per import de 300 euros.

Per altra banda, la Sra. Baillo Vadell demana còpia dels següents decrets de Batlia:
2010/84, 2010/86, 2010/87, 2010/92, 2010/96, 2010/100, 2010/101 i 2010/103.

A continuació, la Sra. Baillo Vadell presenta tres mocions i sol·licita que siguin incloses
com a punts d’urgència.
Tot seguit, a les 20.20 hores el batle sol·licita una pausa per poder analitzar les
mocions presentades.
A les 20.25 hores es reprèn la sessió.
A continuació, es procedeix a la votació de les mocions presentades per ser incloses
com a punts d’urgència, i es produeix el següent resultat:

9

Ajuntament de Sant Lluís
www.ajsantlluis.org

Commemoració del Dia Internacional de la Dona
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels dotze membres assistents, acorda incloure
la moció presentada com a punt d’urgència.
Compensacions per a la construcció d’una presó a Menorca
El Ple de l’Ajuntament, per cinc vots a favor, corresponents als membres del PP (4) i
EM-EU (1); i set vots en contra, corresponents als membres del PSOE (5) i PSM-ELS
VERDS (2); acorda desestimar la inclusió com a punt d’urgència de la moció indicada.
Restauració del Pla insular de façanes
El Ple de l’Ajuntament, per cinc vots a favor, corresponents als membres del PP (4) i
EM-EU (1); i set vots en contra, corresponents als membres del PSOE (5) i PSM-ELS
VERDS (2); acorda desestimar la inclusió com a punt d’urgència de la moció indicada.
Tot seguit, el batle informa que la moció relativa a “Compensacions per a la
construcció d’una presó a Menorca” s’enviarà a la Comissió d’Economia, i la moció
relativa a “Restauració del Pla Insular de Façanes” s’enviarà a la Comissió
d’Urbanisme.
NOVÈ.- PRECS, SUGGERIMENTS I MOCIONS
En primer lloc, el secretari informa de les qüestions que queden pendents de sessions
anteriors:
- Escrits del Partit Popular: RE 5/2010, RE 5288/2009, RE 5932/2009, RE
5933/2009 i RE 6612/2009.
- Qüestions en matèria d’urbanisme:
o Informació sobre l’expedient D-41/04 i D-43/06.
o Urbanització Son Remei.- Informe aparellador liquidació definitiva
Sistema Cooperació.
o Contestació als escrits del Sr. Mezquida.
o Contestació sobre unes construccions il·legals del Sr. Vaquero.
-

Qüestions en matèria d’Hisenda:
o Situació expedient Sistema Cooperació Son Remei
o Prescripció deutes amb l’Administració.

-

Qüestions en matèria d’Alcaldia:
o Informació sobre enquestes fetes per IBAVI sobre habitatges de
protecció oficial.

Intervé la Sra. Baillo Vadell. Demana al Sr. Lora en quina situació està l’expedient de
modificació de Normes subsidiàries d’adaptació al PTI, àmbit nuclis tradicionals. El Sr.
Lora informa que és a la Comissió Balear de Medi Ambient.
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Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que li agradaria saber quines són les
despeses que ha suposat la confecció d’aquest expedient, així com les subvencions
rebudes.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que vol fer referència a l’escrit de la
Conselleria de Medi Ambient, RE 6912, relatiu a l’expedient de modificació puntual de
les Normes subsidiàries d’adaptació al PTI, àmbit zones turístiques. En primer lloc,
assenyala que a l’informe s’indica “... excepte sector S-4 Binissafúller”, per la qual
cosa voldria saber què vol dir açò.
La Sra. Marqués Portella manifesta que, en principi, estava previst fer l’expedient de
modificació de Normes subsidiàries d’adaptació al PTI en tres expedients: nucli urbà i
rústic; àrea de la costa menys el sector 4, Binissafúller; i el sector 4, Binissafúller.
Però finalment s’ha fet en dos, per una banda nucli urbà i rústic i, per altra, l’àrea de la
costa (zones turístiques). Per tant, deu seu un error d’escriptura.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que el nombre de creixement de places
segons l’adaptació a les DOT era de 24.325 habitants, i en aquesta adaptació n’hi
haurà 25.432. Demana al Sr. Lora on queda el discurs proteccionista del PSM; ho
han modificat per créixer més, per la qual cosa considera que ho hauria d’explicar.
Així mateix, manifesta que hi ha àrees afectades de forma significativa. Per exemple,,
a Alcalfar el creixement ocupa un espai de vegetació natural; a Cap d’en Font els
terrenys de 134.000 m2 ocupen camps de cultiu amb alguns espais ocupats per
ullastres, a més d’un torrent; a Binissafúller Platja, 114.000 m2 es converteixen en
urbanitzable, quan són camps de cultiu; a Binibèquer Nou tenim vegetació natural i hi
ha un torrent, una zona d’ullastres i és un bé d’interès cultural. Per tant, hauríem de
saber què en pensen ELS VERDS, de tot açò, així com el PSM, ja que allò que ells
prediquen és una cosa i el que fan és una altra.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que allò que no es diu és quins són els
principals problemes ambientals amb què s’enfronta el planejament del municipi, i
demana: Sap el representant d’Els Verds quins són aquests problemes ambientals?
Així mateix, manifesta que es parla de degradació de paisatge i de vegetació, alteració
de la fauna, per la qual cosa recomana que ho llegeixin i diguin el que pensen. Pel que
fa al canvi de zones escolars, manifesta que a les observacions li diuen que no en
tenen prou segons la població prevista, per la qual cosa entén que no es pot fer; per
tant, demana una explicació. Manifesta que es destaca el risc de contaminació
d’aqüífers, no s’analitzen les necessitats energètiques, generació de residus i
necessitats de depuració; per tant, demana: Què en pensen el PSM i ELS VERDS?
Finalment, la Sra. Baillo Vadell manifesta que a la pàgina 20 es parla de mesures per
pal·liar els impactes de les construccions properes a barrancs. Què vol dir açò, senyor
Lora, que el “mamotreto” del barranc de Binissafúller, aquella construcció, no és
legal? Conclou dient que totes les observacions són una vergonya per uns partits
com el PSM-ELS VERDS, de veritat, ha estat una cosa que l’ha deixada sorpresa. Per
tot el que ha exposat, demana: Si no compleixen totes les observacions, es pot
aprovar l’expedient inicialment?
Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que la Sra. Baillo no ha dit gaire cosa més que
allò que ha dit avui matí per la premsa. Ara bé, desconeixement total i ignorància
sobre el planejament, la qual cosa demostra que, després de tants d’anys que la Sra.
Baillo està en aquest Ajuntament, encara no sàpiga que aquest informe de què ha fet
menció s’anomena una PREISA o una ISA, no és cap document final.
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Continua el Sr. Lora Buzón. Manifesta que la modificació de Normes subsidiàries
d’adaptació al PTI, àmbit zones turístiques, es va aprovar inicialment, però, abans
d’açò, l’any 2006 es va enviar a la Comissió Balear de Medi Ambient perquè ens
diguessin què és el que s’havia de tenir en compte; llavors l’expedient retorna a
l’Ajuntament i quan és aprovat inicialment, es torna a enviar a la Comissió Balear de
Medi Ambient perquè n’emetin informe.
Insisteix que la senyora Baillo té un
desconeixement total d’aquesta qüestió, ja que està dient coses i certifica coses en
els seus escrits que encara no estan resoltes. Es demana: El PP va presentar
al·legacions a aquest expedient, han rebut contestació? Com pot afirmar que creixem
en sòl urbà, si encara els afectats no estan informats de la modificació? Sap per què,
senyora Baillo? Manifesta que abans que l’expedient vagi a la Comissió Balear de
Medi Ambient, nosaltres hem de disposar dels informes de totes les institucions a les
quals estam obligats a sol·licitar informes, i aquesta PREISA o ISA són observacions i
recomanacions que ens fan, ja que l’expedient de modificació de les Normes
subsidiàries d’adaptació al PTI, nuclis tradicionals i rústic, va per una altra banda.
Segueix el Sr. Lora Buzón. Manifesta que amb les xifres que diu la senyora Baillo,
tant aquí com a la premsa, es fa un embolic que no s’hi entén ni ella mateixa, perquè
les xifres són les mateixes que les que figuren a les DOT; i si agafa la memòria
ambiental d’adaptació al PTI, veurà que les xifres són les que ens marca el PTI en
aquests moments. Manifesta que la senyora Baillo l’està criticant que ell no dur bé
l’àrea d’Urbanisme, però el desconeixement de la senyora Baillo sobre el planejament
municipal és tan gros que espera que mai sigui regidora d’Urbanisme d’aquest
Ajuntament. Manifesta que dir que la Comissió Balear de Medi Ambient ens ha tirat,
en poques paraules, cap enrere l’expedient, quan encara el planejament no ha anat a
l’esmentada comissió... açò és molt gros. Dir mentides per la premsa i posar en
alarma social que el PSM-ELS VERDS són hipòcrites... Hipocresia és aquell que parla
a esquena dels altres i no fa un plantejament com toca i que no és real.
Continua el Sr. Lora Buzón. Manifesta que li agradaria que la Sra. Baillo rectificàs
aquest escrit i digués les coses pel seu nom i, si no, li farà arribar un paperet on li
explicarà exactament el tempus que cal perquè un planejament es pugui aprovar. I si
vol un dia li ho podrà explicar, a poc a poc, així com també li podrà explicar quan
estarà aprovat definitivament el planejament... Però que la senyora Baillo véngui aquí
a dir que nosaltres posam i llevam, quan ella sap els mils de metres de sòl urbà que
s’han desclassificat a rústic..., açò és impressionant.
Per altra banda, que la
senyora Baillo digui que a Alcalfar agafam sòl urbà, quan encara ella no té la resposta
a les al·legacions presentades...
Finalment, el Sr. Lora Buzón manifesta que una vegada s’hagi elaborat la memòria
s’enviarà a la Comissió Balear de Medi Ambient i l’esmentada comissió ens emetrà
l’oportú informe amb vista a l’aprovació provisional de l’expedient, però que la senyora
Baillo digui per premsa com si estiguessin aprovades les normes amb el grau quasi,
quasi terrorista que està parlant aquí d’ecològic... Conclou dient que la senyora Baillo
està dient mentides a la població.
La Sra. Baillo Vadell manifesta que ella ha fet una sèrie de preguntes, les quals no se li
han contestat, i el senyor Lora no ha fet res més que acusacions.
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Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que, independentment dels escrits dels quals
el secretari ha fet menció a l’inici d’aquest punt, queden per contestar els escrits amb
RE 5959 i 309. Així mateix, i respecte a qüestions pendents de sessions anteriors,
manifesta que, a part de totes les preguntes formulades sobre Sa Pedrera des Pujol,
queda pendent també l’emissió d’ún informe sobre els deures i les obligacions de les
urbanitzacions.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que voldria saber quina és la situació dels
expedients dels disciplina urbanística de l’any 2005.
Per altra banda, la Sra. Baillo Vadell manifesta que, respecte a les diferències que van
tenir ella i el batle en el darrer Ple, vol demanar-li que demà comprovi amb la seva
secretària quins sons els darrers registre d’entrada i sortida que li han lliurat i podrà
comprovar que en aquests moments estam esperant els documents de dia 28.12.09,
la qual cosa prova que allò que va dir, per regla general, és cert, que la documentació
la té cada dos mesos desprès d’haver-la demanat.
El batle manifesta que encara no som a dia 28.02.10. Afegeix que la senyora Baillo
està afirmant dos mesos, i ell va dir-li que no, però ella manté els dos mesos; doncs,
seran dos mesos, que no es preocupi, la senyora Baillo.
La Sra. Baillo Vadell
manifesta que ella ho ha comprovat i, per regla general, són dos mesos. El batle diu
que si són dos mesos han de ser dos mesos, no ha de ser un mes i mig, si no, ja no
està dient la veritat. La Sra. Baillo diu al batle que no dubti d’allò que ella diu i insisteix
que per regla general són dos mesos i que si el batle ho vol acceptar, ho accepti, si no
ho vol acceptar, no ho accepti. El batle manifesta que no ho pot acceptar perquè no
tardem dos mesos a donar aquesta documentació; ara bé, si la senyora Baillo diu dos
mesos, seran dos mesos, no es preocupi.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que les obres del clavegueram de Torret
seran gratis per als ciutadans que viuen allà, però el batle sap que hi ha moltes
urbanitzacions i caserius que no tenen clavegueram i quan hi ha hagut veïns que han
tractat aquest tema amb el batle, ell els hi ha dit que s’ha de fer pel sistema de
cooperació, és a dir, que els ciutadans han de pagar la part proporcional que els
correspongui. Demana: Els ciutadans de Torret, han de pagar qualque cosa respecte
al clavegueram de Torret?
El batle respon que, en principi, no.
La Sra. Baillo Vadell manifesta que ciutadans d’altres caserius i d’altres urbanitzacions
li han demanat per què hi ha aquest tracte desigual, per la qual cosa voldria una
explicació.
El batle manifesta que la contestació és clara, açò ho marca el planejament; i la
senyora Baillo ho hauria de saber després d’estar sis anys aquí, hauria de saber que
les Normes subsidiàries estableixen que les obres que s’han de fer a les
urbanitzacions, quan es parla de projecte d’urbanització, serà pel sistema de
cooperació.
La Sra. Baillo Vadell manifesta que el batle no li ha contestat. Vol saber: Si a Torret el
clavegueram no costarà ni un euro, a les altres urbanitzacions o caserius, costarà
euros, sí o no, ja que ella té entès que el batle va dir que sí.
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El batle manifesta que no és ell que ho diu, sinó que és el planejament. La Sra. Baillo
manifesta que, doncs, Torret se salta la norma. I s’interessa sobre es Pou Nou.
El
batle manifesta que parlam d’urbanitzacions, no de nuclis rurals o caserius, i insisteix
que per a les urbanitzacions el planejament marca que serà pel sistema de
cooperació. La Sra. Baillo manifesta que ella també ha demanat sobre els altres
caserius. El batle manifesta que el planejament no en parla, dels caserius. La Sra.
Baillo manifesta que, doncs, en els caserius els veïns no han de pagar les obres de
clavegueram. El batle manifesta que en es Pou Nou no hi ha clavegueram, ni se’n
planteja en aquests moments. La Sra. Baillo Vadell manifesta que el batle va dir a
gent des Pou Nou que si volien clavegueram, havien de pagar; per tant, la pregunta
que ella fa és la següent: A Torret, no han de pagar, es Pou Nou, sí, per què?
El batle manifesta que no vol posar-ho en dubte, però voldria saber quan és que va dir
açò que haurien de pagar, as Pou Nou, ja que en cap moment s’ha plantejat el
clavegueram des Pou Nou perquè té una complicació molt important, com ara els
carrers estrets. Afegeix que a Binifadet s’ha fet el clavegueram i el cost per als veïns
ha estat zero; a ses Barraques s’ha fet el clavegueram i el cost per als veïns ha estat
zero; ara es planteja el clavegueram a Torret i el cost per als veïns serà zero; as Pou
Nou, el dia que el projecte sigui damunt la taula -si bé ho dubta, atesa la seva
complexitat- ja se’n xerrarà. Insisteix que en cap moment ha dit res de clavegueram
as Pou Nou, si bé en un moment determinat sí que va parlar d’enllumenat a
l’esmentat caseriu, on els mateixos veïns no el van voler.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que, tenint en compte la repercussió que ha
tingut tot allò relacionat amb Sa Pedrera des Pujol; tenint en compte l’escrit presentat
per quasi cinquanta veïns que demanaven l’anul·lació de la llicència; atès que el Partit
Popular ha demanat al CIM que subrogui la competència d’aquest expedient per la
falta de respostes al seu grup polític i per creure que l’Ajuntament va donar una
llicència que no és correcta; i desprès de rebre una resolució d’Alcaldia per la qual
s’atorga al propietari permís per accedir a l’expedient; demana al batle que expliqui al
Ple quina és la situació actual d’aquest expedient.
El batle manifesta que a la Junta de Portaveus ella ja va demanar-ho i se li ho va
explicar. En el moment que hi ha una petició d’una sèrie de veïns, així com del Partit
Popular, d’anul·lació de llicència, s’obre un procés d’audiència de 10 dies per a
l’afectat, el qual té dret a venir a veure l’expedient i se li dóna l’oportunitat per poder
presentar, si és el cas, qualque tipus d’al·legació.
La Sra. Baillo Vadell demana si el propietari de Sa Pedrera des Pujol pot tenir accés a
l’escrit presentat per quasi cinquanta veïns. El batle respon que si l’escrit forma part
de l’expedient de la llicència, sí.
Intervé el Sr. Coll Alcina. Manifesta que ha vist en el diari que hi ha hagut queixes que
a Cap d’en Font fa unes setmanes que falta un contenidor, i voldria saber si se’l
pensa reposar.
El Sr. Cruz Dalmau respon que sí que es reposarà i que, dins la
política de reduir el nombre de contenidors durant l’hivern, és el motiu pel qual es va
llevar, tal com també es va fer l’any passat.
Segueix el Sr. Coll Alcina. Amb motiu del desbrossament dels camins rurals,
manifesta que voldria saber si després de fer-ho, es tracten les voreres amb qualque
tipus d’herbicida. El Sr. Cruz Dalmau respon que no en té cap constància i que, en
principi, no.
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El Sr. Coll Alcina manifesta que, no obstant açò, no sap fins a quin punt estaria
permès emprar aquestes substàncies en espais públics. El Sr. Cruz Dalmau manifesta
que creu que no està permès i creu que no es fa.
Per altra banda, el Sr. Coll Alcina manifesta que a la darrera sessió plenària el Sr.
Tudurí va fer una intervenció respecte a una subvenció perduda de l’Agenda Local 21
destinada a la recuperació del camí de sa Garrigueta. Demana si se’n sap res.
El Sr. Cruz Dalmau manifesta que, com que el Sr. Tudurí no és a la present sessió,
pensava contestar-li a la propera. No obstant açò, en el seu torn de paraules
informarà sobre aquest expedient.
Finalment, el Sr. Coll Alcina manifesta que al Partit Popular li agradaria conèixer el
conveni o les contraprestacions que té l’Ajuntament amb la rectoria per emprar l’OAR.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que a l’acta de la sessió plenària del mes de
gener el senyor Lora va dir: “Finalment, manifesta que sí que van presentar un projecte a la
llei de barris, en concret, la pavimentació del pas de vianants entre el geriàtric i la plaça de ses
Micoles, i que una altra cosa és que el govern l’hagi acceptat o no, però és faltar a la veritat el
fet de dir que l’Ajuntament no ha presentat cap projecte, quan sí que n’ha presentat un.” Atès

que la pavimentació del pas de vianants entre el geriàtric i la plaça de ses Micoles s’ha
executat a través del Pla Insular de Cooperació de 2009, voldria saber quin ha estat
exactament el projecte que s’ha presentat a la llei de barris.
El Sr. Lora Buzón respon que és el mateix. El Sr. Melià Mercadal demana si es pot
presentar un projecte quan ha estat finançat per un altre programa. El Sr. Lora Buzón
manifesta que no és incompatible. El Sr. Melià manifesta que, però, el projecte només
es pot fer una vegada. La Sra. Marqués manifesta que la llei de barris es va presentar
abans d’executar el projecte i si el finançament que es dóna no és el total de l’obra,
pots demanar que se subvencioni la part que queda per fer. Afegeix que hi ha
convocatòries que deixen fer açò i ni ha d’altres que no; en aquest cas sí que es podia
fer, eren compatibles les dues subvencions. El Sr. Melià Mercadal manifesta que
voldria una còpia de la sol·licitud municipal a la llei de barris, així com una còpia de la
resposta del Govern balear. El batle manifesta que creu que, de resposta, no n’hi ha
hagut, que ho sabem més per la premsa, i que es veu que només s’ha comunicat als
ajuntaments als quals s’ha acceptat qualque projecte.
Intervé el Sr. Cruz Dalmau. Manifesta que a la darrera sessió plenària el Sr. Tudurí va
demanar per què s’havia perdut la subvenció de l’Agenda Local 21 destinada a la
recuperació del camí de sa Garrigueta. Manifesta que el Govern balear, després
d’haver atorgat aquesta subvenció, la va revocar al·legant motius de no haver complert
el punt 1er de l’article 10è de la Resolució de convocatòria pública de subvencions, el
qual obliga als beneficiaris a justificar i acreditar la correcta realització de l’activitat.
Afegeix que, davant açò, s’ha de posar de manifesta que la urgència i els curts
períodes per al desenvolupament de l’actuació prevista, ha impedit materialment que
aquest Ajuntament pugui realitzar el pagament de la factura d’Edificaciones Ramos,
SA en la data límit, el 20 de novembre de 2009.
Continua el Sr. Cruz Dalmau. Manifesta que la Conselleria de Medi Ambient fa una
interpretació de la Resolució de convocatòria pública de subvencions per la qual les
factures han d’estar pagades en la data límit de justificació. La interpretació que fa
l’Ajuntament d’aquesta resolució és que en la data límit de justificació les factures
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s’han de presentar davant la Conselleria degudament compulsades i s’ha d’haver
reservat en el pressupost la quantia destinada al pagament de les despeses objecte de
la subvenció, però les factures no tenen per què estar pagades. Davant aquesta
proposta de revocació, l’Ajuntament ha presentat una al·legació i en aquests moments
s’està pendent de rebre resposta del Govern balear. Conclou dient que, senzillament,
no hi havia temps material de pagar les factures, era impossible fer-ho dins els terminis
que ens demanaven.
Tot seguit, el batle afegeix que el període acabava dia 19, i dia 20 havien d’haver-se
pagat... i es demana: Quin òrgan de govern s’ha de reunir per aprovar el pagament?
Així mateix, manifesta que un problema afegit és que ha estat una direcció general en
la qual en poc temps s’ha canviat el director dues vegades, i també hi ha hagut una
reestructuració de conselleries.
Intervé la Sra. Marqués Portella. Respecte a sol·licituds efectuades per la Sra. Baillo
Vadell en sessions anteriors, informa del següent:
a) Sobre les feines mensuals que ha de realitzar el nou administratiu amb relació a
l’inventari municipal, manifesta que ja ha quedat clar quines han estat aquestes feines
amb l’aprovació de l’expedient núm. 4 d’inventari municipal i que en el dia d’avui s’ha
aprovat.
b) Pel que fa a l’informe sol·licitat sobre la legalitat del conveni amb la Creu Roja, lliura
a la senyora Baillo l’informe elaborat per Secretaria, de dia 22.02.10. Afegeix que
aquest informe es basa en una sentència del Tribunal Suprem, on ratifica la legalitat
d’aquests convenis precisament respecte a aquest servei de salvament de les platges
del municipi de Santander.
c) Manifesta que queda pendent la informació sobre la situació del sistema de
cooperació de Son Remei, així com el període de venciment dels deutes amb
l’Administració.
d) Sobre obligacions de lliurar informació de l’execució dels pressuposts, així com dels
moviments de tresoreria quan ho demanin els grups de l’oposició, manifesta que l’any
2008 se la va informar que l’únic que diu la normativa és que tot açò s’ha de regular a
través del Ple. Per tant, s’ha cregut interessant que a la propera comissió d’Hisenda
s’analitzi aquesta qüestió, amb vista a dur una proposta al Ple respecte a la
periodicitat amb que s’ha de donar aquesta informació. Conclou dient a la Sra. Baillo
que si vol presentar qualque proposta pot fer-ho, si bé s’anirà fent feina de cara a la
propera comissió d’Hisenda.
Intervé el batle. Respecte a l’informe del CIM sobre l’activitat del camp de futbol,
manifesta que durant el propers dies se l’hi remetrà.
Per altra banda, i respecte a les despeses del viatge a Madrid amb ocasió de la fira de
Fitur, per les quals es va interessar la senyora Baillo en el darrer Ple i ell va dir-li que
ja ho tenia, el batle manifesta que la senyora Baillo Vadell va sol·licitar-ho per escrit
dia 14.12.09 i se li va lliurar dia 19.01.10. No obstant açò, li torna a lliurar les factures,
dient-li que, en un mes, va tenir les contestacions.
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DESÈ.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DEL PARTIT
COMMEMORACIÓ DEL DIA INTERNACIONAL DE LA DONA

POPULAR.-

El secretari dóna compte de la moció presentada pel grup del Partit Popular, de dia
23.02.10, que diu:
“Commemoració del Dia Internacional de la Dona.------------------------------------------------------------

Exposició de motius:---------------------------------------------------------------------------------------------------El pròxim dia 8 de març es commemora mundialment el Dia Internacional de la Dona, data en
que renovem el nostre compromís per aconseguir que la igualtat entre homes i dones sigui
completa. Encara es donen en el si de la nostra societat importants obstacles per aconseguir
la igualtat real entre sexes, que es manifesten en els àmbits laboral, social, econòmic, polític i
cultural. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La incorporació de la dona al mercat laboral no arriba encara als nivells que registra el dels
homes, i són manifestes les diferències que es produeixen en el propi mercat de treball, on les
dones continuen cobrant fins a un 30% manco que els homes. Tot açò s’ha vist agreujat
encara més per la crisi econòmica que vivim, especialment en el cas dels col·lectius més
vulnerables. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Per altra banda, la dona no es present en condicions d’igualtat als llocs de responsabilitat i de
representació, i per contra, freqüentment té dificultats per a conciliar la vida familiar i laboral. ---Un any més des del plenari d’aquest ajuntament volem manifestar que hem de prendre
consciència i adoptar el ferm compromís de seguir fent feina per a combatre aquestes
desigualtats, i que per aconseguir superar aquesta situació, és indispensable comptar amb el
compromís i la col·laboració de tots els grups polítics, agents socials i institucions públiques. ---Per tots aquests motius, des del grup municipal del Partit Popular sol·licitem al Ple de la
institució l’adopció dels següents acords: -----------------------------------------------------------------------1.- Que l’Ajuntament de Sant Lluís es compromet, dins del seu àmbit competencial, i exigeixi a
les altres administracions, l’aplicació i desenvolupament de la Llei orgànica integral de mesures
contra la violència de gènere, i de la Llei orgànica per a la igualtat efectiva entre dones i homes.
2.- Instar al Consell Insular de Menorca, al Govern de les Illes Balears i al Govern Central que
destinin els recursos econòmics necessaris per a l’aplicació, dins els seus àmbits
competencials, de les dues lleis orgàniques abans esmentades. ----------------------------------------3.- Instar al Consell Insular de Menorca a elaborar un Pla insular d’igualtat, entre tots els partits
polítics i agents socials així com tots els ajuntaments de Menorca.” -------------------------------------

Intervé la Sra. Gornés Fiol. Manifesta que, com tots sabem, encara hi ha diferències
entre homes i dones, però allà on més es veu aquesta falta d’igualtat és en el món de
la feina. Davant açò, el Partit Popular creu important que tots els grups polítics
d’aquest consistori puguin adoptar les propostes d’aquesta moció, és a dir, demanam
que totes les administracions apliquin la llei de mesures contra la violència de gènere;
que s’insti el Consell Insular, Govern de les Illes Balears i govern central que destinin
recursos econòmics per a l’aplicació de les lleis que fan referència a la igualtat entre
homes i dones i que s’insti el CIM a elaborar un pla insular d’igualtat, el qual compti
amb la col·laboració de tots els partits polítics, agents socials, així com de la resta
d’ajuntaments de Menorca.
Intervé el Sr. Melià Mercadal anunciant que EM-EU hi votarà a favor.
Intervé el Sr. Cubas Pons. Manifesta que l’equip de govern també hi votarà a favor:
Afegeix que
està gratament
sorprès per l’assumpció d’aquestes polítiques
d’esquerres, que fins ara només nosaltres defensàvem, i és una feina que ha
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desenvolupat i va desenvolupant el govern espanyol, així com el govern autonòmic,
en què tots els partits d’esquerres han defensat aquesta política. Conclou dient que
és d’agrair saber que si qualque dia –esperem que no- el Partit Popular arriba al
poder, continuaran amb la nostra política.
El Sr. Melià Mercadal manifesta que quan el Sr. Cubas ha dit que només ells... vol
recordar que EM-EU també, i no permet que el representat del PSOE parli en nom de
la resta de partits.
El Sr. Cubas Pons manifesta que ell ha xerrat de l’esquerra en general, tant d’àmbit
estatal com d’àmbit autonòmic, i EM-EU està representat en el govern autonòmic.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació la moció presentada pel
grup del Partit Popular.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels dotze membres assistents, acorda:
Primer.- Que l’Ajuntament de Sant Lluís es compromet, dins del seu àmbit
competencial, i exigeixi a les altres administracions, l’aplicació i el desenvolupament de
la Llei orgànica integral de mesures contra la violència de gènere, i de la Llei orgànica
per a la igualtat efectiva entre dones i homes.
Segon.- Instar al Consell Insular de Menorca, al Govern de les Illes Balears i al govern
central que destinin els recursos econòmics necessaris per a l’aplicació, dins els seus
àmbits competencials, de les dues lleis orgàniques abans esmentades.
Tercer.- Instar al Consell Insular de Menorca a elaborar un Pla insular d’igualtat, entre
tots els partits polítics i agents socials així com tots els ajuntaments de Menorca.
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.

18

