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ACTA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Caràcter de la sessió: ordinari
Dia: 28/04/2011
Hora: de les 20 a les 21.30 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

Secretària:

María Cristina Gascón Mir

Ordre del dia
Primer.- Signatura de l'acta de la sessió anterior
Segon.- Dictamen de la Comissió d'Economia i Educació de dia 11.02.11.- Aprovació
conveni de delegació per part de l'Ajuntament de Sant Lluís de funcions de recaptació
en període executiu de determinats ingressos de dret públic (Impost de béns
immobles) al Consell Insular de Menorca
Tercer.- Dictamen de la Comissió d'Economia i Educació de dia 18.04.11.- Aprovació
expedient de baixes de drets liquidats d'exercicis anteriors, derivat de la liquidació del
Pressupost de 2010
Quart.- Dictamen de la Comissió d'Economia i Educació de dia 18.04.11.- Donar
compte de les resolucions de Batlia amb relació a l'aprovació dels expedients de
modificació de crèdit núm. 6, 7, 8, 9, 10 i 11 al Pressupost de 2010
Cinquè.- Dictamen de la Comissió d'Economia i Educació de dia 18.04.11.- Donar
compte de la Resolució de Batlia amb relació a l'aprovació de la liquidació del
Pressupost de 2010
Sisè.- Proposició de Batlia amb relació a la modificació de l'Ordenança municipal de
trànsit de l'Ajuntament de Sant Lluís
Setè.- Proposició de Batlia amb relació a la designació de membres de la Mesa de
contractació de l'obra "Projecte de reforma i ampliació del poliesportiu de Sant Lluís"
Vuitè.- Control del Ple a la Junta de Govern Local
Novè.- Precs, suggeriments i mocions
Desenvolupament de la sessió
En primer lloc, el batle dóna la benvinguda a la nova secretària, Maria Cristina
Gascón Mir.
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PRIMER.- SIGNATURA DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
La secretària dóna compte de l’acta de la sessió de dia 31.03.11.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda aprovar l’esmentada acta i la signa.
SEGON.- DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'ECONOMIA I EDUCACIÓ DE DIA
11.02.11.APROVACIÓ CONVENI DE DELEGACIÓ PER PART DE
L'AJUNTAMENT DE SANT LLUÍS DE FUNCIONS DE RECAPTACIÓ EN PERÍODE
EXECUTIU DE DETERMINATS INGRESSOS DE DRET PÚBLIC (IMPOST DE BÉNS
IMMOBLES) AL CONSELL INSULAR DE MENORCA
Intervé el batle. Informa que l’assumpte va quedar damunt la taula a les darreres
sessions plenàries i, atès que encara no està resolt aquest expedient, anuncia que
retira el present punt de l’ordre del dia.
TERCER.- DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'ECONOMIA I EDUCACIÓ DE DIA
18.04.11.- APROVACIÓ EXPEDIENT DE BAIXES DE DRETS LIQUIDATS
D'EXERCICIS ANTERIORS, DERIVAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE
2010
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l’assumpte indicat, que
diu:
“La secretària informa que s’ha remès als membres de la comissió la proposició de la regidora
responsable de l’àrea d’Economia i Hisenda, de dia 31.03.11, així com l’informe emès per la
secretària accidental, també de dia 31.03.11, amb relació a l’assumpte indicat.----------------------Intervé la Sra. Baillo Vadell. Demana informació de la partida relativa a “Transferències capital
famílies i entitats sense finalitat de lucre”, per import de 79.649,13 euros.
La directora de
Serveis Econòmics informa que era una subvenció que s’atorgava a l’Ajuntament per tal que
aquest finançàs als particulars la instal·lació de plaques solars, però finalment no hi va haver
peticions per adequar els seus habitatges a posar-hi plaques i, naturalment, no vam demanar
la subvenció. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que, abans d’anul·lar totes aquestes partides, voldria
saber què s’ha fet exactament per intentar recuperar aquests doblers. La presidenta informa
que tot allò que s’ha anul·lat és perquè és absolutament segur que no es cobrarà, algunes
coses perquè estaven mal comptabilitzades i altres que eren errors o coses que no s’han de
cobrar. Afegeix que a dia d’avui tenim els comptes absolutament depurats.-------------------------Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que és xocant que apareguin partides de l’any 2007,
2008 i 2009 que fan referència a l’IBI, per la qual cosa voldria una justificació. La presidenta
informa que una vegada generat el padró es presenten reclamacions i si aquestes són
acceptades, les quantitats s’han de donar de baixa. --------------------------------------------------------Finalment, la Sra. Baillo Vadell s’interessa per la partida de l’any 2009, relativa a “Impost
vehicles de tracció mecànica”, per import de 13.150,47 euros. Manifesta que li agradaria saber
què ha passat amb aquest impost. I, respecte a la partida de “Multes disciplina urbanística”,
per import de 3.476,85, voldria saber si és que no es pensen cobrar.
Pel que fa a l’impost de
vehicles, la directora de Serveis Econòmics informa que moltes baixes de vehicles arriben quan
el padró ja s’ha emès, i d’aquí aquesta diferència. Respecte a les multes, la presidenta
manifesta que se n’informarà més concretament. ------------------------------------------------------------2
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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 de baixes de drets liquidats pendents de cobrament d’exercicis
anteriors per un import total de 745.311,08 euros, el desglossament individualitzat del qual
figura a l’expedient.----------------------------------------------------------------------------------------------------Segona. Realitzar els assentaments comptables necessaris per fer efectives les baixes de
drets liquidats.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Tercera. Publicar en el BOIB l’acord adoptat.”------------------------------------------------------------------

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 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 l’expedient de baixes de drets liquidats pendents de cobrament
d’exercicis anteriors per un import total de 745.311,08 euros, el desglossament
individualitzat del qual figura a l’expedient.
Segon. Realitzar els assentaments comptables necessaris per fer efectives les baixes
de drets liquidats.
Tercer. Publicar en el BOIB l’acord adoptat.
QUART.- DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'ECONOMIA I EDUCACIÓ DE DIA
18.04.11.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE BATLIA AMB RELACIÓ A
L'APROVACIÓ DELS EXPEDIENTS DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 6, 7, 8, 9,
10 I 11 AL PRESSUPOST DE 2010
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l’assumpte indicat, que
diu:
“La secretària dóna compte de les diferents resolucions de Batlia relatives a l’assumpte indicat:
- Resolució de Batlia núm. 2011/141, de dia 31.03.11.- Aprovació expedient de
modificació de crèdit núm. 6 (de personal per transferència entre partides del mateix
capítol) al Pressupost de 2010, per import de 74.343,49 euros. -------------------------------- Resolució de Batlia núm. 2011/142, de dia 31.03.11.- Aprovació expedient de
modificació de crèdit núm. 7 (per transferència entre partides del capítol 4) al
Pressupost de 2010, per import de 9.766,12 euros.------------------------------------------------- Resolució de Batlia núm. 2011/143, de dia 31.03.11.- Aprovació expedient de
modificació de crèdit núm. 8 (per transferència entre partides del capítol 2) al
Pressupost de 2010, per import de 100.853,74 euros.--------------------------------------------- Resolució de Batlia núm. 2011/144, de dia 31.03.11.- Aprovació expedient de
modificació de crèdit núm. 9 al Pressupost de 2010, per import de 20.532,96 euros.----- Resolució de Batlia núm. 2011/145, de dia 31.03.11.- Aprovació expedient de
modificació de crèdit núm. 10 (per majors ingressos) al Pressupost de 2010, per import
de 140.153,65 euros.---------------------------------------------------------------------------------------- Resolució de Batlia núm. 2011/146, de dia 31.03.11.- Aprovació expedient de
modificació de crèdit núm. 11 (per transferència entre partides del capítol 6) al
Pressupost de 2010, per import de 169.228,23 euros. --------------------------------------------
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Intervé la presidenta. Manifesta que dels sis expedients de modificació de crèdit, quatre són
per transferència entre partides del mateix capítol, un per majors ingressos i un altre per
transferència de partides d’un capítol a un altre capítol.-----------------------------------------------------Intervé la Sra. Baillo Vadell. Demana informació de la modificació de crèdit núm. 8, en concret,
respecte a les següents partides:----------------------------------------------------------------------------------- Urbanisme – Manteniment d’infraestructures, per import de 28.974,45 euros.--------------- Urbanisme – Subministrament d’energia elèctrica, per import de 15.251,62 euros.-------- Promoció cultural – Treballs realitzats per altres empreses, per import de 2.358,79
euros.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Administració General – Comunicacions postals, per import de 6.905,07 euros.-----------La directora de Serveis Econòmics informa que totes aquestes partides estan vinculades pel
capítol 2 i per grup de funció i per programa; que hi ha partides que queden en positiu i d’altres
que queden en negatiu dins la seva borsa de vinculació i que aquesta modificació és únicament
per ajustar perquè no hi hagi nombres negatius. --------------------------------------------------------------Per altra banda, la Sra. Baillo Vadell s’interessa per les modificacions de crèdit núm. 9 i 10. ----La presidenta informa que la modificació de crèdit núm. 9 és amb motiu d’un préstec que
teníem per al cotxe de la Policia, que finalment va venir subvencionat per la Conselleria, per la
qual cosa s’ha cancel·lat el préstec. Respecte a la modificació de crèdit núm. 10, informa que
és amb motiu de majors ingressos per subvencions i que van directament relacionades amb la
despesa. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Comissió d’Economia i Educació en resta assabentada.” -----------------------------------------------

I no havent-hi intervencions, el Ple en resta assabentat.
CINQUÈ.- DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'ECONOMIA I EDUCACIÓ DE DIA
18.04.11.- DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE BATLIA AMB RELACIÓ A
L'APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2010
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l’assumpte indicat, que
diu:
“La secretària dóna compte de la Resolució de Batlia núm. 2011/147, de dia 31.03.11, relativa a
l’assumpte indicat, que diu:------------------------------------------------------------------------------------------“Vist l’expedient de Liquidació del Pressupost General de 2010 formulat per la Secretària
Accidental, i en compliment del que disposa l’article 172 i següents de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, venc a -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------R E S O L D R E----------------------------------------------------Aprovar la Liquidació del Pressupost
de 2010, de conformitat amb les següents
circumstàncies: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI DE 2010
1. Drets reconeguts nets
2. Obligacions reconegudes netes
Resultat Pressupostari 2010 (1-2)
3. Desviacions negatives despeses finançament afectat
4. Desviacions positives de finançament
5. Crèdits amb càrrec al Romanent de Tresoreria

10.555.869,26
9.145.758,90
1.410.110,36
0,00
545.862,75
339.489,80

Resultat pressupostari ajustat (1-2+3-4+5)

1.203.737,41

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA DE 2010
1. (+) Drets pendents de cobrament
Pressupost corrent
Pressupostos tancats
Deutors no pressupostaris

3.213.531,34
1.375.199,43
2.892.667,94
152.644,96
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De recursos d’altres Entitats Públiques
(-) Saldos de dubtós cobrament

0,00
-874.338,70

(-) Ingressos realitzats pendents d’aplicació def.

-332.642,29

2. (-) Obligacions pendents de pagament
Pressupost corrent
Pressupostos tancats
Creditors no pressupostaris
De recursos d’altres Entitats Públiques
(-) Pagaments realitzats pendents d’aplicació def.

1.984.530,34
994.547,59
641.537,33
687.489,97
0,00
-339.044,55

3. (+) Fons Líquids de Tresoreria
ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL

956.444,99
2.185.445,99

4. Romanent Tresoreria afectat a despeses amb
finançament afectat
5. Romanent de Tresoreria per despeses generals

1.037.217,67
0,00

ROMANENT APLICABLE EXERCICI SEGÜENT

1.148.228,32

ESTAT RESUM DELS SALDOS NO PRESSUPOSTARIS (METÀL·LIC)

Operacions d’ingrés sense aplicació definitiva
Hisenda Pública Deutora – Creditora per IVA
Bestretes de personal
NP - Bestretes a entitats
Quotes Seguretat Social a càrrec del treballador
Retencions I.R.P.F.
Fiances i dipòsits metàl·lic
Dipòsits constituïts per l’entitat
Operacions despeses sense aplicació definitiva
Despeses sense aplicació pressupost Centre Sanitari
Pendents d’aplicació – Vorada urbanitzacions
Pendents d’aplicació – Ingressos
Pendents d’aplicació -IAE Consell Insular
Pendents d’aplicació – Binibèquer Vell
Pendents d’aplicació - Despeses
Pendents d’aplicació – Aigües de Sant Lluís
Pendents d’aplicació - Sup. Crèdit
Pendents d’aplicació – Obres infras. Binibèquer Vell
Impost sobre el valor afegit

Saldo Creditor
13.221,00
0,00

36.543,40
100.751,82
13.782,54
120.892,02
539.298,61
800,00
9.321,40
5.228,34
141.237,84
90.275,18
0,00
101.129,27
85.335,23
18.515,13
0,00
235.194,19
295,80
1.020.132,26

Deutors no pressupostaris
Ingressos realitzats pendents d’aplicació definitiva
Creditors no pressupostaris

Saldo deutor

491.689,51

528.442,75

152.644,96
332.642,29
687.489,97

Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva

339.044,55
1.020.132,26

491.689,51

528.442,75

Intervé la presidenta. Manifesta que s’ha remès tota la documentació respecte a la liquidació
del pressupost de 2010 i que, com es pot veure, hi ha hagut un resultat pressupostari
d’1.203.737,41 euros i amb un romanent aplicable a l’exercici següent d’1.148.228,32 euros.
Afegeix que els resultats han estat excel·lents, tot i el temps de crisi que patim, la qual cosa
implica que podem tenir la liquiditat suficient per poder pagar tots els proveïdors entre trenta i
seixanta dies. Conclou dient que aquest equip de govern ha aconseguit les fites que tenia
marcades.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervé la Sra. Baillo Vadell. Pel que fa a l’estat resum dels saldos no pressupostaris, manifesta
que voldria disposar d’informació de les següents partides:------------------------------------------------ Fiances i dipòsits en metàl·lic, per import de 539.298,61 euros. -------------------------------5
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Pendents d’aplicació de vorada urbanitzacions, per import de 141.237,84 euros. --------Pendents d’aplicació ingressos, per import de 90.275,18 euros. -------------------------------Pendents d’aplicació Binibèquer Vell, per import de 101.129,27 euros.----------------------Pendents d’aplicació – obres infraestructura Binibèquer Vell, per import de 235.194,19
euros.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------La presidenta informa que la partida de fiances i dipòsits es correspon amb les fiances que es
van dipositant en concepte d’obres. Respecte als conceptes pendents d’aplicació de Binibèquer
Vell, assenyala que hi ha un saldo creditor i un saldo deutor, i en el moment que es faci la
depuració d’aquest concepte, desapareixerà de la liquidació. Pel que fa al concepte pendent
d’aplicació de vorada (bordillos), manifesta que aquests doblers són per finançar, parcialment,
aquestes obres en el moment de l’execució del sistema de cooperació de distintes
urbanitzacions. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que voldria saber quina ha estat la quantitat total de
les obres de la ruta cicloturística; si hi queda qualque cosa pendent, així com on figura la
partida dins aquesta liquidació.-------------------------------------------------------------------------------------Segueix la Sra. Baillo Vadell. Pel que fa a les contribucions de Son Remei, manifesta que
voldria saber com estan els cobraments pendents per aquest concepte; on apareixen i per
què no s’han cobrat realment. La presidenta manifesta que no s’ha resolt perquè hi ha una
sèrie de discrepàncies amb alguns veïns i que un dia ens haurem d’asseure per resoldre
aquest expedient. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Continua la Sra. Baillo Vadell. Pel que fa al Pla Mirall, demana si està liquidat o continua dins
l’apartat de “Pressuposts tancats”. La presidenta respon que està dins “Pressuposts tancats”,
si bé està aprovat que ens ho pagui el Govern balear i estam esperant la comunicació oficial
de l’esmentat organisme. --------------------------------------------------------------------------------------------Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que voldria saber quins criteris s’han seguit en la
depuració dels conceptes pendents de cobrament des de l’any 2000 i dels pendents de
pagament des de l’any 2003. La presidenta informa que s’han analitzat, un per un, tots els
conceptes pendents; llavors, els que tenen possibilitat de ser cobrats s’han mantingut i els que
no, s’han depurat. Afegeix que els concepte pendents de pagament han baixat molt, i,
respecte als pendents de cobrament, aquest any s’està fent una feina bastant intensa per
intentar cobrar-ne el màxim nombre; diu que tots els que queden dins la comptabilitat es poden
cobrar.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que li agradaria disposar d’informació respecte a la
quantitat que ens deuen les administracions públiques; informació respecte al pendent d’IBI
de rústic i d’urbà; així com una llista per partides dels cobraments de pressuposts tancats.------Segueix la Sra. Baillo Vadell. Pel que fa a l’annex 4 de la liquidació, manifesta que hi figuren
pendents de dubtós cobrament des de l’any 1994 i, en concret, aquest any hi figuren
197.797,09 euros en concepte de contribucions especials, per la qual cosa voldria saber d’on
són aquestes contribucions. Afegeix que a distints exercicis hi figuren partides en concepte
de contribucions, n’hi ha unes quantes en què d’elles s’indica a quina urbanització fan
referència, però en d’altres, no, per la qual cosa demana que se la informi de quina urbanització
es tracta.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que a l’esmentat annex també apareixen distintes
transferències de dubtós cobrament, per la qual cosa voldria una explicació per saber què és
cada una, així com si s’han reclamat. --------------------------------------------------------------------------Per altra banda, la Sra. Baillo Vadell s’interessa pel tant per cent que figura a l’esmentat
annex. La presidenta informa que és el tant per cent de dubtós cobrament.------------------------Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que en el quadre d’execució de pressuposts corrents,
a la partida d’IBI, hi figuren com a definitius 4.477.952,59 euros i, en canvi, en concepte de
drets nets, 5.146.544,79 euros. Demana: Per quina raó?
La presidenta informa que és
perquè s’han reconegut més drets dels que teníem inicialment, i que s’han recaptat
4.731.986,99 euros; i n’hi queden pendents de recaptar 414.557,80, els quals estan en procés
de cobrament.
La Sra. Baillo manifesta que hi ha molta diferència respecte al que s’havia
pressupostat inicialment i els drets nets. La presidenta manifesta que, amb motiu d’habitatges
que s’han anat acabant, aquests han entrat dins el padró d’IBI, i, sobretot, per la incorporació
de l’IBI de l’aeroport, en el qual pràcticament no participàvem perquè anava tot a Maó, però
ara sí que hi participam perquè hi ha una part de l’aeroport que està dins el nostre terme
municipal. La Sra. Baillo manifesta que voldria que se la informàs de l’import d’aquest IBI. ------
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Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que a la relació de la liquidació de despeses hi figura
la partida 15121000, relativa a “Urbanisme i Arquitectura – Manteniment d’infraestructures”,
amb unes obligacions pendents de pagament a 31 de desembre per import de 71.216,83
euros. Demana informació d’aquesta partida.-----------------------------------------------------------------Per altra banda, la Sra. Baillo Vadell s’interessa per les següents partides:---------------------------- Carreteres, camins, vies i urbanitzacions - Institucions sense ànims de lucre, per
import de 15.590,47 euros.
La presidenta informa que són els convenis de
manteniment i neteja que es fan amb les associacions de propietaris de les
urbanitzacions, i que aquesta quantitat correspon al darrer trimestre. ------------------------- Fems i neteja viària – Treballs realitzats per altres empreses, per import de 198.285,88
euros. La presidenta informa que són els imports de novembre i desembre de FCCSA.
- Medi Ambient – Aportació Consorci, per import de 26.557,45 euros. La presidenta
informa que és la quantitat que queda pendent de pagar dels darrers mesos de l’any.
- Altres inversions de reposició – Enllumenat exterior s’Algar, per import de 43.700,27
euros. La presidenta informa que és una obra que encara no està acabada.--------------- Acció Social – Institucions sense ànim de lucre, per import de 23.030,62 euros. La
presidenta informa que són els darrers ajuts que es van aprovar, si bé a 31 de
desembre encara no estava fet l’ingrés.---------------------------------------------------------------- Assistència a persones dependents – Treballs realitzats per altres, per import de
35.997,82 euros. La presidenta informa que és la primera factura del geriàtric.------------ Esports i Esbarjo – Treballs realitzats per altres empreses, per import de 29.106,75
euros. La presidenta informa que corresponen a les darreres factures de Serprosport.- Esports i Esbarjo – Lavabos camp de futbol, per import de 51.668,35 euros. La
presidenta informa que són les certificacions d’obres pendents de pagament d’aquesta
obra.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Turisme – Altres transferències a institucions sense ànim de lucre, per import de
80.691,25 euros. La presidenta informa que és la qüestió de la concessió de platges.--Continua la Sra. Baillo Vadell. Respecte a la liquidació del pressupost d’ingressos, manifesta
que hi ha diferents pendents de cobrament a 31 de desembre en concepte d’imposts
municipals, on les quantitats són importants. La presidenta informa que hi ha gent que paga
dins l’any següent, amb recàrrec, i que també s’ha de tenir en compte que hi ha rebuts que
estan fraccionats.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que, per altra banda, voldria informació de les
següents partides:------------------------------------------------------------------------------------------------------- Transferències corrents de l’Administració general, per import de 21.786,15 euros.------- Transferències corrents de la CAIB en matèria d’educació, per import de 32.000 euros.
- Transferències corrents de la CAIB en matèria de treballs i desenvolupament local, per
import de 48.428,16 euros.-------------------------------------------------------------------------------- Transferències entitats locals – CIM, per import de 50.504,37 euros.-------------------------- Concessions administratives, per import de 125.594,57 euros.---------------------------------- Transferències de l’Estat, per import de 87.270,01 euros. La presidenta informa que fa
referència a les subvencions del PIC.------------------------------------------------------------------- Transferències CAIB, per import de 63.600,85 euros. La presidenta informa que fa
referència a les subvencions del PIC.------------------------------------------------------------------- Transferències entitats locals – CIM, per import de 463.311,72 euros. La presidenta
informa que fa referència a les subvencions del PIC.----------------------------------------------- Transferències d’empreses privades, per import de 20.684,22 euros. La presidenta
informa que fa referència a Aigües Sant Lluís, ja que fins que les obres no estan
acabades no es fa la compensació.-------------------------------------------------------------------Finalment, i respecte a “Obligacions de pressuposts tancats”, la Sra. Baillo Vadell manifesta
que li agradaria disposar d’informació de les següents partides:------------------------------------------- Acció social – Inversió nova – Residència, per import de 72.220,08 euros.------------------ Òrgans de govern - Redacció de projectes, per import de 18.426,41 euros.---------------- Habitatge – Subministraments, per import de 23.496,39 euros.--------------------------------- A consorcis – Pla excel·lència Punta Prima, per import de 18.050 euros.--------------------- Habitatge – Supressió de barreres, per import de 10.697,08 euros.----------------------------
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Inversió de reposició en terrenys, per import de 201.592,79 euros. La presidenta
informa que l’any 2006 hi havia previst la venda de terrenys municipals, cosa que no es
va fer i, per açò, encara figura com a pendent.----------------------------------------------------- Turisme – despeses diverses, per import de 23.342,37 euros.----------------------------------- Carreteres, camins, vies públiques – Institucions sense lucre, per import de 11.928,81
euros.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Carreteres, camins, vies públiques – Reposició, per import de 47.330,90 euros.----------La Comissió d’Economia i Educació en resta assabentada.”------------------------------------------------

Intervé la Sra. Marqués Portella. Manifesta que avui es dóna compte de la liquidació
de l’exercici de 2010, un any dur i complicat a causa de la situació de crisi que es viu
pertot arreu, però, així i tot, assenyala que no pot evitar sentir-se satisfeta vists els
resultats de la gestió econòmica municipal. Afegeix que aquests resultats no són el
fruit de la feina feta només el darrer any, sinó que són el fruit de la feina que s’està
fent en aquest ajuntament des del 2008, any en què es va redactar un Pla Econòmic i
Financer, que ja vam complir el primer any però que no vam deixar d’aplicar, tot i els
resultats positius que teníem des del 2009. Així mateix, manifesta que sense la
implicació de tots els regidors que formam aquest equip de govern, aquests resultats
tampoc no haurien estat possibles, ja que tots hem tingut clar quines eren les prioritats
i és en aquesta direcció que hem fet feina aquests anys.
Continua la Sra. Marqués Portella. Manifesta que avui presentam un resultat
pressupostari de l’exercici 2010 amb un superàvit d’1.410.110 euros, de manera que,
una vegada aplicats els ajusts marcats per la legislació, queda un resultat ajustat
d’1.203.737 euros. Manifesta que es tracta d’un excedent que ens permetrà
incrementar el romanent de tresoreria, que s’obté de la diferència entre els drets
reconeguts nets pendents de cobrament, el fons líquid de tresoreria a 31 de desembre
de l’exercici liquidat i les obligacions reconegudes pendents de pagament. Afegeix
que, després dels corresponents ajusts de les despeses amb finançament afectat,
queda un romanent aplicable a l’exercici següent d’1.148.228 euros.
Segueix la Sra. Marqués Portella. Manifesta que aquest resultat positiu es pot
considerar com l’estalvi acumulat per aquest Ajuntament per poder aplicar als exercicis
següents, en cas que sorgeixin necessitats imprevistes al pressupost. Però, sobretot,
assenyala que aquest resultat ens permetrà tenir la liquiditat suficient per poder pagar
els nostres proveïdors dins un termini de 30 a 60 dies, pràcticament per davall del que
marca la legislació. Afegeix que açò també era una prioritat per a nosaltres, ja que no
volíem carregar més sobre l’esquena dels petits empresaris, principalment, els
problemes de les administracions.
Finalment, la Sra. Marqués Portella manifesta que es pot afirmar que els objectius
marcats dins d’aquest mandat estan complerts i amb uns resultats millors del que
havíem previst. Per tant, després d’aquests quatre anys, dóna les gràcies a totes les
persones implicades en els objectius marcats i que han fet feina per fer possible
aquests resultats que presentam en el dia d’avui.
Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que, efectivament, segons la liquidació
presentada queda un romanent d’1.150.000 euros, però no diu que queden uns rebuts
pendents de cobrament de 4.270.000 euros. Respecte als drets pendents de
cobrament, manifesta que tenim diferents quantitats entre 1994 i 1999 per un import
de 344.000 euors, que són contribucions especials que no s’han cobrat. Per tant, es
demana: Quines gestions s’han fet per cobrar aquests doblers? Creu realment que
després de tants d’anys es podran cobrar?
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Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que apareix un deute d’altres administracions
amb un total d’1.870.000 euros des de l’any 1995 i que, si bé n’està segura que
alguna cosa es cobrarà, en absolut no creu que ho podran cobrar tot. A més, el mateix
equip de govern va especificar a la documentació que li van donar que hi ha un 100%
de probabilitat que 700.000 euros ja no els podran cobrar. Per tant, si ens presenten
un resultat pressupostari d’1.150.000 euros, però tot està en rebuts pendents de
cobrament, ens vénen a dir que podrem gastar uns doblers que realment no tenim.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que a la comissió d’Hisenda va formular una
sèrie de preguntes, les quals no totes han estat contestades, per la qual cosa la
informació donada sobre els rebuts pendents de cobrament és incompleta. Respecte
als cobraments pendents, assenyala que vol referir-se a les contribucions de Son
Remei, que va ser un dels punts pel qual es va interessar a la comissió i sobre el qual
no ha rebut contestació. Es tracta d’unes obres de fa més de 10 anys que s’havien de
cobrar per sistema de cooperació i que no s’ha fet res. Manifesta que a la comissió la
Sra. Marqués va dir literalment: “...no s’ha resolt perquè hi ha una sèrie de discrepàncies
amb alguns veïns i que un dia ens haurem d’asseure per resoldre aquest expedient.” Es
demana: Què ha fet la Sra. Marqués per resoldre’l? Cada any el Partit Popular s’ha
interessat per aquest expedient. Quin és el resultat? Zero. Doncs bé, un dia s’hauran
d’asseure, com diu la Sra. Marqués.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que l’any 2008, amb RE 4607, els veïns de
Son Remei van presentat un escrit en el qual, i desprès d’haver-se entrevistat amb el
batle, reclamaven que es revisàs la liquidació definitiva per sistema de cooperació de
les obres de Son Remei. En el dia d’avui encara ho s’ha contestat aquest escrit. A
més, en el mes de febrer i amb RS 622, el batle comunica al Partit Popular que sobre
aquesta qüestió no hi ha cap resolució municipal, que està pendent. Per tant, mentre
la senyora Marquès pensa que un dia s’hauran d’asseure, els anys van passant i
ella, com a responsable d’Economia, no ha fet res sobre aquest expedient. Estam
xerrant d’uns 115.000 euros i, tenint en compte l’economia actual, no es poden deixar
perdre. Afegeix que la falta d’actuació de la Sra. Marquès en aquest expedient no té
explicació.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que una altra quantitat de la qual no pot
evitar fer menció són els quasi 500.000 euros pendents de cobrament en concepte
d’IBI des de l’any 2004. Què ha fet la senyora Marqués? Res. Afegeix que li hauria
agradat veure en la gestió de l’àrea, que és de la responsabilitat de la senyora
Marqués, una activitat especial amb aquests cobraments, però l’única resposta que ha
tingut per part d’ella és que “hi estan fent feina”, resposta repetida a cada liquidació i
que no és suficient.
Segueix la Sra. Baillo Vadel. Respecte a inversions, manifesta que l’any 2010 s’han
fet unes inversions d’1.600.000 € i que, si ho comparam amb l’any 2009, les inversions
han baixat un 60%, ja que l’any anterior van fer unes inversions per 2.700.000 €. Per
tant, es pot deduir que tenen un major romanent perquè han invertit menys. Pel que
fa a l’IBI, manifesta que la senyora Marquès té tendència de no filar gaire prim, ja que
entre la quantitat que va pressupostar i la realitat hi ha una diferència de quasi
700.000 euros més, i açò són molts de doblers. Afegeix que l’any 2007 van tenir uns
ingressos per concepte d’IBI de 2.300.000 euros i, tres anys després, 5.150.000
euros, més del doble. Així i tot, no tenen doblers per a inversions. Acaba dient que,
encara sort que van acceptar la proposta del partit Popular, que any rere any anava
demanant que s’abaixàs el tipus impositiu, ja que d’aquesta manera encara que el
pagament d’IBI augmenti cada any, no se n’aniran a la ruïna per aquest concepte.
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Finalment, la Sra. Baillo Vadell manifesta que una prova més del fet que els nombres
es fan molt enfora de la realitat és sobre les llicències urbanístiques i l’impost de
construccions, ja que per aquest concepte presenten una liquidació d’ingrés de
500.000 euros i la cosa extraordinària és que en el pressupost de 2011 en posa la
meitat. Conclou dient que el Partit Popular considera que és una manera estranya de
fer uns pressuposts.
Intervé novament la Sra. Marqués Portella. Manifesta que ella ha vingut a aquesta
sessió plenària amb la clara intenció de no ofendre la senyora Baillo, ja que és el
darrer ple en què estarem juntes i creu que no val la pena, perquè tot allò que li havia
de dir ja li ha dit altres vegades, però veu que la senyora Baillo segueix amb la
mateixa dinàmica; però, insisteix, no serà ella que s’hi fiqui. Només li farà uns
aclariments. I res més. Pel que fa als rebuts pendents de cobrament, manifesta que la
senyora Baillo diu que pugen a 4.200.000 euros, però resulta que per nosaltres els
drets pendents de cobrament són 3.213.000 euros, és a dir, hi ha un milió de
diferència. La liquidació es calcula entre els pendents de cobrament i els pendents de
pagament i si hi ha 3.213.000 euros és perquè dins aquesta quantitat ja n’han llevant
800.000 euros, que els dotam com si no els haguéssim de cobrar, però açò no
significa que no els puguem cobrar, sinó que significa que a l’hora de fer les previsions
som prudents; i si després els cobram, resultarà que el romanent serà més alt.
Continua la Sra. Marqués Portella. Respecte al que hi ha pendent de cobrament de
contribucions especials, manifesta que si figuren en la comptabilitat municipal és
perquè estam segurs que els podem cobrar. Afegeix que són contribucions que no
estan prescrites, que n’hi ha que encara no s’han expedit i algunes que estan
pendents de qualque tràmit, però insisteix que si hi figuren en la comptabilitat és
perquè pensam cobrar-les totes. Pel que fa al deute amb altres administracions,
manifesta que, efectivament, tenim quasi 1.900.000 euros i també pensam cobrar-los
tots, ja que són deutes vius, i s’aniran cobrant a mesura que els projectes es vagin
tancant o que les obres es vagin acabant; però està clar que no renunciaran a res, ja
que tot allò que sabíem que no ho podríem cobrar, ja s’ha anul·lat.
Segueix la Sra. Marqués Portella. Manifesta que és ver que una part del resultat
pressupostari està fet damunt de rebuts pendents de cobrament, però també és ver
que està fet damunt pendents de pagament. Així i tot, l’Ajuntament és previsor i, de la
quantitat que ens deuen, en determina una part de no cobrable; si finalment es
cobren, benvinguts siguin. Per tant, no sap per què la senyora Baillo diu que no s’ho
creu i que està fet damunt rebuts pendents. Està fet com s’ha de fer. Per altra
banda, considera que sí que estan contestades totes les preguntes que es van fer a la
comissió d’Economia.
Continua la Sra. Marqués Portella. Respecte a les contribucions especials de Son
Remei, manifesta que és ver que a vegades ella ha dit que s’hi està fent feina i que és
una qüestió pendent de resoldre, però açò no significa que no hi facem res, aquí.
Assenyala que per resoldre aquest expedient ens fan falta uns informes tècnics i unes
valoracions que no tenim encara, i el fet que no hi hagi escrits amb registre d’entrada i
registre de sortida no significa que no haguem parlat amb els veïns. Hi ha hagut
moltes entrevistes i xerrades, l’expedient està viu i se solucionarà i, com ha dit abans,
en aquests moments està pendent d’unes valoracions que han de fer uns tècnics.
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Segueix la Sra. Marqués Portella. Manifesta que la senyora Baillo ha dit que hi ha
500.000 euros pendents de cobrament en concepte d’IBI des de l’any 2004... No sap
si s’ho ha mirat bé, els nombres que li van donar, ja que hi ha 492.000 euros, però
resulta que la meitat d’aquests són de l’any 2010 i l’altra meitat són des del 2004 fins
al 2009. Açò significa que l’any que es liquida sempre és l’any en què més pendents
de pagament queden i si la senyora Baillo analitzàs totes les liquidacions que s’han fet
se’n donaria compte que el darrer any que es liquida és on queden més pendents de
pagament, ja que es van pagant l’any següent. Afegeix que, per exemple, aquest any
els pendents de pagament que hi havia el 2009 quan van fer la liquidació de 2009, han
baixat espectacularment, perquè per diferents circumstàncies es paguen l’any
següent. Continua manifestat que si miram el que hi ha pendent de l’any 2004 per
aquest concepte es pot veure que són 3.000 euros; de l’any 2005 , 7.000 euros; de
l’any 2006, 16.000 euros..., és a dir, quantitats pràcticament ridícules, la qual cosa no
significa que no els cobrarem, ja que contínuament s’estan cobrant coses de bastants
anys enrere. Per tant, que no es digui que no estam fent res: estam fent molta
feina, en aquest mandat, i mai s’havien fet tants d’expedients d’embargament com
s’han fet l’any 2010 i com seguim fent enguany. Per tant, no entén com la senyora
Baillo pot dir que no s’està fent res per cobrar rebuts pendents.
Continua la Sra. Marqués Portella. Pel que fa a les inversions, manifesta que la
senyora Baillo diu que han baixat un 60%... Resulta que hi ha una raó molt senzilla i
és que l’any 2009 i l’any 2010 el que ha fet que les inversions fossin molt importats va
ser el Pla E. Recorda que el Pla E de 2010 va ser pràcticament la meitat que el de
2009; per tant, la part que anava dirigida a inversió va ser pràcticament la meitat i açò
ha estat la diferència que hi ha hagut, ja que la despesa que ha fet l’Ajuntament en
inversions ha estat pràcticament la mateixa. Afegeix que a l’hora de fer els
pressuposts el Pla E no es comptabilitzava, ja que no estava aprovat, i allò que sí que
pot dir és que totes les inversions previstes, tant del 2009 com del 2010, que hi havia
en el pressupost s’han executat o s’estan executant.
Segueix la Sra. Marqués Portella. Manifesta que hi ha una dada que no pot consentir
que la senyora Baillo digui, i és respecte a la diferència d’IBI de 2007 a 2010, en què la
Sra. Baillo diu que l’any 2007 puja a 2.300.000 euros i l’any 2010 a 5.150.000 euros.
Assenyala que en l’IBI de l’any 2007, la senyora Baillo només hi compta l’IBI
urbana i, en canvi, a l’any 2010 ho compta tot, ja que si aquest any també només
comptàs l’IBI urbana pujaria a 3.900.000 euros, més d’un milió d’euros de diferència
del que ella diu. Afegeix que no pot permetre que la senyora Baillo s’equivoqui amb
els conceptes i que agafi la quantitat de tot el capítol 1, quan de fet estam parlant d’IBI
d’una partida concreta d’ingressos.
Finalment, la Sra. Marqués Portella recorda que cada vegada que ha presentat el
Pressupost en aquest Ajuntament ha repetit que fan unes previsions d’ingressos
austeres, sempre ho ha dit, perquè sabem que estam en una època difícil i que els
ingressos poden ser més baixos dels prevists. Si després són més alts, millor. Però si
es mira la liquidació de 2009 veurà que van ser més baixos, i quan van fer el
pressupost de 2010 van tenir en compte els ingressos de 2009, ja que la previsió és
molt difícil d’encertar, i sempre ha dit que l’IBI es calculava per davall del que
esperàvem recaptar perquè era l’única manera de poder compensar la possible falta
d’ingressos d’altres partides. Conclou dient que així és com s’aconsegueix un
superàvit, no gastar més del que estava previst i intentant ingressar més del que
estava previst; aquesta es la manera que té de fer feina, i creu que ha funcionat.
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Intervé novament la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que la senyora Marqués ha dit que
no venim aquí a ofendre... Naturalment que no. Suposa que des del principi de l‘any
la senyora Marqués comença a preparar la liquidació dels pressuposts, igual com
també dedica molts de mesos en la preparació dels pressuposts, però l’oposició té
molt pocs dies tant per a una cosa i per a l’altra. Afegeix que la línia del Partit Popular
ha estat fer una labor d’oposició, li agradi o no li agradi, però des del principi fins al
darrer dia, aquí no és una qüestió d’ofendre.
Pel que fa a les preguntes que va fer
a la comissió d’Economia i que no se li han contestat, assenyala que són les
següents: Com estan els cobraments pendents per contribucions de Son Remei? És
la quantitat de 115.346 euros, la correcta? On apareixen? Per què no s’han cobrat? A
quant ascendeix exactament? De quin any són? Manifesta que fa un moment la
senyora Marqués acaba de dir que estan en espera d’informes tècnics... Després de
tants anys, estan pendents d’informes, açò no és cap excusa. Per tant, no digui que
s’ha fet tot el que es podia fer, en absolut.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que quan ella ha fet la valoració de la
liquidació del pressupost de 2010, hi ha inclòs l’any de 2010, com no pot ser d’altra
manera i, naturalment, també espera que se’n pugui cobrar una part; açò ho té clar.
Així mateix, manifesta que no dubti que ella s’ha mirat la liquidació; així com ella no
dubta que la senyora Marqués fa la seva feina, la senyora Marqués no ha de dubtar
que ella fa la seva. Així és la manera de no ofendre a ningú. Respecte al comentari
“que no ho pot consentir”, manifesta que ho consentirà o no, però amb la seva labor
d’oposició ella dirà el que cregui pertinent ajustant-se al més possible a la realitat,
tenint en compte que no té cap administratiu, com té la senyora Marqués, que té un
departament i una àrea que es dedica exclusivament a açò. Si ella (senyora Baillo)
s’equivoca, encara és lògic; però que s’equivoqui la Sra. Marqués, no té perdó. Pel
que fa a l’IBI, manifesta que ha sumat la part rústica i la part urbana, i dubta que s’hagi
equivocat, si bé tot és possible. Sobre allò que ha dit, que és la seva forma de fer
feina, el fet de fer uns pressuposts que es fan tan enfora de la realitat no té cap sentit,
tenint en compte que per IBI ha tingut una diferència de 700.000 euros.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que el Partit Popular es reitera en tot allò que
ha dit en la seva primera intervenció i repeteix com és d’escandalós el deute que tenen
entre les administracions públiques i aquest Ajuntament, en concret, la quantitat
d’1.870.000 euros des de l’any 1995 i el deute en concepte d’IBI per import de
500.000 euros. Afegeix que es fa difícil creure que es pugui cobrar en la seva
totalitat. Que se’n cobra part, segur; però lamenta que l’àrea d’Economia no sigui més
dinàmica en la seva actuació. Continua manifestant que, efectivament, ha quedat un
romanent d’1.150.000 euros, però hi ha uns drets de cobrament pendents per import
de 4.270.000 euros. Segons la documentació que se li ha lliurat, hi figura: Pressupost
corrent de 2010, 1.375.000 euros; pressuposts tancats anteriors a 2009, 2.892.000
euros; la suma d’aquestes dues quantitats fan uns cobraments pendents per 4.267.000
euros.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que per premsa el batle va parlar que el deute
municipal de 5.400.000 era degut a la construcció del geriàtric, una obra de fa 7 o 8
anys, però el cert és que avui allò que correspon és comentar la liquidació de 2010, i
en els pressuposts hi figurava la quantitat de 581.000 euros per la posada en marxa
del geriàtric, dels quals només n’han reconegut 92.000 euros, la qual cosa suposa un
0’9% del pressupost total. Afegeix que si el batle vol parlar del deute ha de ser més
precís i dir que, del deute municipal, n’hi ha la meitat que pertany al geriàtric, però de
cap manera els 5.400.000 que ell va esmentar.
12

Ajuntament de Sant Lluís
www.ajsantlluis.org

Finalment, la Sra. Baillo Vadell manifesta que el batle també va dir que el romanent de
tresoreria permetrà afrontar nous reptes en el proper mandat municipal, per la qual
cosa es demana: Quins reptes? Està clar que amb les inversions proposades en el
Pressupost de 2011 no n’hi ha són per tirar coets; per tant, el fet de dir que han
prioritzat les inversions, naturalment inversions municipals i no d’altres
administracions, és parlar per parlar. Així mateix, manifesta que també és parlar per
parlar quan el batle va dir que l’Ajuntament tenia un deute de 5.400.000 euros. Açò no
és cert, i el batle més que ningú hauria de saber quina quantitat és la que deu
l’Ajuntament als bancs per diferents préstecs. Afegeix que la Sra. Marqués li ha remès
aquesta informació i diu que el deute és de 5.760.000 euros; per tant, entre aquesta
quantitat i la que esmenta el batle hi ha una diferència grossa, 360.000 euros.
Considera que entre ells s’haurien d’aclarir, perquè un diu una cosa i l’altre en diu una
altra i açò fa la impressió que juguen amb l’exposició dels nombres. Conclou
demanant al batle si sap a quina quantitat puja el deute per transferències corrents de
capital... Suposa que no ho sap, per la qual cosa el Partit Popular li informa que és de
quasi 1.000.000 d’euros. Es demana: Què ha fet l’equip de govern per recuperar-ho?
A continuació, el batle demana un recés de dos minuts.
A les 20.40 hores es reprèn la sessió. El batle concedeix la darrera intervenció a la
regidora d’Hisenda.
Intervé la Sra. Marqués Portella. Manifesta que la senyora Baillo ha dit que havia
sumat l’IBI rústic i urbà; per quan ella compta l’IBI de 2004 no ho fa, només compta
l’IBI urbà, i l’únic que li demana és que quan compti l’IBI de 2010 faci el mateix. Pel
que fa al geriàtric, manifesta que és ver que només s’ha executat el 0’9% del que hi
havia pressupostat, tant d’ingressos com en despeses, i només s’ha executat aquest
tant per cent perquè es va obrir al desembre i no al mes d’abril, com estava previst
inicialment en el pressupost. Per tant, no té cap sentit que gastem si el geriàtric està
tancat.
Finalment, i respecte al deute amb els bancs, la Sr. Marqués Portella manifesta que ni
el batle ni ella manegen nombres diferents, i que el deute que se li va dir era de
5.400.000 euros. Recorda que avui no estam parlant del pressupost de 2011, sinó de
la liquidació de 2010, i assenyala que el deute a 31.12.10 és de 5.400.000 euros. A
més, en aquests moments encara és més baix perquè no hem fet el crèdit previst per a
l’any 2011, que és el que la senyora Baillo compta perquè doni la quantitat de
5.760.000 euros.
Conclou dient que no vulgui fer creure que nosaltres volem
enganyar amb els nombres, perquè els nombres els tenim molt clars i sabem quins
són, i sempre que li hem donat la informació, la hi hem donada bé.
La Sra. Baillo Vadell manifesta que ella té un escrit que li ha remès la senyora
Marquès i la quantitat que hi figurava és la que ella ha dit, no s’ha inventat cap
nombre.
Intervé el batle. Considera que avui la senyora Baillo ha perdut una oportunitat de
reconèixer l’excel·lent feina que s’ha fet dins l’àrea econòmica durant aquesta
legislatura i és una llàstima que amb vuit anys que ella ha estat en aquest Ajuntament
no hagi après tot allò que li podíem haver ensenyat. Així mateix, manifesta que no li
val açò que diu la senyora Baillo que nosaltres ens hauríem d’aclarir o que el PP es
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pot equivocar perquè no té administratius... Quan un s’equivoca, un està enganyant, i
açò és el que no permet aquest equip de govern, i els nombres que s’han donat són
els nombres de veritat. Afegeix que una altra cosa és que a la senyora Baillo no li
agradin els nombres, però aquests nombres, que són prou satisfactoris, ens haurien
d’agradar, ja que ens permetrà afrontar una propera legislatura amb tota la garantia del
món. A més, manifesta que s’està pagant els proveïdors entre 30 i 60 dies i que açò
es posi en qüestió...
Continua el batle. Manifesta que ell fa uns quants anys que és aquí i no li és gens
estranya la forma de fer els nombres i no repetirà una cosa que ha anat repetint
sempre, però la forma i la manera de fer els nombres és la correcta. Afegeix que si
fas previsions a l’alça d’ingressos i t’equivoques és quan te poden fer un forat, i açò
no ha passat aquí perquè les previsions d’ingressos s’han fet a la baixa; que després
hagin estat més altes, millor, per açò tenim els nombres que tenim, i açò la regidora ho
ha deixat ben clar. Així mateix, comenta que és estrany que avui no hagin aparegut
els famosos 300.000 euros del Pla Mirall o la famosa expressió del Sr. Matas dins el
despatx de la Batlia, que si el tècnic que havia signat la certificació o donades per
bones les obres si presumptament havia prevaricat, açò dit pel Sr. Matas. Es
demana: Què ha fet el Partit Popular per ajudar-nos a cobrar aquests 300.000
euros? Clar, no era feina seva, eren a l’oposició... Però que després es digui que
l’àrea econòmica no és dinàmica...
Segueix el batle. Manifesta que avui la senyora Baillo l’ha decebut, ja que pensava
que sent el darrer ple ordinari tindria un discurs diferent; però veu que no ha estat així,
i ell ho entén en el sentit que fa mal que l’alumna doni lliçons a la mestressa, però açò
és la realitat, i el fet de voler tirar baix la feina de tot un equip de persones, no creu
que açò sigui bo ni elegant.
Finament, el batle dóna l’enhorabona a la regidora d’Economia, així com també al seu
equip, per la gran feina feta, indicant que els nombres són els que canten. Afegeix
que encara que a qualcú no li agradi, açò són els millors nombres amb què podien
tancar un exercici com el de 2010 davant la situació que hi havia, i el fet d’haver
passat aquests quatre anys de legislatura tancant l’exercici de 2010 d’aquesta
manera... Déu n’hi do! Igualment felicita tots els regidors de l’equip de govern per
haver complit el pla econòmic i financer, ja que per açò en el dia d’avui podem dir el
que diem, i tant de bo qualque altre partit que ha governat en aquest Ajuntament
pogués parlar amb la mateixa claredat que ho està fent ell ara. Conclou dient que
enhorabona i molt bona liquidació 2010.
I no havent-hi més intervencions, el Ple en resta assabentat.
SISÈ.- PROPOSICIÓ DE BATLIA AMB RELACIÓ A LA MODIFICACIÓ DE
L'ORDENANÇA MUNICIPAL DE TRÀNSIT DE L'AJUNTAMENT DE SANT LLUÍS
La secretària dóna compte de la proposició de Batlia, de dia 18.04.11, relativa a
l’assumpte indicat, que diu:
“En el BOIB núm. 12, de dia 25.01.11,

es publica l’ordenança municipal de trànsit de
l’Ajuntament de Sant Lluís, aprovada definitivament desprès de la seva aprovació inicial pel Ple
de dia 25.11.10. --------------------------------------------------------------------------------------------------------En data 12.04.11 el Subinspector Cap de la Policia Local emet informe respecte als errors
detectats a l’esmentada ordenança.-------------------------------------------------------------------------------14
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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 elev 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 inicialment la modificació de l’ordenança municipal de trànsit, de conformitat
amb l’informe emès per la Prefectura de la Policia Local.---------------------------------------------------Tercera.- Publicar en el BOIB i en el diari Menorca l’anunci de la present aprovació, amb la
finalitat que durant el període d’un mes els interessats puguin presentar al·legacions,
reclamacions o suggeriments a l’expedient en tramitació.---------------------------------------------------En el cas que no es presentin al·legacions, la modificació de l’ordenança s’entendrà aprovada
definitivament.”-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

I no havent-hi intervencions, el batle sotmet a votació la proposta de Batlia indicada.
El Ple de l’Ajuntament, per vuit vots a favor, corresponents als membres del PSOE (5),
PSM-ELS VERDS (2) i EM-EU (1); i cinc abstencions, corresponents als membres del
PP (5); acorda:
Primer.- El Ple ratifica la inclusió del present assumpte a l’ordre del dia de la present
sessió.
Segon.- Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança municipal de trànsit, de
conformitat amb l’informe emès per la Prefectura de la Policia Local.
Tercer.- Publicar en el BOIB i en el diari Menorca l’anunci de la present aprovació,
amb la finalitat que durant el període d’un mes els interessats puguin presentar
al·legacions, reclamacions o suggeriments a l’expedient en tramitació.
En el cas que no es presentin al·legacions, la modificació de l’ordenança s’entendrà
aprovada definitivament.
SETÈ.- PROPOSICIÓ DE BATLIA AMB RELACIÓ A LA DESIGNACIÓ DE
MEMBRES DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DE L'OBRA "PROJECTE DE
REFORMA I AMPLIACIÓ DEL POLIESPORTIU DE SANT LLUÍS"
La secretària dóna compte de la proposició de Batlia, de dia 18.04.11, relativa a
l’assumpte indicat, que diu:
“El Ple de l’Ajuntament, en sessió de dia 17.02.2011, va aprovar el Plec de Clàusules
Administratives i particulars que han de regir la contractació, per procediment obert, per
l’adjudicació del projecte de reforma i ampliació del poliesportiu de Sant Lluís. ----------------------Atès l’establert a l’article 21.4 del Real Decret 817/2009, de 8 de maig, en relació a la disposició
addicional segona de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, és a
l’òrgan de contractació -en aquest cas el Ple de l’Ajuntament- a qui correspon la designació
dels components de la Mesa que l’ha d’assistir. --------------------------------------------------------------Per açò, elev a la consdieració del Ple de l’Ajuntament les següents------------------------------------------------------------------------------PROPOSTES D’ACORD---------------------------------------------------Primera.- El Ple ratifica la inclusió d’aquest assumpte a l’ordre del dia de la present sessió.------
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Segona.- Designar els membres de la Mesa de Contractació del procediment obert i tramitació
ordinària per a l’adjudicació del projecte de reforma i ampliació del poliesportiu de Sant Lluís,
amb el següent detall: ------------------------------------------------------------------------------------------------PRESIDENT: Sr. Llorenç Carretero Tudurí (Batle – President) -----------------------------------------VOCALS:
Sr. Remigio Lora Buzón (Portaveu del grup PSM-ELS VERDS)---------------------Suplent: Sergi Cruz Dalmau --------------------------------------------------------------Sra. Carolina Marqués Portella (Portaveu del grup PSOE)----------------------------Suplent: Joan Cubas Pons ---------------------------------------------------------------Sra. Mª Nieves Baillo Vadell (Portaveu del grup del PP)-------------------------------Suplent: Pedro Morro Ferrà---------------------------------------------------------------Sr. Miquel Melià Mercadal (Portaveu del grup EM-EU)---------------------------------Sra. Maria Cristina Gascón Mir (Secretària Interventora)------------------------------Suplent: Núria Adrián Serra-------------------------------------------------------------Sr. Francesc Farrés i Diaz-Meco--------------------------------------------------------------SECRETÀRIA: Sonia Riudavets Tudurí -------------------------------------------------------------------------Tercera.- Publicar la composició anterior al perfil del contractant.”----------------------------------------

Intervé la Sra. Baillo Vadell. Anuncia que per part del Partit Popular hi assistirà el
regidor, senyor Pedro Morro Ferrà.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació la proposició de Batlia
indicada.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:
Primer.- El Ple ratifica la inclusió d’aquest assumpte a l’ordre del dia de la present
sessió.
Segon.- Designar els membres de la mesa de contractació del procediment obert i
tramitació ordinària per a l’adjudicació del projecte de reforma i ampliació del
poliesportiu de Sant Lluís, amb el següent detall:
PRESIDENT: Sr. Llorenç Carretero Tudurí (Batle – President)
VOCALS:
Sr. Remigio Lora Buzón (Portaveu del grup PSM-ELS VERDS)
Suplent: Sergi Cruz Dalmau
Sra. Carolina Marqués Portella (Portaveu del grup PSOE)
Suplent: Joan Cubas Pons
Sra. Mª Nieves Baillo Vadell (Portaveu del grup del PP)
Suplent: Pedro Morro Ferrà
Sr. Miquel Melià Mercadal (Portaveu del grup EM-EU)
Sra. Maria Cristina Gascón Mir (Secretària Interventora)
Suplent: Núria Adrián Serra
Sr. Francesc Farrés i Diaz-Meco
SECRETÀRIA: Sonia Riudavets Tudurí
Tercer.- Publicar la composició anterior al Perfil del contractant.”
VUITÈ.- CONTROL DEL PLE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Intervé la Sra. Baillo Vadell. Demana còpia dels següents decrets de Batlia: 2011/152,
2011/176,
2011/177, 2011/189,
2011/191, 2011/193, 2011/199, 2011/202 i
2011/204.
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Igualment, la Sra. Baillo Vadell demana la següent documentació:
Junta de Govern Local de dia 22.03.11.
-

Punt 4t.- Còpia de les següents factures del mes de gener de 2011:
1. Joan Moll i Serra, per import de 1.963,52 euros.

-

Punt 5è.- Còpia de les següents factures del mes de febrer de 2011:
1. Kimsa, per import de 201,36 euros.
2. FCCSA, per import de 46.593,26 euros

-

Punt 17è.- Còpia del pressupost presentat per Viprosersa per a l’adquisició de
la numeració pendent d’instal·lar a Binibèquer Nou, s’Atalaia, Cala Torret i resta
de Son Ganxo.

Junta de Govern Local de dia 05.04.11
- Punt 2n, apartat 10è.- Còpia de l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals amb
relació a la instància presentada per Aru Arquitectura SLP, RE 866/11, així com còpia
de la contestació municipal.
NOVÈ.- PRECS, SUGGERIMENTS I MOCIONS
Intervé el Sr. Tudurí Mercadal. Manifesta que a la Junta de Govern Local de dia
05.04.11 es va aprovar el pressupost per fer un tancat per cans en el Circuit Natural.
Voldria saber si se sap una data de final d’obra d’aquesta actuació. El Sr. Cruz
Dalmau respon que no se sap.
Continua el Sr. Tudurí Mercadal. Manifesta que a la mateixa acta es dóna compte
d’un escrit del GOB, RE 1429, relatiu a un prec que ell va fer en el passat ple sobre
les fumigacions amb productes tòxics en el camí de Biniancollet. Demana si ja se sap
res sobre aquesta qüestió. El Sr. Cruz Dalmau manifesta que és veritat que es va
efectuar una esquitxada d’herbicida; que es va donar les ordres a la Policia perquè
esbrinassin qui ho havia fet, si bé no s’ha pogut saber; i que va parlar amb tots els
veïns per informar-los que aquestes actuacions no es podien fer.
Finalment, el Sr. Tudurí Mercadal demana al senyor Cruz si sap si la brigada d’obres
empra aquest tipus de producte. El Sr. Cruz Dalmau respon que habitualment, no.
El Sr. Tudurí Mercadal manifesta que diu açò perquè a l’acta de dia 13.04.10, punt 4t,
relatiu a l’aprovació de factures del mes de desembre, hi figura una factura en
concepte de compra d’herbicida per part d’aquest Ajuntament. Per tant, si se’n compra
deu ser per emprar-lo. Afegeix que en cap moment acusa que hagi estat l’Ajuntament
el qui hagi fet les fumigacions en el camí de Biniancollet, i demana que es tengui més
cura amb aquests productes perquè està en joc el risc de les persones. El Sr. Cruz
Dalmau manifesta que ho tindran en compte.
Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que té pendent de contestació diferents
qüestions de la sessió anterior. Recorda que va demanar un informe sobre l’estat
actual respecte a l’expedient de Luis Carlos Anglés. El Sr. Lora Buzón respon que no
ha estat possible, ja que l’advocat municipal no ha finalitzat l’esmentat informe jurídic
sobre l’assumpte.
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Continua la Sra. Baillo Vadell.
Manifesta que en diferents sessions plenàries ha
demanat la col·locació d’un senyal de trànsit a l’entrada de Binifadet i recorda que a la
darrera sessió el senyor Lora va dir que havien donat les ordres oportunes al regidor
responsable de la brigada. Com que encara no s’ha posat, voldria saber si hi ha
qualque inconvenient. El Sr. Lora Buzón respon que s’ha de marcar el carril bici dins
el nucli de Binifadet i que, possiblement, s’aprofitarà per fer-ho en aquell moment.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que, igualment, a la darrera sessió va
demanar una còpia de l’informe emès per l’inspector municipal, així com de la
contestació municipal, a l’escrit presentat per veïns del Bar Restaurant Sa Musclera,
RE 1013. El Sr. Lora Buzón manifesta que aquesta qüestió queda pendent.
Per altra banda, la Sra. Baillo Vadell manifesta que també va demanar còpia de la
contestació municipal a l’escrit presentat per la Conselleria de Comerç, RE 814. El Sr.
Lora Buzón manifesta que l’arquitecte municipal havia de fer un informe sobre
l’assumpte, però que aquests dies està de vacances i no ha estat possible fer-lo. La
Sra. Baillo manifesta que el polític ha de tenir la facilitat per subministrar a l’oposició
una còpia de la contestació municipal i el fet que l’arquitecte estigui de vacances no hi
té res a veure. El Sr. Lora Buzón manifesta que, si ella vol, ell pot contestar-li ara
mateix, però que si espera un informe del tècnic haurà d’esperar que véngui
l’arquitecte. La Sra. Baillo Vadell manifesta que, únicament, va demanar una còpia de
la contestació municipal, res més. El Sr. Lora Buzón respon que just estigui se l’hi
remetrà.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que una altra pregunta que va fer a la darrera
sessió plenària era disposar d’una còpia de la contestació municipal a l’escrit presentat
pel Grup Supeco Maxor SLU, RE 368.
El Sr. Lora Buzón informa que la
documentació remesa a l’esmentada societat ja figura en el seu poder, ja que se li va
remetre el passat dia 31.03.11, RS 1312.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que, segons escrit amb RE 1485, es dóna
conformitat a la memòria ambiental de la modificació de les normes subsidiàries de
Sant Lluís d’adaptació al PTI, àmbit sòl rústic i nuclis tradicionals, sempre que es
compleixin una sèrie de condicions. Demana si s’han complert o quan es pensen
complir. El Sr. Lora Buzón informa que s’estan esmenant i que la idea és fer un ple
extraordinari per fer l’aprovació provisional d’aquest expedient.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que voldria saber com està el cànon de
l’any 2010 que apareixia com a pendent de pagament per un import de 39.000
euros de la planta fotovoltaica, així com del cànon de GEAMSA per import de 8.488
euros. La Sra. Marqués respon que el cànon de GEAMSA s’ha cobrat i que l’altre
encara no, si bé van dir que abans de dia 30 de juny farien efectiu el pagament. La
Sra. Baillo suggereix que es reclami per escrit.
Per altra banda, la Sr. Baillo Vadell manifesta que el CIM, RE 6282, va concedir una
pròrroga a aquest Ajuntament respecte a unes subvencions concedides per projectes
d’inversió de serveis socials per a l’any 2010 i, atès que l’esmentat organisme
concedia fins al dia 30.04.11 per presentar una memòria justificativa, demana si s’ha
presentat. La Sra. Marqués Portella manifesta que, si és la del geriàtric, està tot
justificat.
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Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que el Tribunal Superior de Justícia, RE
1377, reclama a l’Ajuntament l’execució de la sentència núm. 649, d’en José Manuel
Fornás Polo, que consistia en el pagament de 136.809 euros per una expropiació.
Voldria saber de quina expropiació es tracta i per què no s’ha pagat. El batle informa
que fa referència als terrenys que hi ha devora el poliesportiu i no s’havia pagat
perquè hi havia un altre plet obert, en el qual reclamava una quantitat molt més
grossa. Igualment, informa que aquest Ajuntament havia interposat recurs de cassació
davant el Suprem perquè considerava que el Jurat d’Expropiació havia d’assumir els
interessos que s’aplicaven, però Cassació no ho va admetre, per açò es va retardar
el dipòsit d’aquesta quantitat, si bé en el dia d’avui està pagat.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Demana una explicació del batle respecte a la notícia
que va sortir per premsa sobre l’ampliació del geriàtric, ja que el batle va dir que
pensava ampliar-se a causa de la demanda existent. Igualment, demana quantes
persones han sol·licitat una plaça. El batle manifesta que s’elaborarà un informe
sobre l’assumpte.
Per altra banda, la Sra. Baillo Vadell manifesta que el centre de dia està pràcticament
buit, ja que ha observat que al mes de gener hi han anat cinc persones; del febrer, no
ho sap; al març, sis persones. Voldria saber si realment és així. El batle manifesta
que la realitat és que no cobreix la quantitat de places que tenim, però ja està bé tenir
el servei a punt per a la gent que el necessiti i que en aquests moments hi ha entre 5 i
6 usuaris que utilitzen aquest servei.
Igualment, la Sra. Baillo Vadell demana una còpia de les altes i baixes del geriàtric i
centre de dia del mes de febrer, ja que disposa d’una llista dels mesos de gener i
març, però no del febrer.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que ha rebut queixes de residents del
geriàtric per la falta de professionalitat del servei, per la qual cosa voldria saber fins a
quin punt l’Ajuntament té vigilància d’aquest servei.
La Sra. Marqués Portella
manifesta que s’ha de tenir en compte que es tracta d’un centre nou, on tot el
personal també és nou, i han fet falta uns mesos perquè tothom es pogués adaptar.
Manifesta que les famílies, quan deixen un familiar en un centre d’aquestes
característiques, tenen la sensació que el deixen i volen que se’l cuidi al millor
possible; i una cosa clara és que el servei és municipal i és l’Ajuntament qui ha de
controlar que el servei es doni amb totes les garanties, i açò és el que s’està fent.
Afegeix que cada setmana o cada quinze dies hi ha unes reunions de coordinació per
veure quins punts s’han de millorar i quines coses fan falta, i pràcticament les coses
que hi ha hagut són coses de gestió diària i de poca importància, i quasi totes s’han
esmenat.
Finalment, la Sra. Baillo Vadell manifesta que avui el batle s’ha botat el protocol, l’ha
tutejada dient-li “Maruja”, cosa que en vuit anys no havia fet, per la qual cosa li
permetrà que avui, en el darrer ple ordinari, li digui al batle: “Sino, tant a tu com a la
resta del consistori, vos desit molta de sort en la vostra vida”.
Intervé el Sr. Coll Alcina. Manifesta que s’ha executat la rotonda de l’entrada de Sant
Lluís, una obra que ha fet el CIM, i voldria saber si se sap quin acabat tindrà. El Sr.
Cruz Dalmau manifesta que en el darrer taller de l’Agenda Local 21 es va aprovar
remetre un escrit al CIM sol·licitant alguna mena d’actuació singular. El Sr. Lora Buzón
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afegeix que en el projecte hi ha un disseny que és una paret seca molt baixa en forma
de peix, si bé l’Ajuntament es va dirigir a la Conselleria dient-li que s’hauria d’anar molt
en compte atenent que és l’entrada del poble, per la qual cosa no es descarta fer un
concurs públic d’idees per poder adornar la rotonda de l’entrada del poble.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que a la darrera comissió de Serveis Socials
va demanar informació sobre les bonificacions concedides a través dels Serveis
Socials. Com que no ho ha rebut i no hi tornarà a haver comissió, ho demana aquí
perquè se la hi remeti. El Sr. Cubas Pons manifesta que se la hi remetrà.
Continua el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que en diferents comissions de Serveis
Socials i en un consell sectorial de Participació Ciutadana de Serveis Socials va anar
insistint que durant molt de temps hi havia hagut moltes sol·licituds d’ajudes
econòmiques per urgent necessitat que ni tan sols s’havien tramitat. Llavors, a la
memòria hi figurava que no hi havia hagut més sol·licituds de les que s’havien
concedit; però ell va assabentar-se que era que no es tramitaven. Afegeix que, en
principi, el regidor de Sanitat ho negava, i a la darrera comissió va reconèixer que
efectivament era així. Demana al regidor de Sanitat i Serveis Socials si confirma que
és així.
El Sr. Cubas Pons manifesta que a la comissió li va explicar el que havia passat i no
és que li ho hagués negat; senzillament, el senyor Melià li demanava si nosaltres
fèiem una sèrie de coses i ell li contestava allò que nosaltres fèiem. Afegeix que si a
nosaltres no ens arribava la informació que no es tramitàs, tot allò que no es tramita
no existeix, i es va detectar açò i ara la normativa és que es tramiti tot.
El Sr. Melià Mercadal s’interessa pels motius pels quals no es tramitaven aquests
expedients.
La Sra. Marqués Portella manifesta que açò només va passar un any. Manifesta que
anteriorment, per la qüestió de la confidencialitat de dades, aquestes ajudes passaven
directament a les assistentes socials, i suposa que per una falta de coneixement de tot
el tema administratiu, elles eren les primeres que feien aquest filtre i només
tramitaven les que ja havien rebut informe favorable. Tant just açò es va detectar, es
va deixar de fer, i de fet s’estan tramitant totes amb registre d’entrada de l’Ajuntament i
totes les contestacions, siguin favorables o desfavorables, amb registre de sortida.
Continua el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que a la comissió de Cultura i Festes va
demanar un resum econòmic de l’Escola d’Ensenyaments Artístics. Com que no l’ha
rebut i no hi haurà cap comissió més de Cultura, ho demana en aquest Ple. El batle
respon que no està acabat.
Finalment, el Sr. Melià Mercadal manifesta que ha estat un plaer fer feina amb tots
vosaltres.
Intervé el Sr. Cruz Dalmau. Manifesta que a la darrera sessió plenària el senyor
Tuduri va interessar-se sobre diferents qüestions, de les quals ara informarà. En
primer lloc, i respecte a unes obres que s’estaven fent a una finca de Binibèquer Vell,
informa que les actuacions sol·licitades eren l’extracció de roca superficial, aportació
de terra vegetal, escampar-la i anivellació. Afegeix que era necessària l’autorització de
l’Ajuntament i aquesta es va concedir, si bé com que es va sol·licitar la llicència
d’obres desprès d’haver iniciar les dites obres, hi ha la possibilitat d’incoar un
expedient de disciplina urbanística per aquest fet.
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Continua el Sr. Cruz Dalmau. Respecte al pou sud de Sant Lluís, manifesta que sí que
és el mateix que s’havia tancat per excés de nitrats l’any 2007. Sobre les analítiques
d’aigua de l’Ajuntament, i el motiu pel qual des del mes d’octubre no se n’havia fet cap
més, manifesta que senzillament perquè l’Ajuntament fa fer aquestes analítiques
quan li ho sol·licita l’Associació de Pares i Mares de l’escola, i no se n’havia sol·licitat
cap més fins al mes de febrer. La darrera analítica és del mes de març, però no se’n
va disposar dels resultats a l’hora del ple.
Finalment, el Sr. Cruz Dalmau manifesta que ha estat un honor ser regidor d’aquest
Ajuntament i membre d’aquest equip de govern, i agraeix a tothom la seva
col·laboració.
Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que aquests quatre anys han donat molt de si. Per
al PSM-ELS VERDS ha estat un repte, una experiència, perquè no havia governat
mai. Igualment, agraeix a l’oposició la seva feina, ja que, dins les nostres diferències
polítiques, ha estat exemplar, referint-se tant a la senyora Baillo com al Sr. Melià.
Conclou dient que si qualque vegada durant el debat nosaltres els hem pogut faltar al
respecte, els en demana disculpes, i els desitja que els vagi tot molt bé a partir de la
legislatura que ve.
Intervé la Sra. Marqués Portella. Agraeix, igualment, als grups de l’oposició la feina
feta, dient-li al senyor Melià que en el pròxim consistori ens trobarem, sigui al govern o
a l’oposició; i a la senyora Baillo, que sap que no la tornarà a trobar aquí, li diu que
creu que, fins i tot, l’enyorarà. Conclou dient que ha estat un gust fer feina amb tots
ells i desitja a aquells regidors que no es tornen a presentar que els hi vagi tot bé.
Intervé el batle. Manifesta que a la darrera sessió plenària el Sr. Coll Alcina va
interessar-se per dues qüestions. Respecte a les plaques de numeració que
l’Ajuntament ha instal·lat a les façanes dels solars (en els que hi ha habitatges) de
diverses urbanitzacions del terme municipal, manifesta que aquestes plaques
disposen d’un producte vitrificat que les fa resistents a la intempèrie; de totes formes,
és possible que alguna tregui rovell, això pot ser degut al fet que durant el transport o
en manipular-les a l’hora de la col·locació, el vitrificat es pot haver fet malbé, si bé, com
que són vitrificades, no hauria de succeir. Així mateix, informa que s’han instal·lat
plaques a les urbanitzacions de Cap d’en Font, Platja de Binissafúller, Urbanització
Binisaffúller, Torret de Baix, Cala Biniancolla, Son Ganxo, Son Remei, Punta Prima,
Cala Alcalfar, així com també en els carrers s’Auba, Sa Lluna, Estrelles i Sol de Sant
Lluís.
Afegeix que s’estan col·locant plaques a s’Algar i resten pendents les
urbanitzacions de Binibèquer Nou i Binibèquer Vell. Conclou dient que el cost total de
les plaques adquirides i encomanades (3.413 unitats) puja a la quantitat de 29.264’78
€.
Per altra banda, i respecte a l’equip d’osmosi, manifesta que ens el van deixar de
prova, que no va tenir cap cost, i que queda pendent de retirar-lo perquè no l’han
vingut a cercar.
Finalment, el batle manifesta que per a ell ha estat un plaer, a part de les evidents
diferències polítiques que hi ha hagut, ja que cadascú defensa el seus plantejaments
i cadascú ho reflecteix de la millor manera que creu que ho ha de fer. Així mateix, i si
alguna vegada qualcú s’ha sentit ferit per qualque expressió que no hagi estat prou
conforme o que no hagi trobat adequada, en demana disculpes, encara que a
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vegades ell també n’ha hagut d’aguantar ben qualcuna i no ha dit res. Afegeix que
desitja sort per a dia 22 a tots aquells que continuen, i desitja a la senyora Baillo que li
vagi molt bé la vida, i que si entra en el Consell Insular serà bon senyal per al PP, si
bé espera que no sigui així... Conclou donant les gràcies a tots els regidors per la
feina feta.
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, la secretària interventora, acta
que certific.
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