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ACTA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Caràcter de la sessió: ordinari
Dia: 30/06/2010
Hora: de les 20 a les 22.50 hores
Lloc: Ajuntament
Assistents
Batle:
1r. Tinent de batle:
2n.Tinenta de batle:
3r. Tinent de batle:
4t. Tinent de batle:
Regidor:
Regidora:
Regidor:
Regidor:
Regidora:
Regidor:

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

Secretari:

Isidro López de Hoyos Herrero

S’han excusat de no assistir-hi:
Regidora:
María Belen Pons de Marco
Regidor:
Cristobal Coll Alcina
Ordre del dia
Primer.- Signatura actes sessions anteriors
Segon.- Dictamen Comissió de Cultura i Festes 07.06.10.- Moció presentada pel partit
d'EM-EU sobre el nomenclàtor del poble de Sant Lluís
Tercer.- Dictamen Comissió d'Economia i Educació 17.06.10.- Proposició de Batlia
amb relació a la reducció de retribucions i assignacions del consistori
Quart.- Dictamen Comissió d'Economia i Educació 17.06.10.- Proposició de la
presidenta de la comissió d'Economia i Educació amb relació a l'aprovació del plec de
clàusules particulars que haurà de regir el procediment obert per a l'adjudicació del
projecte executiu per a la construcció d'un nou centre d'educació infantil i primària
(6+12) a Sant Lluís
Cinquè.- Dictamen Comissió d'Economia i Educació 17.06.10.- Inventari municipal de
béns i drets.- Expedient núm. 5
Sisè.- Dictamen Comissió d'Economia i Educació 22.06.10.- Proposició de la
presidenta de la Comissió d'Economia i Educació amb relació al tipus impositiu de l'IBI
urbana del terme municipal de Sant Lluís
Setè.- Dictamen Comissió d'Economia i Educació 22.06.10.- Proposició de la
presidenta de la Comissió d'Economia i Educació amb relació a l'aprovació del conveni
entre el Consorci de residus urbans i energia de Menorca per a la prestació del servei
públic de gestió de les deixalleries municipals.- Aprovació de l'establiment del servei
públic, del reglament i de l'estudi econòmic i financer
Vuitè.- Dictamen Comissió d'Economia i Educació 22.06.10.- Proposició de la
presidenta de la comissió d'Economia i Educació amb relació a l'aplicació a l'estructura
retributiva del personal funcionari i laboral d'aquest Ajuntament del Reial decret llei
8/2010, de 20 de maig, pel qual s'adopten les mesures extraordinàries per a la
reducció del dèficit públic
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Novè.- Proposta que presenta el grup municipal d'EM-EU.- Mesures del govern central
Desè.- Proposta de resolució que presenta el grup del Partit Popular a l'empara de
l'article 87 de la Llei 20/2006.- Bases concursos públics
Onzè.- Proposició de Batlia amb relació a la modificació de l'Ordenança fiscal
reguladora de la taxa per les utilitzacions privatives o l'aprofitament especial del domini
públic local
Dotzè.- Proposició de Batlia amb relació a la sol·licitud presentada per Pedro Pons
Olives respecte a la parcel·la 47 del Polígon Industrial de Sant Lluís
Tretzè.- Donar compte sentència del Tribunal Suprem amb relació al recurs de
cassació interposat contra la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de les Illes
Balears en el marc del Procediment 1017/2003.- Telefónica Móviles España SA
Catorzè.- Donar compte Sentència núm. 232 del Tribunal Superior de Justícia de les
Illes Balears amb relació al procediment d'entrada a domicili 5/2009
Quinzè.- Donar compte Sentència núm. 187 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1
amb relació al recurs contenciós administratiu interposat per Ramón Ulldemolins Vidal i
altres contra aquest Ajuntament (PO 3/2007)
Setzè.- Donar compte resolucions de Batlia amb relació a delegació de competències
Dissetè.- Control del Ple a la Junta de Govern Local
Divuitè.- Precs, suggeriments i mocions
Desenvolupament de la sessió
PRIMER.- SIGNATURA ACTES SESSIONS ANTERIORS
El secretari dóna compte de les actes pendents d’aprovació:
-

Acta de la sessió extraordinària de dia 19.05.10.
Acta de la sessió ordinària de dia 26.05.10.
Acta de la sessió extraordinària de dia 03.06.10.

Intervé la Sra. Baillo Vadell. Pel que fa a l’acta de la sessió de dia 26.05.10, manifesta
que a la pàgina 5a, darrer paràgraf, allà on diu: “...vertaderes atrocitats,...”, hauria de
dir: “...vertaderes heroïcitats,...”.
Realitzada la rectificació, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels onze membres
assistents, acorda aprovar les esmentades actes i les signa.
SEGON.- DICTAMEN COMISSIÓ DE CULTURA I FESTES 07.06.10.- MOCIÓ
PRESENTADA PEL PARTIT D'EM-EU SOBRE EL NOMENCLÀTOR DEL POBLE
DE SANT LLUÍS
El secretari dóna compte del dictamen emès en relació amb l’assumpte indicat, que
diu:
“El president pren la paraula i diu que aquesta moció ja es va tractar al Ple, en el qual es va
acordar que prèviament s’havia de tractar en aquesta comissió de Cultura. Diu que en aquest
cas s’adjunta també l’informe del delegat de Menorca amb relació al nom del nou col·legi.
Demana si hi ha intervencions. ------------------------------------------------------------------------------------El senyor Melià intervé i diu que, com que ja ho va explicar al Ple, no troba necessari defensar
un altre cop aquesta moció. ----------------------------------------------------------------------------------------2
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Segueix el Sr. Melià. Sobre l’informe de la Conselleria, interpreta que, quan es tracta d’una
nova escola, és la Conselleria qui n’elegeix el nom; en canvi, quan es tracta d’una escola ja en
funcionament el nom l’elegeix el consell escolar. Diu que per tant, d’acord amb aquesta
interpretació de l’informe, entén que es dóna per suposat que l’Ajuntament pot fer la proposta. El president manifesta que aquesta observació és totalment interpretable. ---------------------------El senyor Melià diu que el criteri de la moció és per rescatar algun personatge nostrat del qual
ja no es recordi que en vida seva hagués realitzat una tasca destacable i mereixedora de ser
considerat. I que en la denominació de carrers, places, etc., l’Ajuntament ha de tenir un criteri
per seguir. Diu que, a més, la moció estava pensada perquè en la decisió de la denominació
del nou col·legi ja es tingués en compte aquest criteri. ------------------------------------------------------Continua i diu que és indubtable que aquestes actuacions ajuden a fer poble, ja que per tot el
seu nucli s’hi recorden noms de persones, de manera que amb la seva memòria es mantén
més arrelat el sentiment de pertinença ciutadana. I que en canvi, el fet de posar noms sense
cap contingut local (que és el cas de noms de carrers com ara Lluna, Alba, etc.), encara que
siguin polits, no fan poble ja que no tenen una vinculació amb Sant Lluís, sinó que podrien ser
de qualsevol poble del món. Diu que bona mostra del criteri a què es referia és la ciutat de
Maó, que posa noms de personatges il·lustres que mereixen ser destacats i que amb aquesta
actuació un ajuntament contribueix a fer història i cultura. -------------------------------------------------El president pren la paraula i diu que l’equip de govern planteja dues propostes. Una proposta
és anomenar el nou col·legi com a Albert Camus. I l’altra proposta és sobre la composició de
la comissió, que en aquest cas estaria formada també per ell com a batle president d’aquesta
corporació i responsable polític de Cultura, i també com a secretària hi figuraria la mateixa
secretària de les comissions informatives de Cultura i Festes, i així mateix en formarien part
dues persones més, com podrien ser el senyor Guillermo Pons (capellà) i el senyor Guillermo
Pons (mestre i historiador.) Diu que en darrer terme dependrà, però, que ells acceptin. -----------El senyor Coll diu que el seu grup ja n’ha parlat, i que les propostes de l’equip de govern les ha
de consultar, però que en un principi li pareixen bé. I sobre la moció presentada en què es
tracta aquest punt, el seu partit està d’acord amb el punt primer i segon, però no amb el del
nom de l’escola. --------------------------------------------------------------------------------------------------------El president diu que aquesta comissió formada per les cinc persones (si accepten), a més del
president d’aquesta comissió i la seva secretària, hauria de ser un òrgan consultiu que
transmetria les deliberacions i propostes a la Comissió de Cultura. -------------------------------------El senyor Melià intervé i diu que, si han proposat l’arxivera municipal com a presidenta
d’aquesta comissió, és perquè entenen que seria la persona tècnica representativa d’aquest
ajuntament. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------El president diu que troba de sentit comú que dirigeixi aquesta comissió el responsable de
Cultura i també president de la Comissió de Cultura. -------------------------------------------------------El senyor Coll intervé i diu que un tema important és el dels aspectes tècnics d’aquesta nova
comissió sobre el nomenclàtor del poble de Sant Lluís. -----------------------------------------------------El president pren la paraula i diu que en aquesta present sessió el que s’aprovaria seria la
formació de la dita comissió; però la qüestió del funcionament ja es plantejaria en una altra. Diu
però que queda clar que no tindria poder vinculant ni decisiu, sinó que seria un òrgan consultiu.
Diu, així mateix, que com que les persones amb qui es compta perquè formin aquesta comissió
tenen prou criteri, s’intentaria aconseguir el màxim consens. ---------------------------------------------El senyor Coll intervé i diu que, tenint en compte aquesta finalitat, tal vegada es podria
consultar amb els altres ajuntaments per si hi ha ja qualque precedent; açò ho planteja per tal
de regular al màxim aquest nou òrgan municipal. ------------------------------------------------------------El senyor Lora manifesta que pel que fa a l’Ajuntament de Maó és la Comissió de Govern qui
decideix el nom dels carrers. I que sí que tal vegada en el cas d’edificis singulars acorden
anomenar-los amb personatges il·lustres, però que sap que per a la denominació de carrers no
segueixen aquest criteri, cosa que ja es veu amb els noms dels carrers del polígon (p.ex.,
carrer Antàrtica). Diu que ell també troba apropiat aquest criteri de posar a edificis noms de
personatges a destacar; però per a carrers per exemple d’urbanitzacions, no. -----------------------El president informa que en algunes urbanitzacions del nostre poble van ser els mateixos veïns
qui van elegir els noms dels carrers. -----------------------------------------------------------------------------3
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Diu el president que ja ha esmentat les propostes que fa l’equip de govern davant aquesta
moció. Una és elevar a la Conselleria d’Educació el nom d’Albert Camus per a la nova escola i,
l’altra, la formació de la comissió integrant-hi dos membres més, amb la presidència a càrrec
del president de la comissió de Cultura i amb la secretària de la mateixa comissió de Cultura
per estendre’n acta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------El senyor Coll demana si també, a més, en formarà part l’arxivera municipal. ------------------------El president respon que no. -----------------------------------------------------------------------------------------El senyor Melià demana com quedaria, així, la comissió. --------------------------------------------------El president contesta que primer s’ha de parlar amb les persones que ha dit i proposar-los
formar part d’aquesta comissió; i tot seguit començar a fer feina. ----------------------------------------El senyor Melià intervé. Diu que troba que hi haurà gent interessada a formar-ne part, i que
troba que podria ser un bon inici perquè aquesta comissió amb prou criteri proposàs un nom
per a la nova escola, per exemple. -------------------------------------------------------------------------------Continua el senyor Melià. Diu que Albert Camus és un bon nom, però que ell el que volia
defensar és el criteri a seguir per l’ajuntament respecte a la decisió de denominar carrers o
edificis o etc. del nostre poble, que fet i fet és el contingut d’aquesta moció. --------------------------El president diu que el cas és que, després d’una setmana de la Junta de Portaveus, el senyor
Melià va presentar l’escrit. ------------------------------------------------------------------------------------------El senyor Melià diu que així va ser, sí, però no com es va entendre. ------------------------------------Continua i diu que Albert Camus és qui tal vegada s’ho mereix més, però el que menys ho
necessita, ja que ja ha rebut prou distinció i recordatori. Que està segur que hi ha personatges
que ho necessiten més. Diu que mai, ni tampoc avui, s’ha oposat al nom d’Albert Camus. Però
que la llàstima és que no s’aprofiti el contingut de la moció amb vista a l’elecció d’aquesta
important denominació. Diu que un altre cop vol recalcar que en cap cas està en contra d’Albert
Camus. Reitera , però, que Esquerra de Menorca no només es limiten a trobar un nom, sinó
que a més intenten tenir o trobar un bon criteri per seleccionar noms. ----------------------------------El president intervé i diu que el senyor Melià hauria d’entendre que hi ha tres partits que estan
d’acord amb aquesta denominació, que a més representen dotze membres dels tretze que
formen aquesta corporació. -----------------------------------------------------------------------------------------El senyor Melià demana que el president digui la proposta. -----------------------------------------------El president pren la paraula i diu que la proposta que fan és la següent:--------------------------------1. Elevar a la Conselleria d’Educació la proposta d’anomenar el nou col·legi Albert Camus. -----2. Constituir una comissió consultiva formada per: ----------------------------------------------------------President: Llorenç Carretero, batle de Sant Lluís -------------------------------------------------------------Vocals: Toni Seguí, Guillem Sintes Espasa, Francesc Carreras, Guillermo Pons Coll i Guillermo
Pons Pons ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretària Ita Riera ---------------------------------------------------------------------------------------------------Diu que aquesta comissió seria un òrgan consultiu que es reuniria amb freqüència per fer feina
per a l’Ajuntament en concepte d’assessorament sobre temes culturals, com, per exemple,
sobre el nomenclàtor del poble. Diu que aquesta comissió haurà d’estar ratificada pel Ple. ------El senyor Melià intervé i diu que tal vegada podria sortir un altre nom. ---------------------------------El president diu que el tema del nom ja estaria tancat amb la proposta que acaba de presentar
a aquesta comissió. ---------------------------------------------------------------------------------------------------El senyor Melià intervé i diu que, sobre el punt del nom del col·legi, no s’hi manifestarà en
contra. Demana si aquesta proposta és una proposta tancada. ------------------------------------------El president diu que al final és una proposta que fa l’equip de govern davant de la moció
presentada pel partit Esquerra de Menorca, i que troba que aquest punt ja ha estat prou
debatut. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El senyor Melià intervé i diu que així quedaria corregir el tema de la presidència de la comissió i
la incorporació de dos membres més i la secretària d’aquesta comissió. ------------------------------Segueix el senyor Melià. Diu que accepta la contraproposta del president i que el satisfà que a
partir d’ara l’Ajuntament de Sant Lluís segueixi un criteri assessorat per persones estudioses de
la història local. Diu que li sap greu que en l’elecció del nou col·legi no s’aprofiti aquest nou
criteri, però que, com ha dit troba, important que a partir d’aquest moment la predisposició sigui
d’adoptar el criteri que Esquerra de Menorca ha proposat mitjançant la moció presentada.
Insisteix a dir que Esquerra de Menorca no només es limita a trobar un nom sinó a tenir un
criteri. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4
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El senyor Coll intervé i diu que ell s’abstindrà, perquè ho vol consultar amb els seus companys
de partit, però que tal vegada en el Ple hi votaran a favor. -------------------------------------------------El president sotmet a votació la moció presentada amb les modificacions esmentades en la
proposta de Presidència. --------------------------------------------------------------------------------------------La comissió de Cultura i Festes amb els vots a favor del PSOE, PSM-Verds i Esquerra de
Menorca-Esquerra Unida, que suposen 8 vots ponderats; amb l’abstenció del Partit Popular,
que suposa 5 vots ponderats, acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament la
següent proposta: -----------------------------------------------------------------------------------------------------1. Que l’Ajuntament de Sant Lluís aprofiti, quan s’hagin de posar noms a carrers, places o
instal·lacions rellevants, per honorar aquelles persones que al llarg de la història hagin
destacat per la seva contribució a favor del nostre poble. ---------------------------------------2. Que l’Ajuntament de Sant Lluís nomeni una comissió formada pel batle de Sant Lluís i
responsable de Cultura i alguns investigadors i estudiosos de la història local, com
podrien ser, entre d’altres, el Sr. Antoni Seguí Seguí, el Sr. Guillem Sintes Espasa, el
Sr. Francesc Carreras, el Sr. Guillermo Pons Coll i el Sr. Guillermo Pons Pons, i la
secretària de la comissió de Cultura. ------------------------------------------------------------------3. Elevar a la Conselleria d’Educació la proposta de la denominació del col·legi nou de
Sant Lluís com a Albert Camus.” ------------------------------------------------------------------------

Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que EM-EU va presentar aquesta moció, la
qual va ser analitzada a una sessió plenària, si bé es va deixar damunt la taula perquè
fos analitzada per la comissió de Cultura. Assenyala que el sentit de la moció era que
quan s’hagués de posar noms a carrers, places o instal·lacions rellevants del poble,
que es tingués en compte aquelles persones que al llarg de la història han destacat
per la seva contribució a favor del poble. Així mateix, manifesta que Sant Lluís, com
qualsevol poble, ha aportat personalitats que, en major o menor mesura, han contribuït
al progrés del nostre poble, i correspon a l’Ajuntament honrar i reconèixer la labor feta
per aquelles persones que han destacat en alguna disciplina determinada i que han fet
una labor important a favor del poble i li han donat prestigi. Afegeix que Sant Lluís té la
sort de comptar amb bons investigador i estudiosos de la història local que poden fer
propostes de persones que convindria rescatar de l’oblit.
Continua el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que per totes aquestes circumstàncies
EM-EU va proposar que s’aprofitàs, quan haguessin de posar noms a carrers, places o
instal·lacions rellevants, per honrar aquelles persones que al llarg de la història han
contribuït a donar prestigi al poble de Sant Lluís; que es nomenàs una comissió
formada per investigadors i estudiosos de la història local; i que, de les persones
proposades per aquesta comissió, l’Ajuntament en triï una per donar nom al col·legi
nou de Sant Lluís. Assenyala que aquestes propostes van ser analitzades a la
comissió de Cultura per tal d’intentar arribar a un consens, i el consens al qual es va
arribar va ser la retirada d’aquest tercer punt perquè l’equip de govern ja tenia decidit
que el nom que volia proposar a la Conselleria d’Educació per al col·legi nou havia de
ser Albert Camus.
Finalment, el Sr. Melià Mercadal manifesta que no va tenir cap inconvenient a retirar
aquest tercer punt i mantenir els altres dos, amb petites variacions en el segon, ja
que va considerar que era més important que s’aprovàs per consens i que es tingués
en compte el criteri amb vista al futur, si bé la proposta estava pensada per posar nom
a l’escola nova. Conclou anunciant el seu vot favorable.
Intervé la Sra. Bailo Vadell. Manifesta que el Partit Popular està d’acord amb el
dictamen presentat, si bé voldria demanar si no creuen que per a aquesta comissió
seria necessari fer uns estatuts.
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Intervé el batle. Manifesta que ara començarà la feina d’intentar engrescar aquestes
persones que estan nomenades per formar part de la comissió, ja que una cosa és la
voluntat que pugui expressar el Ple de l’Ajuntament de Sant Lluís i una altra cosa és
que les persones estiguin disposades a fer-hi feina. Afegeix que va quedar clar que
seria un òrgan consultiu, sense poder vinculant ni decisiu, i que qualsevol decisió que
s’adoptàs en el si d’aquesta comissió, llavors passaria per la comissió de Cultura.
Açò seria, més o menys, el seu funcionament.
Intervé novament el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que l’esperit inicial de la moció
d’EM-EU no era per constituir una comissió permanent, sinó per formar una comissió
tècnica per fer possibles propostes; per açò, la primera redacció parlava d’una
comissió estrictament tècnica i llavors es va canviar que havia de ser presidida pel
batle, la qual cosa ja li donava un altre caire, que és un poc diferent d’allò que havia
pensat EM-EU. No obstant açò, no va tenir cap inconvenient a acceptar-lo, sempre
que açò no suposàs constituir una comissió permanent i amb objectius diferents als
que havia pensat inicialment EM-EU. Conclou dient que no fa falta insistir que
aquesta comissió no té caràcter vinculant.
Finalment, intervé el batle considerant que aquesta segona intervenció del portaveu
d’EM-EU ha sobrat totalment, si bé té tot el dret d’expressar-se, però sobre un
document que s’ha consensuat, fer aquesta retòrica...
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
Comissió de Cultura i Festes.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels onze membres assistents, acorda:
Primer.- Que l’Ajuntament de Sant Lluís aprofiti, quan s’hagin de posar noms a
carrers, places o instal·lacions rellevants, per honorar aquelles persones que al llarg de
la història hagin destacat per la seva contribució a favor del nostre poble.
Segon.- Que l’Ajuntament de Sant Lluís nomeni una comissió formada pel batle de
Sant Lluís i responsable de Cultura i alguns investigadors i estudiosos de la història
local, com podrien ser, entre d’altres, el Sr. Antoni Seguí Seguí, el Sr. Guillem Sintes
Espasa, el Sr. Francesc Carreras, el Sr. Guillermo Pons Coll i el Sr. Guillermo Pons
Pons, i la secretària de la comissió de Cultura.
Tercer.- Elevar a la Conselleria d’Educació la proposta de la denominació del col·legi
nou de Sant Lluís com a Albert Camus.
TERCER.- DICTAMEN COMISSIÓ D'ECONOMIA I EDUCACIÓ 17.06.10.PROPOSICIÓ DE BATLIA AMB RELACIÓ A LA REDUCCIÓ DE RETRIBUCIONS I
ASSIGNACIONS DEL CONSISTORI
El secretari dóna compte del dictamen emès en relació amb l’assumpte indicat, que
diu:
“El secretari dóna compte de la proposició de Batlia, de dia 14.06.10, amb relació a l’assumpte

indicat, que diu: --------------------------------------------------------------------------------------------------------“Atenent a l’acord adoptat per la FEMP en relació a la reducció de salaris dels càrrecs electes i
alts càrrecs locals, i en el marc del Reial Decret – Llei aprovat pel Consell de Ministres el passat
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20 de maig de 2010, publicat en el BOE núm. 126, de 24 de maig, pel qual s’adopten mesures
urgents per reduir el dèficit públic,
s’acorda recomanar a totes les administracions locals
l’aplicació de les mesures de reducció de salaris. ------------------------------------------------------------Atenent als criteris orientatius aprovats, és el motiu pel qual elev a la consideració de la
Comissió d’Economia i Educació, amb vista a l’adopció de l’oportú acord plenari, la següent -----------------------------------------------PROPOSTA D’ACORD--------------------------------------------------- Reduir les retribucions i assignacions dels membres dels consistori que en l’actualitat té
aprovat l’Ajuntament, de conformitat amb el següent detall: -----------------------------------------------RETRIBUCIÓ ANY 2010
anual

mes i extra

Reduït

Diferència

% reducció

Batle (14 mensualitats)
1 Tt. batle (14 mensualitats)
2 Tt. batle (14 mensualitats)

39.019,96
28.073,08
28.073,08

2.787,14
2.005,22
2.005,22

2.619,91
1.884,91
1.884,91

167,23
120,31
120,31

6,00%
6,00%
6,00%

Regidor parcial (14 mensualitats)

21.348,60

1.524,90

1.448,66

76,24

5,00%

Sessió ordinària ple
Sessió ordinària Junta Govern

75,00
50,00

75,00
50,00

71,25
47,50

3,75
2,50

5,00%
5,00%

Sessió ordinària Comissió

50,00

50,00

47,50

2,50

5,00%

Àrea gestió Sanitat
Àrea gestió Medi Ambient

350,00
350,00

350,00
350,00

332,50
332,50

17,50
17,50

5,00%
5,00%

Àrea gestió Participació

350,00

350,00

332,50

17,50

5,00%

Assignació Grup per regidor

40,00

40,00

38,00

2,00

5,00%

Reunió fora terme

30,00

30,00

28,50

1,50

5,00%

Intervé la presidenta.
Manifesta que la reducció de les dedicacions exclusives s’ha fet
segons l’acord de la FEMP, i s’ha aplicat una reducció del 6% a la retribució del batle i a la dels
primers tinents de batle amb dedicació exclusiva, i un 5% a la retribució del regidor amb
dedicació parcial. Així mateix, s’ha aplicat una reducció del 5% a tota la resta de retribucions
del consistori (assistència a sessions, gestió àrees, etc.). Afegeix que açò no és obligat per
decret, sinó que es fa voluntàriament i és una proposta que presenta l’equip de govern, si bé
serà el consistori que ho decidirà. --------------------------------------------------------------------------------La Sra. Baillo Vadell demana si per tota aquesta qüestió s’ha de fer una modificació dels
pressupost. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------El secretari respon que no és necessari. Així mateix, efectua una explicació respecte a on
s’han de destinar, segons el Reial decret llei aprovat pel Consell de Ministres, els doblers
resultants de la reducció dels salaris dels funcionaris i del personal laboral.---------------------------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 la
següent proposta d’acord:-------------------------------------------------------------------------------------------- Reduir les retribucions i assignacions dels membres dels consistori que en l’actualitat té
aprovat l’Ajuntament, de conformitat amb el següent detall:------------------------------------------------RETRIBUCIÓ ANY 2010
Batle (14 mensualitats)
1 Tt. batle (14 mensualitats)
2 Tt. batle (14 mensualitats)
Regidor parcial (14 mensualitats)
Sessió ordinària ple
Sessió ordinària Junta Govern
Sessió ordinària Comissió

anual
mes i extra
39.019,96
2.787,14
28.073,08
2.005,22
28.073,08
2.005,22
21.348,60
1.524,90
75,00
50,00
50,00

75,00
50,00
50,00

Reduït
2.619,91
1.884,91
1.884,91
1.448,66
71,25
47,50
47,50

Diferència % reducció
167,23
6,00%
120,31
6,00%
120,31
6,00%
76,24
5,00%
3,75
2,50
2,50

5,00%
5,00%
5,00%
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Àrea gestió Sanitat
Àrea gestió Medi Ambient
Àrea gestió Participació
Assignació Grup per regidor
Reunió fora terme

350,00
350,00
350,00

350,00
350,00
350,00

332,50
332,50
332,50

17,50
17,50
17,50

5,00%
5,00%
5,00%

40,00
30,00

40,00
30,00

38,00
28,50

2,00
1,50

5,00%
5,00%

Intervé la Sra. Marqués Portella. Manifesta que la rebaixa de les retribucions a tots els
càrrecs i grups polítics del consistori no és de compliment obligat; de fet no es té en
compte al Reial decret llei 8/2010. Però aquest equip de govern, igual que
pràcticament la totalitat de tots els d’aquest país, creu just que les retribucions a tots
els càrrecs i grups polítics es vegin disminuïdes, en tant que són retribucions
públiques exactament iguals a les que reben tots els treballadors de les corporacions a
les quals representam. Per açò, i per solidaritat amb els treballadors públics, es va
prendre l’acord de proposar una rebaixa de totes les retribucions polítiques, d’acord
amb les recomanacions que va fer la FEMP, en el qual cas queden aquestes com
s’ha indicat anteriorment. Conclou dient que des d’aquest equip de govern es demana
el consens de tots els grups polítics perquè, en major o menor mesura, els afecta a
tots.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que EM-EU no està d’acord amb els retalls
salarials que s’imposen des del govern espanyol, però per solidaritat i donar exemple,
si a la resta de treballadors se’ls retallen les retribucions, als polítics també se’ls han
de retallar, per la qual cosa anuncia que hi votarà a favor.
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 unanimitat dels onze membres assistents, acorda:
- Reduir les retribucions i assignacions dels membres dels consistori que en l’actualitat
té aprovat l’Ajuntament, de conformitat amb el següent detall:
RETRIBUCIÓ ANY 2010
Batle (14 mensualitats)
1 Tt. batle (14 mensualitats)
2 Tt. batle (14 mensualitats)
Regidor parcial (14 mensualitats)
Sessió ordinària ple
Sessió ordinària Junta Govern
Sessió ordinària Comissió
Àrea gestió Sanitat
Àrea gestió Medi Ambient
Àrea gestió Participació
Assignació Grup per regidor
Reunió fora terme

anual
mes i extra
Reduït Diferència % reducció
39.019,96
2.787,14 2.619,91
167,23
6,00%
28.073,08
2.005,22 1.884,91
120,31
6,00%
28.073,08
2.005,22 1.884,91
120,31
6,00%
21.348,60
1.524,90 1.448,66
76,24
5,00%
75,00
50,00
50,00

75,00
50,00
50,00

71,25
47,50
47,50

3,75
2,50
2,50

5,00%
5,00%
5,00%

350,00
350,00
350,00

350,00
350,00
350,00

332,50
332,50
332,50

17,50
17,50
17,50

5,00%
5,00%
5,00%

40,00
30,00

40,00
30,00

38,00
28,50

2,00
1,50

5,00%
5,00%
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QUART.- DICTAMEN COMISSIÓ D'ECONOMIA I EDUCACIÓ 17.06.10.PROPOSICIÓ DE LA PRESIDENTA DE LA COMISSIÓ D'ECONOMIA I EDUCACIÓ
AMB RELACIÓ A L'APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES PARTICULARS QUE
HAURÀ DE REGIR EL PROCEDIMENT OBERT PER A L'ADJUDICACIÓ DEL
PROJECTE EXECUTIU PER A LA CONSTRUCCIÓ D'UN NOU CENTRE
D'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA (6+12) A SANT LLUÍS
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, de dia 14.06.10, en
relació a l’assumpte indicat, que diu: -----------------------------------------------------------------------------“Com a continuació del procés desenvolupat per a la construcció del nou col·legi a Sant Lluís,
es fa necessari l’aprovació del plec de clàusules que haurà de regir el procés d’adjudicació de
les obres i la seva materialització posterior en el contracte a subscriure amb l’empres licitadora.
Atenent a allò que estableix l’article 188.3 de la Llei 20/2006, de Règim Local de les Illes
Balears, haurà d’exposar-se al públic l’esmentat plec de clàusules durant el període de 10 dies
naturals, per tal que puguin presentar-s’hi reclamacions, si és el cas. ----------------------------------Juntament amb la present proposició es remet còpia del plec de clàusules administratives
particulars per contractes administratius d’obra mitjançant procediment obert remès per la
Conselleria d’Educació del Govern de les Illes Balears, que és la base sobre el qual els serveis
administratius municipals estan culminant la incorporació de dades específiques del present
procediment. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Atenent a les circumstàncies exposades, és el motiu pel qual elev a la consideració de la
Comissió d’Economia i Educació, amb vista a l’adopció de l’oportú acord plenari, de les
següents ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROPOSTES D’ACORD--------------------------------------------------Primera.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que haurà de regir el
procediment obert per a l’adjudicació del projecte executiu per a la construcció d’un nou centre
d’educació infantil de primària (6+12) a Sant Lluís. ----------------------------------------------------------Segona.- Publicar en el BOIB l’esmentat aprovació, per tal que durant el període de 10 dies
naturals els interessats puguin presentar-hi, reclamacions, si és el cas.” ------------------------------Intervé la presidenta. Manifesta que l’aprovació del plec de clàusules no suposarà l’inici del
procés de licitació, ja que una vegada aprovat l’esmentat plec es remetrà a l’IBISEC perquè
l’esmentat organisme hi doni conformitat. Així mateix, manifesta que, mentrestant, es posarà a
exposició pública perquè els interessats hi puguin presentar, si és el cas, reclamacions.
Afegeix que, possiblement, dins el mes de juliol es podrà treure a licitació. ---------------------------Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que EM-EU s’ha plantejat si hi ha qualque manera que
en el plec es pugui evitar el que passa a moltes obres, com ara amb el dic de Ciutadella. La
Sra. Baillo manifesta que les modificacions no es poden evitar. ------------------------------------------El secretari informa que quan l’IBISEC va contractar el redactor del projecte, a través d’un
concurs, en el plec de clàusules es recull una sèrie de clàusules sancionadores per al redactor
del projecte davant el cas que l’obra no s’ajusti al temps, a les despeses, etc. ----------------------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 la
següent proposta d’acord: -------------------------------------------------------------------------------------------Primera.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que haurà de regir el
procediment obert per a l’adjudicació del projecte executiu per a la construcció d’un nou centre
d’educació infantil i primària (6+12) a Sant Lluís. -------------------------------------------------------------Segona.- Publicar en el BOIB l’esmentat aprovació, per tal que durant el període de 10 dies
naturals els interessats puguin presentar-hi reclamacions, si és el cas.” -------------------------------
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Intervé la Sra. Marqués Portella. Manifesta que avui duem a aprovació el Plec de
condicions que ha de regir el procediment d’adjudicació de les obres de l’escola nova,
com a primer pas per arribar a adjudicar les dites obres i, per tant, a iniciar-les,
moment esperat i desitjat per tots. Afegeix que el procés, a partir d’avui, és que el
plec, una vegada aprovat, estigui en exposició pública durant 10 dies naturals per
tal que els interessats hi puguin presentar reclamacions, si és el cas; mentrestant, i a
la vegada, esperam de l’IBISEC que hi doni la seva conformitat. Conclou dient que la
previsió és que tots aquests tràmits quedin aclarits dins el mes de juliol i, doncs, que
es pugui dur la proposta d’inici del procés de licitació ja en el ple següent.
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 sis vots a favor, corresponents als membres del PSOE (4) i
PSM-ELS VERDS (2); i cinc abstencions, corresponents als membres del PP (4) i
EM-EU (1); acorda:
Primer.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que haurà de regir el
procediment obert per a l’adjudicació del projecte executiu per a la construcció d’un
nou centre d’educació infantil i primària (6+12) a Sant Lluís.
Segon.- Publicar en el BOIB l’esmentat aprovació, per tal que durant el període de 10
dies naturals els interessats puguin presentar-hi reclamacions, si és el cas.
CINQUÈ.- DICTAMEN COMISSIÓ D'ECONOMIA I EDUCACIÓ
INVENTARI MUNICIPAL DE BÉNS I DRETS.- EXPEDIENT NÚM. 5

17.06.10.-

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, de dia 14.06.10, en

relació a l’assumpte indicat, que diu: -----------------------------------------------------------------------------“A fi de continuar l’elaboració de l’inventari de béns i drets d’aquest Ajuntament; i a fi de fer-ne
l’’adequada tramitació mitjançant acord plenari i exposició pública del mateix, és el motiu pel
qual elev a la consideració de la Comissió d’Economia i Educació, amb vista a l’adopció de
l’oportú acord plenari, de les següents ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROPOSTES D’ACORD--------------------------------------------------Primera.- Aprovar l’expedient núm. 5 de l’Inventari general de béns i drets corresponent a
aquesta corporació, que comprèn: --------------------------------------------------------------------------------a) Codi immoble 189 al codi immoble 263, d’acord amb les fitxes individualitzades que
s’adjunten. ---------------------------------------------------------------------------------------------------b) Drets reals codis 33 al 49, d’acord amb les fitxes individualitzades que s’adjunten. ----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.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 la
següent proposta d’acord:-------------------------------------------------------------------------------------------10
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Primera.- Aprovar l’expedient núm. 5 de l’Inventari general de béns i drets corresponent a
aquesta corporació, que comprèn: --------------------------------------------------------------------------------c) Codi immoble 189 al codi immoble 263, d’acord amb les fitxes individualitzades que
s’adjunten.-----------------------------------------------------------------------------------------------------d) Drets reals codis 33 al 49, d’acord amb les fitxes individualitzades que s’adjunten. ----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 en el dia d’avui tornam a presentar,
perquè aquest Ple les aprovi, un gran nombre de fitxes de l’inventari municipal. En
total: 75 fitxes individualitzades d’immobles i 17 fitxes individualitzades de drets reals.
Indica que es tracta d’una feina complexa i laboriosa que ha estat executant
pulcrament la persona responsable, a la qual ha d’agrair l’esforç que hi ha dedicat.
Conclou dient que en aquests moments aquesta feina encara no està finalitzada, però
serà interrompuda a causa de la finalització del contracte laboral d’aquesta persona i,
a partir d’aquí, el nostre esforç serà perquè aquesta paralització de la feina duri tan
poc temps com sigui possible.
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 sis vots a favor, corresponents als membres del PSOE (4) i
PSM-ELS VERDS (2); i cinc abstencions, corresponents als membres del PP (4) i
EM-EU (1); acorda:
Primer.- Aprovar l’expedient núm. 5 de l’Inventari general de béns i drets corresponent
a aquesta corporació, que comprèn:
e) Codi immoble 189 al codi immoble 263, d’acord amb les fitxes individualitzades
que s’adjunten.
f)

Drets reals codis 33 al 49,
s’adjunten.

d’acord amb les fitxes individualitzades que

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.
SISÈ.- DICTAMEN COMISSIÓ D'ECONOMIA I EDUCACIÓ 22.06.10.- PROPOSICIÓ
DE LA PRESIDENTA DE LA COMISSIÓ D'ECONOMIA I EDUCACIÓ AMB RELACIÓ
AL TIPUS IMPOSITIU DE L'IBI URBANA DEL TERME MUNICIPAL DE SANT LLUÍS
El secretari dóna compte del dictamen emès en relació amb l’assumpte indicat, que
diu:
11
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“El secretari dóna compte de la proposició de la presidenta de la comissió, de dia 22.06.10,

relativa a l’assumpte indicat, que diu: ----------------------------------------------------------------------------“Arran de les anàlisis realitzades a la Comissió d’Economia i Hisenda de dia 18.06.10 es van
plantejar distintes alternatives sobre l’assumpte de referència. -------------------------------------------Així, de l’estudi realitzat pels assessors econòmics de la corporació (Universitat Politècnica de
Catalunya) es reflexionava sobre l’important increment produït en el valor cadastral del terme
municipal arran de la revisió cadastral de l’any 2006 i d’aplicació per a l’any 2007. ----------------L’esmentada anàlisi plantejava diverses hipòtesis de reducció en funció de l’import total de
recaptació de cada any derivat de l’aplicació de diferents tipus impositius. Es va concloure en
la necessitat que l’equip assessor realitzàs nous càlculs en funció d’una variable del tipus
impositiu, que no estava previst en aquest estudi inicial. ---------------------------------------------------En vista de la informació rebuda i a l’objecte de procedir a una escalonada reducció del tipus
impositiu de l’IBI a partir de l’exercici de 2011, és el motiu pel qual elev a la consideració de la
Comissió d’Economia i Educació, per a l’adopció de l’oportú acord plenari, les següents -----------------------------------------------------------PROPOSTES D’ACORD------------------------------------------Primera.- Aprovar una proposta de rebaixa a aplicar al tipus impositiu de l’IBI per als anys en
què duri l’aplicació dels nous valors cadastrals resultants de la darrera revisió, d’acord amb les
següents circumstàncies: --------------------------------------------------------------------------------------------- Any 2011: 0’61% -------------------------------------------------------------------------------------------- Any 2012: 0’58% --------------------------------------------------------------------------------------------- Any 2013: 0’55% --------------------------------------------------------------------------------------------- Any 2014: 0’53% --------------------------------------------------------------------------------------------- Any 2015: 0’51% --------------------------------------------------------------------------------------------- Any 2016: 0’50% --------------------------------------------------------------------------------------------Segona.- Que durant el mes de setembre del present exercici es procedeixi a la modificació de
l’Ordenança fiscal de l’impost de béns immobles per a l’exercici de 2011, reduint el tipus
impositiu del 0’65% al 0’61%. --------------------------------------------------------------------------------------Tercera.- Que durant l’exercici de 2013 es procedeixi a una exhaustiva revisió de l’aplicació
dels criteris que avui s’aproven, per tal d’analitzar l’impacte sobre les finances municipals. -----Intervé la presidenta. Informa que després de l’anàlisi efectuada a la comissió de dia 17.06.10
pels assessors econòmics municipals, s’ha presentat la proposta que se’ls va demanar
relativa a veure què passaria si el primer any es rebaixàs cinc punts, és a dir, que passàs de
0’65% a 0’60%. Manifesta que açò implicaria una increment de l’IBI d’un 2’37%, en lloc del 4%
que havia calculat aquest equip de govern que pujàs la recaptació de l’IBI, i si es realitzàs
aquesta aplicació lineal durant els sis anys que queden d’aplicació dels nous valors cadastrals,
quedarien en un tipus impositiu del 0’45%, que és pràcticament el tipus mínim. ---------------------A continuació, s’analitzen les diferències de la recaptació total de les quotes entre un possible
increment del 4% i el 2’37%. ---------------------------------------------------------------------------------------La Sra. Baillo Vadell manifesta que li sembla bé que cada any es faci una reducció del tipus
impositiu, però creu que s’hauria de matisar que anualment aquest percentatge s’anirà revisant
segons les necessitats de l’Ajuntament, ja que a la proposta d’acord només s’indica que durant
l’exercici de 2013 es procedeixi a una exhaustiva revisió de l’aplicació dels criteris que avui
s’aproven, però no parla de la resta d’anys, per la qual cosa considera que hi ha un buit en
aquest sentit. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------La presidenta manifesta que avui es du una proposta d’aplicar una rebaixa del tipus impositiu
mentre es vagi fent efectiva aquesta pujada dels valors cadastrals, és a dir, fins a l’any 2016;
llavors en el mes de setembre d’enguany es modificarà l’ordenança fiscal per a l’exercici de
2011, de manera que es reduirà el tipus impositiu del 0’65% al 0’61%. Afegeix que, llavors, en
lloc de dir que l’any 2013 es procedirà a una revisió i a un estudi de l’evolució i l’impacte
d’aquestes mesures, es pot dir que es farà anualment. ----------------------------------------------------Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que no entén quin és els sentit de la proposta que es
presenta, ja que és més una previsió d’intencions. ----------------------------------------------------------La presidenta manifesta que l’ordenança fiscal s’ha de modificar any rere any, i amb aquesta
proposta es plasma un compromís de fer-ho anualment fins que s’acabi l’aplicació dels nous
valors cadastrals; és una proposta d’intencions. --------------------------------------------------------------12
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El Sr. Melià Mercadal manifesta que no veu clar que el Ple pugui aprovar les intencions de
l’actual regidora d’Economia. La presidenta manifesta que, de la regidora, no; és de l’equip de
govern i, si hi ha consens, és de tot el consistori. El Sr. Melià manifesta que no sap fins a quin
punt el consistori pot aprovar les intencions del proper consistori, ja que l’any que ve pot ser
que hi hagi un altre consistori. La presidenta manifesta que és un compromís que pren el
consistori. El Sr. Melià manifesta que si en el mes de setembre s’adoptarà un acord de
modificació de l’ordenança de l’IBI, no entén l’acord que es vol adoptar en el ple del mes de
juny. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Per altra banda, el Sr. Melià Mercadal manifesta que a l’estudi que van fer els assessors
econòmics només s’indicava com es podia fer perquè la recaptació pujàs un 2’37% o un 4% o
un altre tant per cent, però en realitat l’estudi que creu que fa falta per fer una rebaixada de l’IBI
no s’ha fet.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presidenta manifesta que aquest estudi es fa cada any quan s’aprova el pressupost, ja que
és realment quan veus les necessitats que tens juntament amb les previsions de necessitats
que tindràs i amb la previsió de despeses que tindràs. Cada any es revisa l’economia municipal
en aquest aspecte. ---------------------------------------------------------------------------------------------------La Sra. Baillo Vadell manifesta que no veu malament la proposta presentada, si bé creu que es
podria adoptar un acord només per a l’any 2011. No obstant açò, com que vol analitzar-ho
amb la resta del seu grup, anuncia que s’abstindrà. ---------------------------------------------------------El Sr. Melià Mercadal considera també que, en tot cas, la proposta només hauria de fer
referència a l’any 2011, si bé insisteix que no entén gaire el fet d’aprovar avui aquesta
proposta, quan serà en el mes de setembre que es modificarà l’ordenança fiscal. -----------------La presidenta manifesta que per ser coherent amb tot el que ha dit, des del moment que va dir
que es faria aquest estudi i per ser coherent amb tot el que ha tractat l’equip de govern, entén
que la proposta ha d’anar amb una visió que abraci fins al final de l’aplicació dels valors
cadastrals. Li sembla correcte que consti que hi ha d’haver una revisió anual, però entén que
la proposta ha d’abraçar fins a l’any 2016. ---------------------------------------------------------------------Desprès d’una àmplia anàlisi, la Comissió d’Economia i Educació, amb els vots a favor dels
representants del PSOE i PSM-ELS VERDS, que suposen set vots ponderats; i l’abstenció dels
representants del PP i EM-EU, que suposen sis vots ponderats; acorda elevar a la consideració
del Ple de l’Ajuntament les següents propostes d’acord: ---------------------------------------------------Primera.- Aprovar una proposta de rebaixa a aplicar al tipus impositiu de l’IBI per als anys en
què duri l’aplicació dels nous valors cadastrals resultants de la darrera revisió, d’acord amb les
següents circumstàncies: --------------------------------------------------------------------------------------------- Any 2011: 0’61% -------------------------------------------------------------------------------------------- Any 2012: 0’58% --------------------------------------------------------------------------------------------- Any 2013: 0’55% --------------------------------------------------------------------------------------------- Any 2014: 0’53% --------------------------------------------------------------------------------------------- Any 2015: 0’51% --------------------------------------------------------------------------------------------- Any 2016: 0’50% --------------------------------------------------------------------------------------------Segona.- Que durant el mes de setembre del present exercici es procedeixi a la modificació de
l’Ordenança fiscal de l’impost de béns immobles per a l’exercici de 2011, reduint el tipus
impositiu del 0’65% al 0’61. -----------------------------------------------------------------------------------------Tercera.- Que anualment i amb anterioritat a la modificació de l’ordenança fiscal per a l’any
següent, es procedeixi a una exhaustiva revisió de l’aplicació dels criteris que avui s’aproven,
per tal d’analitzar l’impacte sobre les finances municipals.” ------------------------------------------------

Intervé el batle. Manifesta que l’any 2006 es va realitzar la darrera revisió cadastral
en aquest municipi, i és a partir de l’any 2007 quan es comencen a aplicar aquests
nous valors; açò es fa progressivament, aplicant una dècima part d’aquest increment
cada any, fins a l’any 2016. Així mateix, manifesta que passats dos anys d’aplicació
d’aquests nous valors, es va valorar la possibilitat d’analitzar l’evolució dels rebuts per
poder contrastar l’impacte real en la població i es va recomanar esperar al tercer any
per tenir més dades i, a partir d’aquí, es va començar un estudi per avaluar l’evolució
de les quotes de l’IBI al nostre municipi, des de l’any 2006 fins el 2016.
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Continua el batle. Manifesta que a partir de tenir l’impacte d’aplicar els nous valors
sense tocar el tipus impositiu municipal, que en aquests moments es del 0,65 %, es
van estudiar variables que poguessin minorar aquest impacte sense repercutir
negativament en la capacitat financera d’aquest Ajuntament.
Assenyala que,
analitzades les variables que es desprenen de l’estudi, aquest equip de govern ha
elaborat una proposta de rebaixa a aplicar al tipus impositiu de l’IBI per als anys en
què duri l’aplicació dels nous valor cadastrals resultants de la darrera revisió, quedant
per a l’any 2011, el 0,61%; per a l’any 2012, el 0,58%; per a l’any 2013, el 0,55%; per
a l’any 2014, el 0,53%; per a l’any 2015, el 0,51% i per a l’any 2016, el 0,50%.
Segueix el batle. Manifesta que aquestes rebaixes en el tipus impositiu implicarien
que l’increment del rebut sigui només d’una tercera part del creixement previst, si es
continuàs amb el mateix tipus. Per altra banda, manifesta que els ingressos municipals
seguirien creixent d’una manera molt més moderada, però assegurant un 4%
d’augment anual, cosa que ens permet garantir tots els serveis que s’estan donant en
aquests moments. Afegeix que aquest acord s’haurà de consolidar amb l’aprovació
anualment de la modificació de l’Ordenança fiscal de l’impost de béns immobles.
Finalment, el batle manifesta que aquesta proposta neix del compromís dels partits
polítics que formen aquest equip de govern i és fruit dels resultats obtinguts en els
darrers exercicis. Conclou dient que açò és la proposta presentada per l’equip de
govern, la qual va rebre el dictamen favorable de la Comissió d’Economia i Educació.
Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que el Partit Popular està satisfet de l’acord
que es va prendre a la comissió d’Economia de reduir el tipus impositiu, ja que açò
suposarà un alleugeriment per als ciutadans. Així mateix, manifesta que encara que
es redueixi el tipus del 0’65% al 0’61%, s’ha de destacar que l’Ajuntament continuarà
augmentat els seus ingressos, és a dir, d’una recaptació de 3.400.000 l’any 2010, es
recaptaran 135.751 euros més l’any 2011; per tant, es podran continuar donant tots
els serveis que dóna l’Ajuntament sense que se senti perjudicat. Conclou dient que
la reducció del 4% per als ciutadans no suposa cap problema per a l’Ajuntament i la
clàusula que avui s’aprova, per la qual es determina que s’haurà de fer una revisió
anual segons les necessitats, creu que és fonamental. Per tant, amb aquesta
proposta fem que el tipus impositiu sigui més raonable amb vista al poble de Sant
Lluís.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que EM-EU no entén el sentit d’aquesta
proposta, la qual considera que és contradictòria. En el primer punt, quan diu
“aprovar una proposta”, assenyala que les propostes, quan estan aprovades, deixen
de ser propostes i passen a ser acords; però en aquest cas no pot ser així, ja que
l’ajuntament no pot aprovar el tipus impositiu per a l’any 2012, ni per a l’any 2013, ni
per a l’any 2014... sinó que cada any ha d’anar modificant l’ordenança. Per tant, la
proposta presentada no és més que una declaració d’intencions i no creu que
correspongui a aquest Ple, ni en aquests moments,
aprovar una declaració
d’intencions per als propers anys.
Continua el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que tampoc té sentit el segon punt, quan
diu que durant el mes de setembre del present exercici es procedeixi a la modificació
de l’Ordenança fiscal de l’impost de béns immobles per a l’exercici de 2011, reduint el
tipus impositiu del 0’65% al 0’61%. Si en el mes de setembre s’ha de fer aquesta
modificació, es farà en el mes de setembre; no sap quin sentit té, doncs, que ara
aprovem allò que hem d’aprovar en el mes de setembre.
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Segueix el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que el tercer punt de la proposta, relativa al
fet que anualment i amb anterioritat a la modificació de l’ordenança es procedeixi a
una exhaustiva revisió de l’aplicació dels criteris que avui s’aproven, considera que es
contradiu amb el primer punt, ja que en aquest s’estableix el tipus impositiu per cada
un dels anys fins a l’any 2016. Per tant, es demana: Que és que es complirà, aquest
tipus, o que cada any es revisarà? Considera que són coses que no tenen sentit que
les hagi d’aprovar el Ple i, si en té, no és un sentit gaire clar el fet d’ara comprometre’s
a un determinat tipus impositiu per als anys venidors i, a la vegada, comprometre’ns a
revisar-ho cada any segons l’impacte que aquesta reducció tengui sobre les finances
municipals.
Finalment, el Sr. Melià Mercadal manifesta que no vol entrar respecte a si la rebaixa
proposada és l’adequada o no, i demana que el present punt sigui retirat de l’ordre
del dia per considerar-lo contradictori i no ajustat a allò que el Ple pot aprovar, ja que
no té sentit aprovar una proposta d’aquestes característiques per tot el que ha explicat
anteriorment.
Intervé la Sra. Marqués Portella. Manifesta que a la comissió ella va intentar explicar
al senyor Melià aquesta proposta, però veu que no va quedar prou clar. Assenyala
que l’aprovació, avui, d’aquesta proposta i l’aprovació en el mes de setembre de la
modificació de l’ordenança fiscal, són aprovacions absolutament diferents; per tant, no
és contradictori aprovar avui aquesta proposta, ja que si avui s’aprova, açò comportarà
que en el mes de setembre hi hagi una modificació de l’ordenança per canviar el tipus
impositiu de l’IBI.
Així mateix, manifesta que està clar que si s’ha de modificar el
tipus impositiu és de compliment obligat modificar l’ordenança, per la qual cosa en
açò no hi ha cap dubte. Ara bé, el senyor Melià posa en dubte l’aprovació d’aquesta
proposta.
Continua la Sra. Marqués Portella. Manifesta que aquesta proposta és un compromís
dels grups polítics, un compromís important perquè fa que poguem garantir a tots els
ciutadans de Sant Lluís que el seu increment en el rebut de l’IBI que estan patint des
d’aquesta darrera revisió cadastral es vegi notablement suavitzat amb aquestes
mesures. Manifesta que no sap si EM-EU està d’acord amb aquesta reducció del tipus
impositiu de l’IBI, ja que no s’ha manifestat en aquest sentit; el PP sí que hi està
d’acord i l’equip de govern pensa que és necessari minorar aquest impacte i, per açò,
han presentat aquesta proposta.
Segueix la Sra. Marqués Portella. Manifesta que des del primer moment que l’equip
de govern ha fet feina sobre aquesta qüestió, entén que aquesta minoració de rebuts
només es pot garantir amb una proposta de compromís a llarg termini, ja que entenem
que proposar rebaixar el tipus impositiu a un any vista i prou, tot i que podria quedar
prou bé, no resoldria res, ja que l’impacte dels nous valors repercutirà progressivament
fins a l’any 2016. Per tant, les mesures per suavitzar aquest impacte també s‘han
d’estudiar i tenir en compte fins a l’any 2016, si és que realment volem fer feina per
minorar aquestes pujades.
Finalment, la Sra. Marqués Portella manifesta que hem de ser molt conscients que açò
que avui presentam és un compromís, és una direcció de feina de l’equip de govern
d’aquest consistori, amb el suport dels grups polítics i, evidentment, aquest
compromís comportarà que cada any s’hagi de fer una modificació de l’ordenança
fiscal; i a on no pot dur aquest compromís és a hipotecar el futur d’aquest municipi.
Afegeix que de l’estudi que s’ha fet i de les previsions que s’han fet, hi ha unes
recomanacions per poder tenir un creixement constant, més baix, però constant al que
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tindríem si no el toquessin, que ens garanteixi tots els serveis que estam donant en
aquests moments, açò és el que s’ha de garantir cada any. Per açò, anualment i amb
anterioritat a la modificació de l’ordenança fiscal es procedirà a una exhaustiva revisió
de l’aplicació dels criteris que avui s’aproven per tal d’analitzar l’impacte sobre les
finances municipals. Conclou dient que si volem fer feina per minorar aquestes
pujades, les mesures per suavitzar aquest impacte s‘han d’estudiar i considerar fins a
l’any 2016.
Intervé novament la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que el Partit Popular parteix de
bases diferents, tal com van comentar a la comissió. I el que considera important és
que, de moment, s’abaixi un 4% el tipus impositu de l’IBI per a l’any 2011 i que llavors
es revisi anualment, açò és suficientment important per votar-hi a favor. Així mateix,
manifesta que el Partit Popular des de sempre ha demanat que s’abaixàs el tipus
impositiu i està content que l’equip de govern ho hagi acceptat i es pugui dur a terme
ja amb vista al proper exercici de 2011.
Intervé novament el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que la senyora Marqués ha dit que
aquesta proposta és un compromís dels grups polítics... Els compromisos dels grups
polítics de cara al futur es presenten en forma de programa electoral i entén que
aquesta proposta no està pensada per a res més que amb vista a les eleccions de
l’any que ve, de poder vendre que aquest equip de govern ha davallat els imposts i de
poder vendre que s’han compromès, mitjançant acord de Ple, a seguir rebaixant-los
en els propers quatre anys que durarà el mandat. Afegeix que açò és electoralisme,
açò és emprar els imposts per a fins estrictament electorals, la qual cosa no és gens
seriosa.
Continua el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que la proposta d’acord ja deixa l’ambigüitat
i l’equip de govern es cura en salut, ja que a la campanya electoral podran vendre que
han abaixat el tipus impositiu de l’IBI i, desprès de les eleccions, podran dir que el
tornen a apujar perquè, després de l’anàlisi anual que s’hagi fet, hauran vist que
l’impacte ha estat major del que esperaven. Afegeix que les propostes electorals
s’han de fer en els programes de cada partit polític i no es admissible que s’empri
l’òrgan del Ple amb aquesta finalitat i que es comprometi a la institució per aquest tipus
de declaracions d’intencions.
Finalment, el Sr. Melià Mercadal insisteix que s’hauria de retirar aquest punt de l’ordre
del dia perquè no té més sentit que fer-ne electoralisme i poder dir a la campanya
electoral que aquest equip de govern ha abaixat els imposts i que els seguirà abaixant,
llevat que els estudis econòmics demostrin el contrari. Conclou insistint que aquesta
proposta no té cap sentit, és contradictòria, és demagògica i no fa falta, ni tan sols,
que s’acordi res, ja que, en tot cas, si en el mes de setembre l’equip de govern té
intenció d’abaixar el tipus impositiu, que presenti una modificació de l’ordenança i ja
està, però en aquests moments, com a declaracions d’intencions, és absolutament
inútil i absurd.
Intervé novament la Sra. Marqués Portella. Manifesta que creu que el portaveu
d’EM-EU té els conceptes una mica equivocats... Assenyala que si l’equip de govern
hagués pensat en les properes eleccions el que hauria fet hauria estat abaixar aquest
any el tipus impositiu i llavors prometre el que farien a partir d’allà. Manifesta que allò
que ha fet l’equip de govern ha estat un estudi fins a l’any 2016 i hem aplicat una
minoració de l’increment, no una baixa, és a dir, que quedi clar que no estem
abaixant els imposts ja que l’Ajuntament seguirà recaptant una mica més cada any;
per tant, ningú anirà a vendre que s’han abaixat els impostos, perquè no s’han abaixat,
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l’únic que s’ha fet és minorar-ne l’excés que hi ha hagut des que s’ha fet aquesta
revisió cadastral.
Continua la Sra. Marqués Portella. Manifesta que el que és poc seriós és dir que açò
és una mesura d’electorialisme, ja que és una proposta de futur seriosa, on
evidentment el proper consistori, governi qui governi, podrà aplicar el que vulgui.
Manifesta que en aquests moments la mesura coherent i perquè la gent sàpiga a què
s’ha d’atendre d’aquí a sis anys, és aquesta proposta que s’ha posat damunt la taula,
una proposta que hi haurà partits que secundaran i n’hi haurà que no, ja que cada
partit haurà fet internament la seva reflexió i cada partit sabrà a què s’ha d’atendre.
Afegeix que el portaveu d’EM-EU ha fet dues intervencions i encara no ha dit si estava
d’acord o no a abaixar el tipus impositiu de l’IBI, ni ha dit si trobava que era just o no,
no ha fet cap menció d’açò, només “que no tenia cap sentit, que si es contradiu, que si
és simplement una proposta electoralisme...”
Finalment, la Sra. Marqués Portella manifesta que, com ha dit en diferents ocasions,
aquesta proposta va lligada als anys que durarà aquesta aplicació del nou increment
del valor cadastral, amb una pujada lineal del 4% a tots els anys, la qual cosa
suposarà que l’Ajuntament no hi perdrà i podrà garantir tots els serveis que dóna, si
bé, evidentment, que s’haurà de revisar cada any perquè açò són fruits d’estudis i s’ha
de veure com funciona en la realitat.
Conclou dient que el compromís és que la
pujada d’aquest impost estigui en una mitjana del 4%.
Intervé el batle. Manifesta que la proposta que avui es du a aprovació és un
compromís, un compromís ferm de compliment. Prèviament s’han fet uns estudis i
aquests han donat aquests valors i, per açò, ho plantejam com un compromís, fruit
d’aquest pacte dels grups polítics de l’equip de govern. Afegeix que EM-EU en cap
moment ha dit si hi està a favor o hi està en contra, a la millor avui no votarà i votarà
en el mes de setembre, però expressar que s’utilitza el Ple per fer electoralisme...
En els plens es prenen decisions que són electoralistes perquè són de compliment de
programes electorals, com ara, no fa gaire s’ha aprovat el plec de clàusules per a
l’execució de l’escola nova, i es demana: Que també és electoralisme, açò?
Considera que està totalment fora de lloc la intervenció d’EM-EU, si bé la respecta, i
assenyala que precisament en el Ple, constantment, s’estan executant programes
electorals, estam fent electoralisme... Finalment, i respecte a l’IBI, assenyala que és
una petició bastant ferma del sector empresarial del polígon i de la gent del carrer, i
després d’aquest estudi s’arriba a aquesta conclusió, és a dir, una proposta
d’electoralisme mes enllà de les properes eleccions, açò és el nostre compromís.
Tot seguit, pren la paraula el secretari de la corporació manifestant que el portaveu
d’EM-EU ha sol·licitat la retirada del punt de l’ordre del dia. Sobre aquest aspecte,
assenyala que l’article 92 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de
les entitats locals, estableix:
“1. Cualquier concejal podrá pedir, durante el debate, la retirada de algún expediente
incluido en el orden del día, a efecto de que se incorporen al mismo documentos o
informes, y también que el expediente quede sobre la mesa, aplazándose su discusión
para la siguiente sesión. En ambos casos, la petición será votada...”

Conclou el secretari manifestant que no és el cas de la petició formulada pel portaveu
d’EM-EU perquè no es tracta de retirar l’expedient perquè s’incorporin informes, ni que
el present punt quedi damunt la taula, per la qual cosa no s’ha de votar la petició
presentada.
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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 deu vots a favor, corresponents als membres del PSOE (4),
PSM-ELS VERDS (2) i PP (4); i una abstenció, corresponent al membre d’EM-EU (1);
acorda:
Primer.- Aprovar una proposta de rebaixa a aplicar al tipus impositiu de l’IBI per als
anys en què duri l’aplicació dels nous valors cadastrals resultants de la darrera revisió,
d’acord amb les següents circumstàncies:
-

Any 2011: 0’61%
Any 2012: 0’58%
Any 2013: 0’55%
Any 2014: 0’53%
Any 2015: 0’51%
Any 2016: 0’50%

Segon.- Que durant el mes de setembre del present exercici es procedeixi a la
modificació de l’Ordenança fiscal de l’impost de béns immobles per a l’exercici de
2011, reduint el tipus impositiu del 0’65% al 0’61.
Tercer.- Que anualment i amb anterioritat a la modificació de l’ordenança fiscal per a
l’any següent, es procedeixi a una exhaustiva revisió de l’aplicació dels criteris que
avui s’aproven, per tal d’analitzar l’impacte sobre les finances municipals.
SETÈ.- DICTAMEN COMISSIÓ D'ECONOMIA I EDUCACIÓ 22.06.10.- PROPOSICIÓ
DE LA PRESIDENTA DE LA COMISSIÓ D'ECONOMIA I EDUCACIÓ AMB RELACIÓ
A L'APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE EL CONSORCI DE RESIDUS URBANS I
ENERGIA DE MENORCA PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE
GESTIÓ DE LES DEIXALLERIES MUNICIPALS.- APROVACIÓ DE L'ESTABLIMENT
DEL SERVEI PÚBLIC, DEL REGLAMENT I DE L'ESTUDI ECONÒMIC I FINANCER
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, de dia 18.06.10,
relativa a l’assumpte indicat, que diu: ----------------------------------------------------------------------------“Arran dels treballs desenvolupats pel Consorci de residus urbans i energia de Menorca amb
relació a la implantació i gestió de deixalleries a distints Ajuntaments de l’illa, s’ha conclòs amb
la necessitat d’aprovar un conveni entre l’esmentat consorci i els Ajuntaments adherits al
mateix per a la gestió del servei de referència. ----------------------------------------------------------------Així mateix, és legalment obligat la tramitació de l’expedient per l’establiment del servei públic
de gestió de la xarxa de deixalleries de Menorca, per la qual cosa s’ha elaborat l’oportuna
documentació, acompanyant el reglament i l’estudi econòmic i financer. ------------------------------Atesa la urgència en procedir a l’aprovació de les distintes actuacions a desenvolupar, és el
motiu pel qual elev 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 el conveni entre el Consorci de residus urbans i energia de Menorca i els
Ajuntaments de Ciutadella, Ferreries, es Migjorn Gran, es Mercadal, Alaior, Maó i Sant Lluís,
per a la prestació del servei públic de gestió de les deixalleries municipals.---------------------------18
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Segona.- Aprovar l’establiment del servei públic de deixalleria municipal, així com el reglament
de gestió del servei i l’estudi econòmic i financer. ------------------------------------------------------------Tercera.- Publicar en el BOIB els esmentats acords amb la finalitat que durant el període de 30
dies hàbils els interessats puguin examinar els expedients i presentar, si és el cas, les
reclamacions que estimin oportunes. ----------------------------------------------------------------------------Quarta.- En el cas que no se n’hi presentin, s’entendran aprovats definitivament els expedients
indicats.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 el conveni entre el Consorci de Residus Urbans i Energia de Menorca i els
Ajuntaments de Ciutadella, Ferreries, es Migjorn Gran, es Mercadal, Alaior, Maó i Sant Lluís,
per a la prestació del servei públic de gestió de les deixalleries municipals. --------------------------Segona.- Aprovar l’establiment del servei públic de deixalleria municipal, així com el reglament
de gestió del servei i l’estudi econòmic i financer. ------------------------------------------------------------Tercera.- Publicar en el BOIB els esmentats acords amb la finalitat que durant el període de 30
dies hàbils els interessats puguin examinar els expedients i presentar, si és el cas, les
reclamacions que estimin oportunes.-----------------------------------------------------------------------------Quarta.- En el cas que no se n’hi presentin, s’entendran aprovats definitivament els expedients
indicats.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Intervé el Sr. Cruz Dalmau. Manifesta que en el seu moment el Consorci de Residus
Urbans va decidir, per unanimitat, és a dir, tant el CIM com els ajuntaments de l’illa,
que la gestió de les deixalleries es realitzàs de forma conjunta en tots els municipis,
per tal que aquesta fos més efectiva i més econòmica. Per açò, s’ha elaborat aquest
conveni, el document sobre l’establiment del servei públic, l’estudi econòmic i financer,
així com el reglament, els quals es presenten avui per a la seva aprovació. Conclou
dient que açò permetrà l’adjudicació de la gestió de les deixalleries i la posada en
marxa del servei.
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 (4),
PSM-ELS VERDS (2) i EM-EU (1); i quatre abstencions, corresponents als membres
del PP (4); acorda:
Primer.- Aprovar el conveni entre el Consorci de Residus Urbans i Energia de
Menorca i els Ajuntaments de Ciutadella, Ferreries, es Migjorn Gran, es Mercadal,
Alaior, Maó i Sant Lluís per a la prestació del servei públic de gestió de les deixalleries
municipals.
Segon.- Aprovar l’establiment del servei públic de deixalleria municipal, així com el
reglament de gestió del servei i l’estudi econòmic i financer.
Tercer.- Publicar en el BOIB els esmentats acords amb la finalitat que durant el
període de 30 dies hàbils els interessats puguin examinar els expedients i presentar, si
és el cas, les reclamacions que estimin oportunes
Quart.- En el cas que no se n’hi presentin, s’entendran aprovats definitivament els
expedients indicats.
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VUITÈ.- DICTAMEN COMISSIÓ D'ECONOMIA I EDUCACIÓ 22.06.10.PROPOSICIÓ DE LA PRESIDENTA DE LA COMISSIÓ D'ECONOMIA I EDUCACIÓ
AMB RELACIÓ A L'APLICACIÓ A L'ESTRUCTURA RETRIBUTIVA DEL
PERSONAL FUNCIONARI I LABORAL D'AQUEST AJUNTAMENT DEL REIAL
DECRET LLEI 8/2010, DE 20 DE MAIG, PEL QUAL S'ADOPTEN LES MESURES
EXTRAORDINÀRIES PER A LA REDUCCIÓ DEL DÈFICIT PÚBLIC
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, de dia 18.06.10,
relativa a l’assumpte indicat, que diu: ----------------------------------------------------------------------------“El Reial decret-llei 8/2010 és una norma estatal bàsica que fa referència a la reducció de les
retribucions del personal i, per tant, d’obligada aplicació a totes les administracions públiques. -El Ple de cada ajuntament però, haurà de prendre un acord que doni compliment a les
prescripcions del Reial decret-llei a cada municipi en particular. ----------------------------------------Conforme al que disposa l’esmentat Reial decret-llei, les retribucions de tot el sector públic de
l’Ajuntament de Sant Lluís experimentaran una reducció del cinc per cent, en termes anuals i
en valor mitjà, respecte de les vigents a 31 de maig de 2010. --------------------------------------------Aquesta reducció s’aplicarà conforme a les disposicions contingudes a l’esmentada norma
estatal per al personal funcionari, laboral i eventual, i d’acord amb els criteris que adopti
l’Administració General de l’Estat per al propi personal en els aspectes que no tenguin la
condició de normativa bàsica. --------------------------------------------------------------------------------------Estableix l’article 22 de la Llei 26/2009 que: --------------------------------------------------------------------“con efectos de 1 de junio de 2010, el conjunto de las retribuciones de todo el sector
público a que se refiere el apartado uno de este artículo experimentará una reducción
del cinco %, en términos anuales, respecto a las vigentes a 31 de mayo de 2010” -------S’ha de deduir del precepte de referència la necessitat que, en cada corporació local, es dugui
a terme una reducció de les despeses de personal de tal manera que aquestes siguin un 5%
menors que les vigents al maig del present any. ---------------------------------------------------------Ateses a les circumstàncies exposades, és el motiu pel qual elev a la consideració de la
Comissió d’Economia i Educació, amb vista a l’adopció de l’oportú acord plenari, de les
següents -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROPOSTES D’ACORD-------------------------------------------------Aplicar a l’estructura del personal de l’Ajuntament de Sant Lluís les regles que a continuació
s’indiquen, en aplicació del Reial decret-llei 8/2010, de 20 de maig, que modifica parcialment la
Llei 26/2009, de Pressuposts Generals de l’Estat per a 2010: -------------------------------------------a) Personal funcionari. ---------------------------------------------------------------------------------------- Els conceptes retributius relatius a salari base i triennis pagaments mensuals;
salari base i triennis paga extraordinària mes de desembre i complement de
destí, es determinarà conforme a les quanties establertes a la normativa de
referència. ------------------------------------------------------------------------------------------- Les retribucions en concepte de complement específic (retribucions mensuals
part de paga extraordinària) i complement de productivitat, es reduiran en un
5% de la seva quantia. -------------------------------------------------------------------------- Atenent als efectes de l’aplicació de la normativa de referència, s’ha calculat en
un 5% de reducció sobre el període afectat (juny a desembre 2010 i paga
extraordinària de desembre). -----------------------------------------------------------------Aquesta quantia individualitzada del global de retribucions del període i una
vegada aplicades les reduccions en els conceptes retributius assenyalats en els
dos primers paràgrafs
d’aquest apartat, dóna com a conseqüència la
necessitat d’efectuar una resta de reducció per a cada un dels funcionaris que
serà o bé descomptat íntegrament de la paga de desembre o bé durant les vuit
pagues del període (set mensualitats i paga extra de desembre). ------------------20
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b) Personal laboral. --------------------------------------------------------------------------------------------- S’ha calculat individualitzadament les retribucions del període afectat per
norma (juny a desembre 2010 i extra de desembre), calculant-se el 5% de
reducció. --------------------------------------------------------------------------------------------La reducció global es descomptarà de manera uniforme proporcionalment a les
vuit retribucions (de juny a desembre i paga extra de desembre).” -----------------Així mateix, el secretari informa que s’hauria d’ampliar la proposta d’acord, en el sentit que els
conceptes retributius de caràcter no periòdic que figuren a l’acord de personal funcionari i en el
conveni col·lectiu del personal laboral també es veuran reduïts en un 5%. ----------------------------Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que dissabte dia 19.06.10 va presentar un escrit, RE
3094, en el qual demanava l’emissió d’un informe per conèixer amb exactitud l’estalvi que
suposarà la reducció als polítics, així com al personal funcionari i laboral, amb motiu d’aquesta
reducció. Demana si s’ha elaborat. -----------------------------------------------------------------------------El secretari respon que no, ja que en aquests moments s’estan fent nombres sobre aquesta
qüestió. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Sr. Melià Mercadal s’interessa respecte a si es reduirà un 5% a tots els treballadors o es
reduirà proporcionalment, és a dir, reduir més als que més cobren. -------------------------------------La presidenta efectua una explicació de com s’ha aplicat en aquest ajuntament el Reial decretllei. Manifesta que el decret estableix un 5% de reducció per al personal laboral i, per al
personal funcionari, les retribucions bàsiques vénen determinades per llei i les retribucions
complementàries, una reducció del 5%. Llavors, per ser que al final hi hagi un 5% de reducció
en total, s’aplicarà als complements que hi ha a la paga extra. ------------------------------------------Per altra banda, la Sra. Baillo Vadell demana si s’ha negociat amb el comitè de personal i si hi
estan d’acord. La presidenta respon que sí. ------------------------------------------------------------------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:----------------------------------------------------------------------------------------- Aplicar a l’estructura del personal de l’Ajuntament de Sant Lluís les regles que a continuació
s’indiquen, en aplicació del Reial decret-llei 8/2010, de 20 de maig, que modifica parcialment la
Llei 26/2009, de Pressuposts Generals de l’Estat per a 2010: --------------------------------------------a) Personal funcionari. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Els conceptes retributius relatius a salari base i triennis pagaments mensuals;
salari base i triennis paga extraordinària mes de desembre i complement de
destí, es determinarà conforme a les quanties establertes a la normativa de
referència. ------------------------------------------------------------------------------------------- Les retribucions en concepte de complement específic (retribucions mensuals
part de paga extraordinària) i complement de productivitat, es reduiran en un
5% de la seva quantia. -------------------------------------------------------------------------- Atenent als efectes de l’aplicació de la normativa de referència, s’ha calculat en
un 5% de reducció sobre el període afectat (juny a desembre 2010 i paga
extraordinària de desembre). -----------------------------------------------------------------Aquesta quantia individualitzada del global de retribucions del període i una
vegada aplicades les reduccions en els conceptes retributius assenyalats en els
dos primers paràgrafs
d’aquest apartat, dóna com a conseqüència la
necessitat d’efectuar una resta de reducció per a cada un dels funcionaris que
serà o bé descomptat íntegrament de la paga de desembre o bé durant les vuit
pagues del període (set mensualitats i paga extra de desembre). ------------------b) Personal laboral ----------------------------------------------------------------------------------------------------- S’ha calculat individualitzadament les retribucions del període afectat per
norma (juny a desembre 2010 i extra de desembre), calculant-se el 5% de
reducció. --------------------------------------------------------------------------------------------La reducció global es descomptarà de manera uniforme proporcionalment a les
vuit retribucions (de juny a desembre i paga extra de desembre). ------------------c) Els conceptes retributius de caràcter no periòdic que figuren a l’acord de personal funcionari
i en el conveni col·lectiu del personal laboral es veuran reduïts en un 5%.” ---------------------------21
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Intervé la Sra. Marqués Portella. Manifesta que per donar compliment al Reial decret
llei 8/2010 es duu la proposta per aplicar una reducció d’un 5 % del global de les
retribucions del personal funcionari i laboral d’aquest Ajuntament, que serà
aproximadament d’uns 83.300 euros dins el que queda de l’any 2010, i aquesta
quantitat servirà per amortitzar el deute municipal.
Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que la primera pregunta que es fa el Partit
Popular és la següent: Si s’ha de complir un Reial decret llei, per què ho ha d’aprovar
un ple? És que un ple pot tirar a terra una llei? Per exemple, en el supòsit que la
votació sortís en contra, pot un ple d’un municipi a negar-se a complir la llei?
Sincerament, creu que no. Així mateix, manifesta que el Partit Popular creu que un
ajuntament el que ha de fer és complir l’esmentat Reial decret llei, però no sotmetre’l a
votació, podran fer una transferència de crèdit per regularitzar els comptes de
l’Ajuntament, però fer una proposta en aquest sentit, considera que és un absurt.
Afegeix que llavors li diran que açò ho han fet tots els ajuntaments, consell insulars i
comunitat autònoma; doncs bé, però el Partit Popular segueix pensant que no hi ha
unes respostes clares a les preguntes que han fet. Així mateix, manifesta que donarne compte tal vegada seria el més adequat, però votar una llei no té sentit.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que, una vegada llegides les disposicions
d’aquest Decret, el Partit Popular troba pobra la proposta presentada per l’equip de
govern. Presenten la proposta de davallar al personal funcionari i laboral un 5%, la
qual cosa suposa uns 87.000 eruos, un 0’87% del pressupost, i el PP hi troba a faltar
molt més. Per exemple:
- Reducció dels càrrecs de confiança no necessaris, que pugen a 120.000
euros més 37.000 de Seguretat Social.
- Reducció de despeses corrents, com són despeses de publicitat, de protocol,
viatges, estades, desplaçaments, aperitius, dinars, regals...
- Reducció en festes.
- Reducció de la contractació d’empreses externes.
- Sobre les despeses jurídiques, evitar accions que puguin suposar
contencions.
- Eliminació de qualque càrrec polític, que cobra 27.500 euros i que assumeixi
la mateixa feina el batle, ja que només porta l’àrea de Festes.
Finalment, la Sra. Baillo Vadell manifesta que totes aquestes accions sí que podrien
suposar una quantitat considerable i ajudarien a l’economia de l’Ajuntament. Conclou
dient que si s’ha d’estrènyer el cinturó, açò s’ha de fer a tots els nivells.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que EM-EU està en desacord amb aquest
Reial decret llei, el qual fa pagar les conseqüències de la crisi als treballadors,
pensionistes, persones amb dependència, etc.
Considera que són mesures
antisocials que no afecten els veritables causants de la crisi, com poden ser els
especuladors del mercat, els banquers, el gran capital, etc. Són mesures que no
només no estan destinades a pal·liar els efectes de la crisi, com podria ser per generar
llocs de treball, sinó que, tal com ha reconegut el mateix govern, encara agreujaran
més a la crisi i els seus efectes, la qual cosa significarà la pèrdua de poder adquisitiu
de les persones. Per tant, considera que no era el moment de presentar aquest Reial
decret llei, si bé és una acció que ve del govern central i l’Ajuntament de Sant Lluís no
hi pot fer res. I si no té sentit que es dugui a l’aprovació del Ple una cosa que s’ha
d’aplicar per obligació, com a mínim que serveixi per fer una reflexió de com és de
dolent aquest decret.
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Continua el Sr. Melià Mercadal. Pel que fa referència a l’aplicació d’aquest decret al
personal de l’Ajuntament de Sant, manifesta que no pot estar d’acord a descomptar
d’una manera uniforme el 5% de les retribucions del personal laboral, perquè no
respecte el principi de progressivitat, en el sentit que el qui guanya menys que se’l
rebaixi menys. Afegeix que és imprescindible una negociació amb els representants
del treballadors, en el sentit que l’aplicació d’aquest nefast decret afecti tan poc com
sigui possible el personal d’aquest ajuntament en aquells conceptes salarials en els
quals l’ajuntament sí que és competent.
Intervé novament la Sra. Marqués Portella. Manifesta que allò que es du a aprovació
és aprovar l’adaptació de les retribucions del nostre personal a aquest Reial decret llei,
ja que abans de reduir una retribució a qualsevol persona que fa feina en aquest
ajuntament, s’ha de fer una aprovació; no creu que directament, per molta llei que hi
hagi, es pugui aplicar. Afegeix que també es podia haver aprovat per decret de Batlia i
desprès donar-ne compte al Ple, però van considerar més lògic dur una proposta al
Ple i que es pogués debatre.
Per altra banda, manifesta que possiblement hi ha
molts de consistoris del partit polític de la senyora Baillo que també ho han dut al Ple i
aquests li podran explicar perquè l’hi han dut.
Continua la Sa. Marqués Portella. Manifesta que la proposta que es dur aquí és per
adaptar-nos al Reial decret llei; estam aplicant unes mesures amb les quals a la millor
estam o no d’acord, però estam aplicant-nos a la llei i sobre aquestes mesures
estalviarem una quantitat que anirà a amortitzar deute, que tampoc és una quantitat
desorbitada. Afegeix que aquestes mesures en l’àmbit municipal de Sant Lluís no
suposen molta cosa, però si ho analitzem en el marc estatal es reduirà bastant el
deute estatal, per tant, el deute de les administracions en tot l’Estat.
Segueix la Sra. Marqués Portella. Manifesta que, per altra banda, la Sr. Baillo ha fet
menció d’una sèrie de mesures que farien reduir més el dèficit en aquest ajuntament, i
vol recordar-li que ja fa més de dos anys que s’està fent feina per rebaixar totes les
despeses d’aquest Ajuntament. Per tant, no té gaire sentit que el Partit Popular ara
véngui a retreure aquestes mesures. Manifesta que els càrrecs de confiança no seran
necessaris per al PP, però per a nosaltres, sí, i s’ha demostrat sobradament que totes
les persones contractades com a càrrecs de confiança són absolutament necessàries i
han donat uns fruits molt importants per a aquest ajuntament. Respecte a la reducció
de la despesa corrent, manifesta que fa dos anys que s’està fent feina en aquest
sentit, a uns nivells molt importants, i ja s’ha arribat al 13% de reducció; sobre la
reducció de càrrecs polítics, manifesta que açò ho diu cada any a l’hora d’aprovar el
pressupost; i, sobre la reducció en festes, assenyala que també s’han rebaixat. Per
tant, totes aquestes mesures que el Partit Popular vol imposar a l’Ajuntament o que
diu que podrien fer reduir el dèficit, són mesures que moltes d’elles ja s’estan aplicant.
Continua la Sra. Marqués Portella. Manifesta que el senyor Melià diu que no està
d’acord amb aquest Reial decret llei; que no està d’acord que es descompti un 5%
lineal a tots els treballadors; i que és imprescindible una negociació amb el Comitè de
personal... Manifesta que açò és el que s’està fent, i aquesta decisió de llevar un
5% es va fer d’acord amb el Comitè, però, així i tot, si hi ha qualque proposta per
fer-ho d’una altra manera, estam oberts a estudiar-la. Afegeix que aquesta mesura no
ha agradat a ningú, ho entén perfectament, ja que ningú li agrada que li toquin el seu
sou, i allò que volem és que cadascú visqui de la millor manera possible, però,
sobretot, s’ha intentat que no hi hagi greuges comparatius dins l’estructura municipal.
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Finalment, la Sra. Marqués Portella manifesta que hi ha estructures d’administracions
que permeten fer una reducció escalonada, però la nostra és molt difícil per les
característiques que té; però si es troba aquesta mesura es podrà aplicar, si bé en
aquests moments ni el Comitè ni nosaltres l’hem trobada, i la cosa més justa és
aplicar un 5% lineal. Conclou dient que açò és una decisió presa conjuntament amb
el Comitè i les negociacions estan obertes.
Intervé novament la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que vol matisar la intervenció de la
Sra. Marqués. Quan ella ha emprat la paraula “imposar”, ja que el Partit Popular no
imposa res, està a l’oposició i l’únic que fa és proposar, per la qual cosa suposa que hi
ha hagut un error en aquest sentit. Per altra banda, manifesta que hi havia uns
barems de reducció en funció del sou del personal, cosa que no veia malament, si bé
aquí no s’ha seguit com a molts altres ajuntaments, però com que s’ha negociat amb
el Comitè d’Empresa, no hi té res a dir. No obstant açò, manifesta que el Reial decret
llei no parla només de despeses de personal, sinó que hi ha una sèrie de capítols amb
una sèrie de mesures a aplicar per a les entitats locals que aquest equip de govern ha
passat per alt. Continua demanant: Si se’ls atura la possibilitat de demanar doblers a
llarg termini, com s’afrontaran les inversions de 2011 en cas que es mantengui la
prohibició d’endeutament? Conclou dient que el Partit Popular ha trobat a faltar,
respecte a la despesa corrent, quines mesures pensen dur a terme per reduir el dèficit
i quines mesures d’austeritat pensen aplicar, ja que no pot ser que la regidora
d’Economia expliqui el que s’ha fet fins ara, sinó que hauria d’explicar el que es farà a
partir d’ara.
Intervé el batle. Manifesta que allò que queda clar, tan si agrada com si no agrada, és
que hi ha un Reial decret llei, al qual avui donam compliment. Llavors, s’hi podria votar
en contra, amb totes les conseqüències que açò podria suposar, ja que qualsevol
acord que pren el Ple pot ser impugnable i l’Administració General de l’Estat podria
impugnar-lo, així com altres administracions. Respecte a les inversions de l’any 2011,
manifesta que s’està fent feina per veure quin impacte podrà tenir aquesta mesura, ja
que per a l’any 2010 la FEMP va fer pressió i es va poder reconsiderar aquesta
qüestió, però és evident que s’està fent feina en aquest sentit. Pel que fa a la reducció
del dèficit, manifesta que, igualment, també s’hi està fent feina, ja que en el seu dia
es va aprovar un pla econòmic i financer, el qual es va complint de forma estricta.
Conclou dient que en el dia d’avui s’està donant compliment a aquest Reial decret llei,
el qual és de compliment obligat.
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 sis vots a favor, corresponents als membres del PSOE (4) i
PSM-ELS VERDS (2); quatre abstencions, corresponents als membres del PP (4); i un
vot en contra, corresponent al membre d’EM-EU (1); acorda:
- Aplicar a l’estructura del personal de l’Ajuntament de Sant Lluís les regles que a
continuació s’indiquen, en aplicació del Reial decret-llei 8/2010, de 20 de maig, que
modifica parcialment la Llei 26/2009, de Pressuposts Generals de l’Estat per a 2010:
a) Personal funcionari.
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-

Els conceptes retributius relatius a salari base i triennis pagaments
mensuals; salari base i triennis paga extraordinària mes de desembre i
complement de destí, es determinarà conforme a les quanties
establertes a la normativa de referència.

-

Les retribucions en concepte de complement específic (retribucions
mensuals part de paga extraordinària) i complement de productivitat, es
reduiran en un 5% de la seva quantia.

-

Atenent als efectes de l’aplicació de la normativa de referència, s’ha
calculat en un 5% de reducció sobre el període afectat (juny a
desembre 2010 i paga extraordinària de desembre).
Aquesta quantia individualitzada del global de retribucions del període i
una vegada aplicades les reduccions en els conceptes retributius
assenyalats en els dos primers paràgrafs d’aquest apartat, dóna com a
conseqüència la necessitat d’efectuar una resta de reducció per a cada
un dels funcionaris que serà o bé descomptat íntegrament de la paga de
desembre o bé durant les vuit pagues del període (set mensualitats i
paga extra de desembre).

b) Personal laboral
-

S’ha calculat individualitzadament les retribucions del període afectat
per norma (juny a desembre 2010 i extra de desembre), calculant-se el
5% de reducció.
La reducció global es descomptarà de manera uniforme
proporcionalment a les vuit retribucions (de juny a desembre i paga
extra de desembre).

c) Els conceptes retributius de caràcter no periòdic que figuren a l’acord de personal
funcionari i en el conveni col·lectiu del personal laboral es veuran reduïts en un 5%.
NOVÈ.- PROPOSTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D'EM-EU.- MESURES
DEL GOVERN CENTRAL
El secretari dóna compte de la proposta que presenta el grup municipal d’EM-EU, amb
relació a l’assumpte indicat, que literalment diu:
“Assumpte: Mesures del Govern Central. -----------------------------------------------------------------------Exposició de motius. --------------------------------------------------------------------------------------------------El passat 12 de maig el President del Govern Espanyol va anunciar en el Congrés dels Diputats
un paquet de mesures destinades a reduir el dèficit públic de l’Estat, seguint així les
instruccions donades des de diverses instàncies econòmiques europees. Aquest anunci ha
estat confirmat a través dels acords presos pel Consell de Ministres celebrat aquest dijous 20
de maig. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A manera de resum, entre les mesures anunciades tenim la retallada de les pensions, la
reducció del salari dels treballadors públics, l’eliminació de la retroactivitat en les prestacions
per dependència o el retall de les inversions públiques. En la justificació de les mateixes el
Govern Central ha jugat a la confusió en posar dins el mateix sac la qüestió del dèficit públic, la
crisi econòmica i la necessitat de sacrificis per part de la població. Curiosament, a principis de
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maig, el propi President del Govern havia manifestat de forma contundent la seva confiança en
l’economia espanyola per sortir de la crisi. És més, en la compareixença pública realitzada pels
portaveus del Govern s’ha reconegut la reducció del creixement econòmic per 2011 d’1,8% a
1,3%, demostrant clarament que aquestes mesures van en contra de la repercussió
econòmica. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Des d’Esquerra de Menorca – Esquerra Unida consideram un greu error que es vulgui fer pagar
aquest objectiu de reducció del dèficit públic a la classe treballadora en general. Pensionistes i
treballadors públics de forma directa però també tindrà les seves conseqüències sobre el
conjunt de la població al reduir-se el consum fruit d’aquestes retallades i a l’efecte cadena de la
retallada d’inversions. ------------------------------------------------------------------------------------------------Per aquest motiu presentam les següents propostes d’acord: --------------------------------------------1.- El Ple de l’Ajuntament de Sant Lluís insta al govern central a retirar el Pla d’Ajust destinat a
la reducció del dèficit públic, presentant recentment. --------------------------------------------------------2.- El Ple de l’Ajuntament de Sant Lluís s’oposa a qualsevol mesura de congelació de les
pensions dels sistema públic i insta al govern de la nació a retirar les mesures d’ajust que
congelen les pensions per a 2011 i modifiquen les condicions per a la jubilació parcial. -----------3.- L’Ajuntament de Sant Lluís considera que hi ha altres fórmules de reduir el dèficit públic, si
és aquesta la seva intenció, com poden ser la recuperació de l’Impost de Patrimoni o sobre els
grans beneficis. --------------------------------------------------------------------------------------------------------4.- L’Ajuntament de Sant Lluís s’oposa a qualsevol mesura que suposi la reducció del salari
dels empleats públics i la congelació de les seves retribucions i insta especialment al Govern
Central a retirar qualsevol mesura que vagi en aquest sentit. ---------------------------------------------5.- La corporació local prendrà quantes mesures siguin precises i possibles per tal d’evitar
l’aplicació als treballadors públics d’aquest Ajuntament de les mesures de retall i ajust
anunciades pel govern central.” ------------------------------------------------------------------------------------

Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que aquesta moció va ser presentada en el
Ple passat, si bé va quedar damunt la taula. Manifesta que a la moció es demana
que s’insti el govern central que retiri el Pla d’Ajust destinat a la reducció del dèficit
públic; que l’Ajuntament de Sant Lluís s’oposi a qualsevol mesura de congelació de les
pensions dels sistema públic i insti el govern de la nació a retirar les mesures d’ajust
que congelen les pensions per a 2011 i modifiquen les condicions per a la jubilació
parcial; que es considera que hi ha altres fórmules de reduir el dèficit públic, si és
aquesta la seva intenció, com poden ser la recuperació de l’impost de patrimoni o
sobre els grans beneficis; que l’Ajuntament de Sant Lluís s’oposi a qualsevol mesura
que suposi la reducció del salari dels empleats públics i la congelació de les seves
retribucions i insta especialment el Govern Central a retirar qualsevol mesura que vagi
en aquest sentit; i que la corporació local prendrà totes quantes mesures siguin
necessàries i possibles per tal d’evitar l’aplicació als treballadors públics d’aquest
Ajuntament de les mesures de retallada i ajust anunciades pel govern central.
Continua el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que en el punt anterior acabam d’aprovar
l’aplicació del Reial decret llei a l’estructura de personal de l’Ajuntament, per la qual
cosa considera que aquesta moció s’hauria d’haver tractat abans que l’esmentat
punt. No obstant açò, encara que s’hagi aprovat el punt anterior, manifesta que no
lleva que l’Ajuntament de Sant Lluís pugui instar el govern central a retirar aquest pla
d’ajuts. Manifesta que en el punt anterior la Sra. Marquès ha dit que amb aquestes
mesures hi podem estar d’acord o no, però que en tot cas són d’obligat compliment;
per tant, considera que aquí és el moment de manifestar-se si realment hi estam o no
d’acord, i creu que un partit polític d’esquerres no pot estar d’acord amb les mesures
que està prenent el Partit Socialista, per molt que sigui d’esquerres i per molt que sigui
el partit majoritari en aquest ajuntament, i s’ha de reconèixer que aquestes mesures
han suposat un atac brutal als drets adquirits en els darrers anys, dècades... i que és
el pitjor atac que es produeix a l’estat del benestar.
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Continua el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que no és admissible que el govern central
es doblegui a les demandes de la Unió Europea i dels poders econòmics i financers
per damunt dels interessos de la població en general i creu que, encara que la
disciplina de vot sigui una qüestió lògica -en el cas del PSOE s’entén per ser del
mateix partit del govern central-, hi ha moments que val més poder anar amb el cap
alt de no haver traït els interessos de la majoria de la població, que no el fet d’haver
d’acatar decisions respecte a les quals suposa que aquí ningú hi deu estar d’acord, si
bé les hem d’acatar.
Finalment, el Sr. Melià Mercadal insisteix a instar el govern central a la retirada
d’aquest pla d’ajust, la qual cosa no vol dir que s’obligui el govern central a retirar-les,
però sobre les quals sí que l’Ajuntament té llibertat de manifestar el seu desacord i
d’instar la seva retirada, la qual cosa no vol dir que el govern central n’hagi de fer cas,
però sí creu que tenim tots l’obligació de fer-ho perquè és el pitjor que s’ha fet en
contra dels interessos de la població en general i és una claudicació de les exigències
dels sectors econòmics. Conclou manifestant la necessitat que la corporació local
prengui totes quantes mesures siguin necessàries i possibles per tal d’evitar l’aplicació
als treballadors públics d’aquest Ajuntament de les mesures de retallada i ajust
anunciades pel govern central.
Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que tal vegada aquesta moció hauria estat
interessant fa un mes, però ara i desprès d’haver-se aprovat la proposta de l’equip de
govern en el punt anterior... Per tant, no sap què en pensa l’equip de govern, sobre
aquesta qüestió, però el PP creu que la moció s’hauria de retirar, ja que, en tot cas,
l’únic punt que podrien tenir en consideració seria el tercer, el qual diu: “L’Ajuntament
de Sant Lluís considera que hi ha altres fórmules de reduir el dèficit públic...”, si bé és
més una expressió d’idea que haver de votar alguna cosa, per la qual cosa considera
que en aquests moment la moció està fora de lloc.
Intervé la Sra. Marqués Portella. Manifesta que l’equip de govern no pot acceptar els
punts 4t i 5è de la proposta presentada, perquè la reducció dels salaris del personal
laboral i funcionari és d’obligat compliment segons l’esmentat Reial decret llei, per la
qual cosa, en tot cas, proposa que es voti punt per punt. A més, plantejaria canvis a la
2a i 3a propostes, en concret, que la segona quedàs tal com segueix:
“El Ple de l’Ajuntament de Sant Lluís insta el govern de la nació a retirar les
mesures d’ajust que congelen les pensions que estiguin per davall dels dos
salaris mínims interprofessionals”
i que la tercera quedàs tal com segueix:
“L’Ajuntament de Sant Lluís insta el govern central que trobi més fórmules de
reduir el dèficit públic, si és aquesta la seva intenció, com poden ser la
recuperació de l’impost de patrimoni o sobre els grans beneficis, per exemple.”
Intervé novament el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que la proposta d’EM-EU té un
sentit global i el fet de votar punt per punt seria rompre aquest sentit, per la qual cosa
no creu que sigui necessari. Afegeix que li costa acceptar que es votin uns punts sí i
altres no, perquè la proposta és una; per tant, entén que s’hauria de votar
conjuntament.
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Intervé novament la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que el Partit Popular considera que
aquesta proposta no s’hauria d’haver dut directament al Ple, sinó que s’hauria d’haver
debatut a una comissió per intentar arribar a un consens. Per tant, anuncia que el
Partit Popular s’abstindrà.
El batle recorda que aquesta moció va quedar damunt la taula en el ple anterior
perquè així ell ho va demanar, ja que l’endemà hi havia una reunió a la FELIB sobre el
particular i, a més, la FELIB va recomanar a tots els ajuntaments que retirassin
qualsevol tipus de moció per evitar aquesta situació. Ara bé, si el portaveu d’EM-EU
manté aquesta moció, ho ha de respectar.
El Sr. Melià Mercadal manifesta que no retirarà la moció, que la manté.
Tot seguit, a les 21.40 hores, el batle demana una pausa de cinc minuts per acabar
d’aclarir aquest assumpte.
A les 21.45 hores es reprèn la sessió.
Intervé el batle. Manifesta que l’equip de govern demana que el present punt quedi
damunt la taula, per tal que en una propera comissió o Junta Portaveus es pugui
arribar a un consens sobre aquest document.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que al mes passat es va votar si el punt
quedava o no damunt la taula, i ara es torna a demanar que quedi damunt la taula, per
la qual cosa demana al secretari si el fet que quedi damunt la taula és una facultat que
té el regidor que presenta la moció o és una cosa que pugui decidir la majoria.
Tot seguit, el secretari llegeix l’article 92 del Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals, que diu:
“1. Cualquier concejal podrá pedir, durante el debate, la retirada de algún expediente
incluido en el orden del día, a efecto de que se incorporen al mismo documentos o
informes, y también que el expediente quede sobre la mesa, aplazándose su discusión
para la siguiente sesión. En ambos casos, la petición será votada, tras terminar el
debate y antes de proceder a la votación sobre el fondo del asunto. Si la mayoría
simple votase a favor de la petición no habrá lugar a votar la propuesta de acuerdo.”

El Sr. Melià Mercadal manifesta que, per tant, és una facultat que té la majoria,
independentment del criteri de qui ha presentat la moció. Per tant, demana que es
voti i, si la majoria aprova que quedi damunt la taula, quedarà damunt la taula; però si
ara, un mes després d’haver-se presentat, s’ha dit que no té massa sentit, si avui
torna a quedar damunt la taula, encara es farà perdre més sentit a aquestes
propostes d’acords. No obstant açò, EM-EU entén que els efectes d’aquestes
mesures no en fan perdre el sentit, sinó que de cada vegada més, més se’n veuen les
conseqüències, per la qual cosa no és ver que perdi sentit a mesura que passi el
temps, però com que s’ha emprat com a argument...
La Sra. Baillo Vadell demana que o bé la moció sigui retirada o que se sotmeti a
votació, però deixar-ho un altre mes damunt la taula... Creu que no s’hi ha de donar
més voltes.
Finalment, el batle manifesta que totes les expressions són respectable, però l’equip
de govern demana que el present punt quedi damunt la taula.
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El Ple de l’Ajuntament, per sis vots a favor, corresponents als membres del PSOE (4) i
PSM-ELS VERDS (2); quatre abstencions, corresponents als membres del PP (4); i un
vot en contra, corresponent al membre d’EM-EU (1); acorda deixar el present punt
damunt la taula.
DESÈ.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DEL PARTIT
POPULAR A L'EMPARA DE L'ARTICLE 87 DE LA LLEI 20/2006.- BASES
CONCURSOS PÚBLICS
El secretari dóna compte de l’escrit presentat per Mª Nieves Baillo Vadell, portaveu del
Partit Popular, RE 3019, de dia 15.06.10, mitjançant el qual presenta una proposta de
resolució a l’empara de l’article 87 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i
de règim local de les Illes Balears, que literalment diu:
“1.- Que se proporcione a la oposición, inmediatamente tras su aprobación, una
copia de las mismas para tener opción a su estudio, y si fuera oportuno,
presentar las alegaciones pertinentes. -----------------------------------------------------2.- En el caso de desacuerdo en dichas bases, puedan ser tratadas las
alegaciones en sesión plenaria.” -------------------------------------------------------------Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que li agradaria saber què pensa fer aquest
equip de govern davant aquesta proposta, relativa al fet que es proporcioni a
l’oposició, immediatament desprès de la seva aprovació, una còpia de les bases de
concursos públics.
Intervé el Sr. Melià Mercadal.
proposició.

Anuncia que EM-EU votarà a favor d’aquesta

Intervé el batle. Demana al secretari si en qualque cas l’equip de govern ha fet alguna
transgressió de la normativa o de la llei.
El secretari informa que una de les competències de la Batlia és l’aprovació de les
bases que serviran per a les proves de selecció de personal laboral i funcionari. I,
respecte a les darreres bases aprovades, relatives a policies turístics, aquestes es
van publicar íntegrament en el BOIB i es van anunciar per la via de la premsa, i en la
base onzena s’estableix:
“La convocatòria, les presents bases i els actes administratius que es derivin de les
actuacions del tribunal, podran ser impugnades per les persones interessades en els
casos i en la forma establerta per la llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.”

Per tant, manifesta que les bases s’aproven per Resolució de Batlia, d’acord amb la
competència que la llei de bases atribueix al batle; es publiquen íntegrament en el
BOIB; s’anuncia per la premsa la seva aprovació; i són susceptibles de poder ser
al·legades per qualsevol persona que hi pugui acreditar interès.
Tot seguit, el batle anuncia que l’equip de govern no donarà suport a aquesta
proposició, atès que compleixen amb la normativa i amb la llei que hi és aplicable.
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Intervé novament la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que el Partit Popular en cap moment
ha dit que el batle no compleixi i, a més, ha quedat sorpresa per la intervenció del
secretari. Assenyala que en cap moment el Partit Popular ha parlat de transgressions,
ni tampoc té ningú a la seva disposició ni ella mateixa per mirar-se diàriament el BOIB,
simplement demana, a través d’aquesta proposta, que una vegada el batle hagi
aprovat les bases que se’n passi una còpia a l’oposició, res més. Si per part de l’equip
de govern hi ha disposició d’acceptar-lo, s’accepta i si no n’hi ha, no s’accepta, però
insisteix que li ha sorprès aquesta sortida.
El batle manifesta que ha volgut un aclariment del secretari perquè a l’exposició de
motius de les bases s’indica textualment: “Que no se da suficiente publicidad a estas
bases, por lo que en muchos casos la oposición y los ciudadanos no tiene posibilidad
de formular alegaciones a los pliegos”; i assenyala que açò és mentida. Per tant, com
açò és una mentida, no es pot donar suport a aquesta proposta de resolució.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació la proposta de resolució
presentada pel grup del Partit Popular.
El Ple de l’Ajuntament, per cinc vots a favor, corresponents als membres del PP (4) i
EM-EU (1); i sis vots en contra, corresponents als membres del PSOE (4) i PSM-ELS
VERDS (2); acorda desestimar en tots els seus termes la proposta de resolució
presentada pel grup del Partit Popular.
ONZÈ.- PROPOSICIÓ DE BATLIA AMB RELACIÓ A LA MODIFICACIÓ DE
L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LES UTILITZACIONS
PRIVATIVES O L'APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL
El secretari dóna compte de la proposició de Batlia, de dia 25.06.10, amb relació a
l’assumpte indicat, que diu:
“Atenent a les diverses anàlisis realitzades des de l’Àrea Territorial i la regidora d’Economia,
s’ha posat de manifest la conveniència de determinar un nou format que reguli la taxa en
concepte d’ocupació del domini públic mitjançant barres a establiments públics amb motiu de
les festes patronals. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Així, s’ha considerant oportú determinar criteris diferenciats, com ara determinar un preu dia
en lloc del valor mitjà de m2 a l’àrea de sòl del nucli urbà, que és el que s’utilitza per a la resta
d’ocupació a via pública; considerar els especials beneficis derivats de l’activitat així com
l’impacte ambiental que genera i que dona lloc a la necessitat del desenvolupament d’activitats
extraordinàries de neteja de la via pública; i, per últim, la necessitat de determinar un factor de
localització per les activitats que se sol·licitin. -----------------------------------------------------------------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.- Modificar l’article 5è de l’Ordenança fiscal que regula la taxa per a les utilitzacions
privatives o l’aprofitament especial del domini públic local, d’acord amb les següents
circumstàncies: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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1) Incorporar un apartat que digui: A) Ocupació Domini Públic Ordinari.
Aquest
apartat recollirà la totalitat de l’article 5è, actualment vigent. ----------------------------------------2) Incorporar un apartat que digui: B) Ocupació Domini Públic Barres Festes
Patronals. Aquest apartat recollirà el següent text: -----------------------------------------------------“Es determina un preu de 9 euros dia per cada metre lineal instal·lat. ----------------------Es determina un factor de localització, de conformitat amb el plànol que figura com
annex 1 a la present ordenança, amb els següents paràmetres: -----------------------------Localització 1, coeficient 1,20. -----------------------------------------------------------------------------Localització 2, coeficient 1. ---------------------------------------------------------------------------------Localització 3, coeficient 0,80. -----------------------------------------------------------------------------Localització 4, coeficient 0’65.------------------------------------------------------------------------------3) La llista de coeficients correctors pel càlcul de tarifes que figura a l’article 5è, s’eliminarà,
en el seu darrer apartat, el concepte barres.--------------------------------------------------------------Tercera.- Publicar en el BOIB i en el tauler d’anuncis de la corporació l’acord de l’aprovació
amb la finalitat que durant el període de trenta dies els interessats puguin examinar l’expedient i
presentar les reclamacions que estimin oportunes. ----------------------------------------------------------En el cas que no es presentin reclamacions, s’entendrà definitivament adoptat l’esmentat
acord.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Intervé la Sra. Marqués Portella. Manifesta que amb la modificació d’aquesta
ordenança allò que es proposa és canviar els conceptes a aplicar a l’hora de calcular
la taxa municipal per poder dur a terme aquesta activitat a la via pública durant les
festes del nostre poble. Afegeix que aquests nous criteris es deriven del fet d’analitzar
diferents situacions que es presentaven a l’hora d’autoritzar aquesta activitat, ja que no
s’ha d’oblidar que són uns dies molt peculiars i difícilment els podem tractar igual que
els de la resta de l’any. Conclou dient que, a partir d’aquest any, la taxa anirà en
funció dels metres lineals de la barra instal·lada, i de la proximitat d’aquesta al centre
de la festa, factors molt importants quant al volum de negoci que genera aquesta
instal·lació a la via pública, directament proporcional al volum de brutícia.
Intervé la Sra. Baillo Vadell. Considera que qualsevol tipus de taxa que impliqui un
canvi, l’equip de govern ho hauria de passar per comissió per ser analitzat. A la
proposta que es presenta en el dia d’avui es determina 9 euros/dia per metre lineal i es
determina un factor de localització i, segons allà on estiguin situats, sembla que
pagaran un coeficient diferent. Conclou dient que al Partit Popular li sembla molt
malament que hi hagi un canvi de taxa i que no se’n doni l’oportuna explicació en una
comissió, per la qual cosa, atesa a aquesta forma d’actuar, hi votaran en contra.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que EM-EU veu bé aquests criteris que han
dut a la modificació d’aquesta ordenança. No obstant açò, coincideix amb el Partit
Popular en el sentit que s’hauria haver pogut tractar en una comissió d’Economia, per
tal de consensuar o, almenys, conèixer més les intencions de l’equip de govern i
analitzar més detalladament aquesta modificació. A més, recorda que el mateix dia
que es va anunciar que es duria aquest assumpte al Ple hi va haver una comissió
d’Hisenda, per la qual cosa considera que no es per falta de temps. Conclou dient
que el seu grup hi votarà a favor perquè considera que és necessària aquesta
modificació, però lamentant i criticant el fet que no s’hagi tractat en una comissió.
Intervé novament la Sra. Marqués Portella. Demana disculpes per no haver dut
aquesta proposta a la comissió d’Economia. Recorda que a la Junta de Portaveus
que es va celebrar abans de la comissió, es va dir que no hi anava perquè no hi havia
hagut temps de redactar la proposta i que es presentaria directament al Ple, però que,
no obstant açò, ella explicaria la proposta a la comissió. Però resulta que quan van
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tractar l’apartat de precs i suggeriments ella no hi va pensar més, ni tampoc se li va
recordar. Per açò, demana novament disculpes per aquest fet. Per altra banda,
manifesta que amb aquesta modificació es recaptarà pràcticament el mateix que es
recaptava fins ara, però el repartiment es farà d’una altra manera, ja que els negocis
que estaven més enfora del centre de la festa pagaven pràcticament igual als que
estaven dins la festa; i és aquí on hi havia queixes en aquest sentit.
Intervé novament el Sr. Melià Mercadal acceptant les disculpes i dient que, pel fet de
com s’ha presentat aquest expedient, el seu vot hauria de ser d’abstenció, però com
que considera que el criteri és bo, hi votarà a favor.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació la proposició de Batlia
presentada.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres del PSOE (4),
PSM-ELS VERDS (2) i EM-EU (1); i quatre vots en contra, corresponents als membres
del PP (4); acorda:
Primer.- El Ple ratifica la inclusió del present assumpte a l’ordre del dia de la present
sessió.
Segon.- Modificar l’article 5è de l’Ordenança fiscal que regula la taxa per a les
utilitzacions privatives o l’aprofitament especial del domini públic local, d’acord amb les
següents circumstàncies:
1) Incorporar un apartat que digui:
A) Ocupació Domini Públic Ordinari.
Aquest apartat recollirà la totalitat de l’article 5è, actualment vigent.
2) Incorporar un apartat que digui: B) Ocupació Domini Públic Barres Festes
Patronals. Aquest apartat recollirà el següent text:
“Es determina un preu de 9 euros dia per cada metre lineal instal·lat.
Es determina un factor de localització, de conformitat amb el plànol que
figura com a annex 1 a la present ordenança, amb els següents paràmetres:
Localització 1, coeficient 1,20.
Localització 2, coeficient 1.
Localització 3, coeficient 0,80.
Localització 4, coeficient 0,65.
3) De la llista de coeficients correctors per al càlcul de tarifes que figura a l’article
5è, se n’eliminarà, en el darrer apartat, el concepte barres.
Tercer.- Publicar en el BOIB i en el tauler d’anuncis de la corporació l’acord de
l’aprovació amb la finalitat que durant el període de trenta dies els interessats puguin
examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes.
En el cas que no s’hi presentin reclamacions, s’entendrà definitivament adoptat
l’esmentat acord.
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DOTZÈ.- PROPOSICIÓ DE BATLIA AMB RELACIÓ A LA SOL·LICITUD
PRESENTADA PER PEDRO PONS OLIVES RESPECTE A LA PARCEL·LA 47 DEL
POLÍGON INDUSTRIAL DE SANT LLUÍS
El secretari dóna compte de la proposició de Batlia, de dia 25.06.10, amb relació a
l’assumpte indicat, que diu:
“Mitjançant escrit de dia 15.06.10, RE 3041, Pedro Pons Olives, titular de la parcel·la núm. 47
del Polígon Industrial de Sant Lluís (referència cadastral 8429145), la qual va ser alienada per
aquest Ajuntament en sessió de Ple de dia 03.06.03, sol·licita un ajornament del període
determinat a la condició resolutòria de l’alienació, atenent a les circumstàncies que planteja. ---Atenent a què l’esmentada alienació va ser adjudicada directament per tal de traslladar al
Polígon Industrial l’activitat de fusteria que en el dia d’avui desenvolupa; i atenent que davant
situacions similars el Ple d’aquest Ajuntament ha acordat ajornaments similars a la present
sol·licitud; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------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.- Acceptar la sol·licitud presentada per Pedro Pons Olives amb relació a l’ampliació del
període per a presentar la baixa de l’activitat de fusteria que en l’actualitat desenvolupa, així
com l’alta i la llicència d’obertura de l’esmentada activitat a la parcel·la objecte d’alienació. ------Tercera.- Determinar com a data límit el dia 01.07.2011 per dur a terme el que s’ha indicat
anteriorment. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quarta.- Instar el Registre de la Propietat a modificar la clàusula resolutòria inscrita a la finca
registral núm. 9841, de conformitat amb el següent text: ---------------------------------------------------“La enajenación acordada somete su eficacia a que por parte del adquirente y con
anterioridad al día 1 de julio de 2011, se presente la baja en la actividad de carpintería
que en la actualidad desarrolla, así como el alta y licencia de apertura de la referida
actividad en la parcela objeto de enajenación. ------------------------------------------------------En el referido período el adjudicatario no podrá enajenar la parcela vendida por este
Ayuntamiento, salvo a esta administración y por el precio pagado.----------------------------El incumplimiento de la presente cláusula implicará la resolución de la compraventa y la
pérdida por parte del comprador de las fincas adquiridas, mediante el pago por parte
del Ayuntamiento del importe satisfecho” ------------------------------------------------------------Cinquena.- Facultar el batle per signar, si és el cas, els documents públics subsegüents al
present acord.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que el present punt és semblant al punt
anterior, en el sentit que no s’ha tractat a una comissió informativa. No obstant açò,
entén la urgència del cas i recorda que en situacions similars el Ple havia acordat
allargar el període i, per açò, anuncia que hi votarà a favor.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació la proposició de Batlia
presentada.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres del PSOE (4),
PSM-ELS VERDS (2) i EM-EU (1); i quatre abstencions, corresponents als membres
del PP (4); acorda:
Primer.- El Ple ratifica la inclusió del present assumpte a l’ordre del dia de la present
sessió.
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Segon.- Acceptar la sol·licitud presentada per Pedro Pons Olives amb relació a
l’ampliació del període per a presentar la baixa de l’activitat de fusteria que en
l’actualitat desenvolupa, així com l’alta i la llicència d’obertura de l’esmentada activitat
a la parcel·la objecte d’alienació.
Tercer.- Determinar com a data límit el dia 01.07.2011 per dur a terme el que s’ha
indicat anteriorment.
Quart.- Instar el Registre de la Propietat a modificar la clàusula resolutòria inscrita a la
finca registral núm. 9841, de conformitat amb el següent text:
“La enajenación acordada somete su eficacia a que por parte del adquirente y con
anterioridad al día 1 de julio de 2011, se presente la baja en la actividad de carpintería
que en la actualidad desarrolla, así como el alta y licencia de apertura de la referida
actividad en la parcela objeto de enajenación.
En el referido período el adjudicatario no podrá enajenar la parcela vendida por este
Ayuntamiento, salvo a esta administración y por el precio pagado.
El incumplimiento de la presente cláusula implicará la resolución de la compraventa y la
pérdida por parte del comprador de las fincas adquiridas, mediante el pago por parte
del Ayuntamiento del importe satisfecho”

Cinquè.- Facultar el batle per signar, si és el cas, els documents públics subsegüents
al present acord.
TRETZÈ.- DONAR COMPTE SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPREM
AMB
RELACIÓ AL RECURS DE CASSACIÓ INTERPOSAT CONTRA LA SENTÈNCIA
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE LES ILLES BALEARS EN EL MARC
DEL PROCEDIMENT 1017/2003.- TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA
El secretari dóna compte de la sentència del Tribunal Suprem de la sala contenciosa
administrativa, secció quarta, de dia 27.04.10, amb relació al recurs de cassació
interposat contra la sentència de dia 22.04.06, que va estimar parcialment el recurs
contenciós interposat per Telefónica Móviles España, SA contra l’acord del Ple de
l’Ajuntament de Sant Lluís de 30.04.03, relatiu a l’aprovació de l’ordenança municipal
per a l’ordenació de les instal·lacions de les infraestructures de telecomunicacions per
ones electromagnètiques (telefonia mòbil). La sentència disposa literalment:
“A) Casamos y anulamos la citada sentencia de veintidós de febrero de dos mil seis.
B) Estimamos parcialmente el recurso
contencioso-administrativo 1017/2003,
interpuesto por Telefónica Móviles Espala, SA contra el acuerdo del Pleno del
Ayuntamiento de Sant Lluís (Menorca), de treinta de abril de dos mil tres, por el que se
aprobó la Ordenanza municipal para la ordenación de las instalaciones de las
infraestructuras de telecomunicaciones por ondas electromagnéticas (telefonía móvil),
anulando el inciso “cuando así lo estime oportuno el Ayuntamiento” de su artículo 7.2.
C) No hacemos imposición de condena en las costas causadas en el recurso de
casación.
D) Tampoco hacemos imposición de las costas causadas en la instancia.”

El Ple en resta assabentat.
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CATORZÈ.- DONAR COMPTE SENTÈNCIA NÚM. 232 DEL TRIBUNAL SUPERIOR
DE JUSTÍCIA DE LES ILLES BALEARS AMB RELACIÓ AL PROCEDIMENT
D'ENTRADA A DOMICILI 5/2009
El secretari dóna compte de la Sentència núm. 232, de dia 23.03.10, del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears, mitjançant la qual es DESESTIMA el recurs
d’apel·lació interposat contra l’acte núm. 202/2009 dictat pel Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 2, que va autoritzar l’entrada a la finca propietat de Maria Paz
Martínez Vives per a l’execució subsidiària d’acte administratiu, i exigeix la imposició
de les costes a la part apel·lant, que ha vist desestimada la seva pretensió.
El Ple en resta assabentat.
QUINZÈ.- DONAR COMPTE SENTÈNCIA NÚM. 187 DEL JUTJAT CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU NÚM. 1 AMB RELACIÓ AL RECURS CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU INTERPOSAT PER RAMÓN ULLDEMOLINS VIDAL I ALTRES
CONTRA AQUEST AJUNTAMENT (PO 3/2007)
El secretari dóna compte de la Sentència núm. 187/10, de dia 14.06.10, del Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 1 de Palma de Mallorca, amb relació al recurs
contenciós administratiu interposat per Ramón Ulldemolins Vidal i altres contra el
decret de Batlia núm. 2006/774, de dia 08.11.06, mitjançant el qual es desestima el
recurs de reposició interposat contra la Resolució de Batlia 2006/623, de 11.09.06, per
la qual s’acordava l’adjudicació del contracte d’assistència tècnica per a la redacció del
projecte d’urbanització del sector VI de l’àrea de la costa, Binibèquer Nou, a Joan Moll
Serra; i contra la Resolució de Batlia núm. 2006/627, de 12.09.06, per la qual es
desestimaven les al·legacions presentades per Ramón Ulldemolis Vidal i es
desestimava la sol·licitud de suspensió de l’execució de la resolució impugnada (PO
372007). La sentència disposa literalment:
“1º.- Estimar parcialmente el recurso interpuesto por la procuradora Dª Montserrat
Montané Ponce, en nombre y representación de D. Ramón Ulldemolins Vidal, D.
Bartolomé Martí Vidal, D. Enrique Vicente Ulldemolins Vidal y D. Frances Xavier
Gornés Cardona, frente a los actos identificados en el antecedente de hecho primero
de esta resolución, que anulo por no ser conformes a derecho.
2º.- Anular la adjudicación del contrato de asistencia técnica para la redacción del
proyecto de urbanización del sector VI del Área de la Costa, Binibeca Nou, efectuada a
favor de D. Juan Moll Serra mediante decreto de fecha 11 de septiembre de 2006.
3º.- Acordar la retroacción de las actuaciones a fin de que se emita un nuevo informe
ajustado a los pliegos rectores del procedimiento de licitación, con el grado de
motivación exigible, por los funcionarios técnicos que se estimen convenientes pero
distintos al que emitieron al anterior y se eleve de nuevo a la Mesa de Contratación que
sustituya a la anterior para que a su vez formule la propuesta correspondiente al
órgano de contratación.
4º.- Desestimar el recurso en todo lo demás.
5º.- No imponer las costas.”

Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que voldria fer una sèrie de preguntes sobre el
particular. En primer lloc, demana si pensen presentar recurs d’apel·lació. El batle
respon que no.
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Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que han pagat 5.000 euros en despeses
jurídiques, així com el projecte, per la qual cosa demana si s’ha d’entendre que han
perdut els 130.000 euros que van pagar.
El batle interpreta que no i afegeix que,
evidentment, s’ha pagat una feina i l’Ajuntament disposa d’un projecte.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Demana: Que se’n farà, d’aquest projecte? El batle
manifesta que el projecte és bo, la sentència en cap moment parla que el projecte sigui
dolent.
Per altra banda, la Sra. Baillo Vadell s’interessa respecte a si es convocarà una altra
mesa de contractació i quan. El batle respon que, evidentment, és el que diu la
sentència i es convocarà quan es pugui.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que, per exemple, una vegada convocada la
mesa de contractació i es dóna el cas hipotètic que no guanyi la mateixa persona,
entén que aquests 130.000 euros s’han perdut. El batle manifesta que en aquests
moments pot parlar del que diu la sentència, del que passarà no ho sap, no és endeví,
però també podria ser que la nova mesa de contractació digui que l’adjudicació és
correcta i ho adjudica al mateix, però açò és entrar en una dinàmica que no és lògica
perquè en aquests moments no és açò la situació, la situació és que s’ha de fer la
retroacció de les actuacions.
Per altra banda, la Sra. Baillo Vadell manifesta que en el Ple de dia 30.01.08, quan el
Sr. Coll es va interessar sobre el projecte, el batle li va contestar que aquest estava
acabat. Per tant, si fa més de dos anys que estava acabat, per què han esperat a
posar-lo en marxa?
El batle manifesta que no s’ha de mesclar el fet de la redacció
del projecte i el fet de tirar endavant el projecte, la qual cosa du una tramitació
exhaustiva que no té res a veure amb la sentència que s’està debatent.
Finalment, la Sra. Baillo Vadell manifesta que li agradaria saber quines garanties va
deixar a l’Ajuntament el promotor de la urbanització. El batle manifesta que, si no
recorda malament, dia 30.06.99 es van donar per complertes les obligacions del
promotor, si bé s’informarà més detalladament d’aquesta qüestió.
El Ple en resta assabentat.
SETZÈ.- DONAR COMPTE RESOLUCIONS D'ALCALDIA EN RELACIÓ A
DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES
El secretari dóna compte de les següents resolucions de Batlia:
Resolució de Batlia núm. 2010/334, de dia 26.05.10:
“Atenent a l'absència del Sr. Batle prevista per dia 27 de maig de 2010 fins el dia 28 de maig
de 2010; i atenent a la normativa vigent sobre absències del Sr. Batle en el terme municipal, i
en virtut de les atribucions que me confereix la vigent llei de Règim Local, venc a -----------------------------------------------------------------------RESOLDRE---------------------------------------------------------PRIMER.- Delegar en el 1er Tinent de Batle d'aquest Ajuntament, Remigio Lora Buzón, la
totalitat de les funcions que com a Batle me corresponen, tenint efecte l’esmentada delegació
des del dia 27 de maig de 2010, a partir de les 7 hores del matí, fins la reincorporació com a
Batle prevista pel dia 28 de maig de 2010, a les 20 hores.--------------------------------------------------36
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SEGON.- Que la present Resolució es doni coneixement en el Ple de l’Ajuntament en la
primera sessió que es celebri. -------------------------------------------------------------------------------------TERCER.- Publicar en el BOIB la present Resolució.” -------------------------------------------------------

Resolució de Batlia núm. 2010/373, de dia 07.06.10:
“Atenent a les vacances del Sr. Batle previstes pels dies 8 de juny de 2010 fins dia 10 de juny
de 2010, ambdós inclosos; i atenent a la normativa vigent sobre absències del Sr. Batle en el
terme municipal, i en virtut de les atribucions que me confereix la vigent llei de Règim Local,
venc a --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RESOLDRE---------------------------------------------------------PRIMER.- Delegar en el 1er Tinent de Batle d'aquest Ajuntament, Remigio Lora Buzón, la
totalitat de les funcions que com a Batle me corresponen, tenint efecte l’esmentada delegació
des del dia 8 de juny de 2010, a partir de les 7 hores del matí, fins la reincorporació com a Batle
prevista pel dia 11 de juny de 2010. -----------------------------------------------------------------------------SEGON.- Que la present Resolució es doni coneixement en el Ple de l’Ajuntament en la
primera sessió que es celebri. -------------------------------------------------------------------------------------TERCER.- Publicar en el BOIB la present Resolució.” -------------------------------------------------------

El Ple en resta assabentat.
DISSETÈ.- CONTROL DEL PLE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Intervé la Sra. Baillo Vadell que demana una còpia de les següents resolucions de
Batlia:
- 2010/332, 2010/349, 2010/359, 2010/360, 2010/363, 2010/364, 2010/365, 2010/368,
2010/369, 2010/401, 2010/405 i 2010/409.
Per altra banda, la Sra. Baillo Vadell demana la següent documentació:
Junta de Govern Local de dia 25.05.10:
- Punt 3r, apartat 2n.- Còpia de l’escrit del CIM, RE 2429.
- Punt 3r, apartat 5è.- Còpia de l’escrit de la Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat del
Govern de les Illes Balears, RE 2513.
Junta de Govern Local de dia 31.05.10:
- Punt 6è.- Demana una explicació dels motius pels quals s’ha pagat a DICONSAL una
sèrie de factures per a la coordinació de seguretat d’algunes obres, ja que aquest
equip de govern va manifestar que no es demanaria res a cap empresa exterior
perquè els Serveis Tècnics de l’Ajuntament ho podien fer i, a més, va ser un dels
motius pels quals es va prescindir de l’arquitecte, Sr. Rodriguez.
- Punt 13è.- Manifesten la necessitat de fer un projecte d’ampliació del dipòsit existent
a Biniancollet, per la qual cosa voldria saber el cost d’aquest projecte.
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Junta de Govern Local de dia 07.06.10:
- Punt 4t.- Explicació de què es tracta, l’aval dipositat, de quina obra es tracta i a quin
any es refereix.
Finalment, la Sra. Baillo Vadell manifesta que el Partit Popular va presentar un escrit
en aquest Ajuntament, RE 2811, reclamant sol·licituds fetes des de mesos enrere.
Assenyala que al principi de la present sessió li han remès part d’aquestes sol·licituds i
voldria tenir la seguretat i la paraula del batle en el sentit que en el proper Ple li
remetran tot allò que hi ha pendent de contestar-li.
DIVUITÈ.- PRECS, SUGGERIMENTS I MOCIONS
Intervé el Sr. Tudurí Mercadal. Manifesta que durant l’hivern es va retirar una sèrie de
contenidors de fems i, segons unes declaracions fetes pel Sr. Cruz, es va dir que els
contenidors s’anirien reposant durant la temporada d’estiu. Som pràcticament en el
mes de juliol i, sobretot a les urbanitzacions, creu que fa falta reposar-los, per la qual
cosa suggereix que ho faci revisar per millorar el servei de recollida i per donar una
millor imatge als nostres visitants.
Continua el Sr. Tudurí Mercadal. Manifesta que cada any tenim problemes amb la
recollida de restes, poda i jardineria a les urbanitzacions.
Els anys passat
s’augmentava a dos dies per setmana la recollida i voldria saber si aquest any també
s’augmentarà o què pensen fer amb aquest aspecte.
Intervé el Sr. Cruz Dalmau. Manifesta que els contenidors estan posats tots en el seu
lloc, si bé hi ha una carència de contenidors en aquest moments, i s’han hagut de
repartir.
Respecte al servei de recollida de poda, manifesta que, efectivament, els
anys passats es va augmentar el servei i es feia dos dies per setmana a tot el terme
municipal. Assenyala que açò generava una sèrie d’inconvenients perquè la gent no
sabia quan havia de treure la poda; i enguany el que s’ha fet, sense donar-hi publicat,
és augmentar la recollida de poda en un dia mes a la setmana, és a dir, els divendres
hi ha un camió que fa un repàs per tot el terme municipal. Insisteix que no s’ha donat
publicitat d’aquest augment de servei.
El Sr. Tudurí Mercadal demana, doncs, quins dies passen a les urbanitzacions per fer
la recollida de poda. El Sr. Cruz Dalmau respon que els mateixos dies de sempre.
Continua el Sr. Tudurí Mercadal. Manifesta que els regidors d’aquest Ajuntament són
informats dels diferents actes que es fan en aquests municipi mitjançant escrits
dipositats dins les bústies que té cada regidor. Assenyala que, com comprendrà el
batle, els regidors de l’oposició no poden passar cada dia i menys durant l’horari
d’atenció al públic que té aquest ajuntament, per recollir la documentació, ja que quasi
tots tenim obligacions professionals. Per tant, el Partit Popular agrairia que també
se’ls avisàs per telèfon d’aquests actes que organitza l’Ajuntament, per poder-hi
assistir.
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El batle demana a quins actes es refereix, ja que, si parla dels actes culturals, a la
comissió corresponent se’n va donar plena informació. Respecte als actes amb motiu
de les festes patronals, assenyala que encara no se n’ha donat coneixement perquè
no estan enllestits, però insisteix que un membre del seu partit té total informació del
programa de Vetlades d’Estiu 2010.
El Sr. Tudurí Mercadal manifesta que es referia a actes com, per exemple, la festa
esportiva de final de curs. El batle manifesta que aquesta festa l’organitza el regidor
d’Esports.
Tot seguit, el Sr. Cubas Pons manifesta que se’n van donar informació a la comissió
corresponent, però, no obstant açò, no té cap inconvenient que també els n’informi
per telèfon.
Intervé el Sr. Morro Ferrá. Manifesta que a la comissió d’Esports no es va dir res de la
festa esportiva de final de curs. El Sr. Cubas Pons manifesta que creu que sí i que
ho comprovarà.
Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que, dins la mateixa línia, es va fer una reunió
a l’OAR amb l’alumnat. Diu que ella ve dues o tres vegades per setmana a
l’ajuntament, però el dia que es va trobar l’escrit on deia que hi havia l’esmentada
reunió era el mateix dia que s’estava fent. Per tant, demana que quan hi ha alguna
cosa d’aquestes característiques s’informi també per telèfon, ja que, si ho sabem,
podem mirar de venir i, si no venim, no passa res, però almenys ho sabem.
La Sra. Marqués Portella manifesta que li sap greu perquè tenia constància que, com a
mínim, s’havia enviat l’escrit una setmana abans que hi hagués el Consell de
Participació Infantil.
La Sra. Baillo Vadell manifesta que ella no ho va veure fins el mateix dia que tenia lloc
i considera que no costa tant que també s’informi per telèfon.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que en el darrer Ple es va posar de manifest
que hi havia vorades de les voravies que estan en molt mal estat, per la qual cosa
demana si s’ha fet res i si s’han donat ordres perquè s’arrangin.
El Sr. Ruiz Mena manifesta que es van fent actuacions diàriament i que no sap a
quines vorades fa referència la Sra. Baillo. La Sra. Baillo Vadell manifesta que, en
concret, un dia li va dir que es miràs les vorades de Son Perruquet. El Sr. Ruiz Mena
manifesta que s’ho va mirar i no va veure cap vorada rompuda, potser alguna una
mica rompuda, però no arrancada. La Sra. Baillo manifesta que sí que n’hi ha i que
ho revisi. El Sr. Ruiz Mena manifesta que així ho farà.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que s’ha presentat un escrit, RE 1836, en el
qual es posa de manifest l’estat absolutament deplorable de l’asfalt del carrer de
s’Oblada Blava de Binibèquer Nou; també s’indica que s’ha comunicat aquesta
circumstància al regidor d’Urbanisme, així com a l’inspector d’obres. Demana si s’ha
fet qualque actuació. El batle manifesta que ja està arranjat.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que han passat vuit mesos des que van
demanar quan es recepcionaria la urbanització de Binibèquer Vell, per la qual cosa
voldria saber què passa amb aquest expedient , ja que ho demana cada mes i sempre
es diu que s’hi està fent feina.
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El secretari informa que en el dia d’avui s’ha remès un informe de Secretaria relatiu a
la recepció d’urbanitzacions.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Demana si ja s’ha rebut la contestació de Medi Ambient
sobre la modificació de les Normes subsidiàries d’adaptació al PTI. El Sr. Lora Buzón
respon que no. La Sra. Baillo manifesta que ella tenia entès que sí. El batle afegeix
que la que s’ha rebut és la de Demarcació de Costes, però no del departament de
Recursos Hídrics de la Conselleria de Medi Ambient.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que fa diversos mesos l’Associació de Veïns
de Cala Torret va presentar un escrit a aquest Ajuntament, van tenir unes quantes
reunions amb el Sr. Lora i ell es va comprometre a arranjar les deficiències de la
urbanització, per la qual cosa demana per què no s’han arranjat.
El Sr. Lora
manifesta que s’estan arranjant, no totes a la vegada, però sí que s’hi està fent feina.
La Sra. Baillo Vadell manifesta que amb RE 2789, de dia 04.06.10, van tornar a
demanar que l’Ajuntament complís amb el compromís adquirit, perquè sembla que
Cala Torret està en progressiu deteriorament, per la qual cosa no entén que el regidor
d’Urbanisme digui que s’està arranjant. Per tant, demana si és que s’està arranjant
de dia 4 de juny ença.
El Sr. Lora Buzón respon que s’estan fent actuacions des de l’any passat i l’altre, i s’ha
de tenir en compte que Cala Torret forma part del projecte d’urbanització de
Binibèquer i en aquest projecte hi ha una actuació íntegra dins Cala Torret. Afegeix
que es van arranjant les coses que es poden arranjar i una de les actuacions que es
farà enguany és la nova ubicació de la zona de fems.
La Sra. Baillo Vadell suggereix que, doncs, contesti a aquest escrit que s’ha
presentat. El Sr. Lora Buzón manifesta que creu que s’està contestant per parts. La
Sra. Baillo demana, doncs, una còpia de la contestació municipal.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que en el Ple del mes de maig de l’any passat
es va aprovar una proposta del Partit Popular, en el sentit d’estudiar la possibilitat de
fer una guia turística. Recorda que la senyora Marqués va dir que, com a prest, açò
seria amb vista a la propera temporada turística i, per açò, a la darrera sessió plenària
el Partit Popular s’hi va interessar. Assenyala que en aquesta sessió la Sra. Marqués
va dir que a la portaveu del PP li havia costat molt posar-se d’acord amb
l’administrativa per veure-la i xerrar sobre aquest expedient; i diu que, efectivament,
en principi va costar perquè a les hores que a una li anaven bé a l’altre no, fins que
aquest hivern van poder-se reunir. Manifesta que per les paraules de la Sra. Marqués
feia la sensació que semblava que no hi havia hagut voluntat per part de la portaveu
del Partit Popular, i açò no era cert, per la qual cosa suggereix a la Sra. Marqués que
quan se li demana alguna cosa no doni explicacions gratuïtes.
La Sra. Marqués Portella manifesta que creu que va dir que havia costat molt, no que
a la portaveu del PP li havia costat molt. No obstant açò, avui se li ha remès un petit
informe respecte a la situació d’aquesta guia.
La Sra. Baillo Vadell suggereix que des de l’àrea de Turisme es presenti una proposta
de guia turística i que llavors aquesta es presenti a la comissió.
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Continua la Sra. Baillo Vadell. Pel que fa als tancaments dels solars que es van
expropiar amb motiu de l’escola nova, manifesta que sembla que n’hi ha qualcun que
està obert i hi entren animals, per la qual cosa voldria saber quan pensen fer els
tancaments.
La Sra. Marqués Portella manifesta que en els acords d’expropiació va quedar clar que
en el moment que es començàs l’escola es faria un tancament provisional fins que els
tècnics definissin exactament quin havia de ser el tancament definiu. Manifesta que
en aquests moments hi ha dos solars que tenen una part oberta del seu terreny i en
aquests dies un d’aquests propietaris s’ha queixat i se li farà ja el tancament
provisional.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que va venir a veure l’expedient del Pla Mirall i
va demanar diferents còpies de documents, els quals encara no ha rebut. La Sra.
Marqués manifesta que, possiblement, demà se’ls remetran.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que el dia 29.10.09 la Sra. Marqués va dir a
un ple, després de fer una exposició llarguíssima sobre el Pla Mirall, que: “...és millor
espolsar-se de la responsabilitat per petita que sigui i culpar els altres...”, així com
també va dir-li que el discurs del PP tenia una doble moral. Manifesta que desprès
d’haver-se analitzat l’expedient del Pla Mirall, es reafirma amb tot el que ha anat dient
sobre aquest assumpte, el batle és el responsable que l’Ajuntament no hagi cobrat
aquests més de 300.000 euros del Govern balear. Afegeix que, si bé els primers
documents apareixen l’any 1996, les obres es van executar els anys 2000 i 2001 i, en
aquell moment, el batle hauria d’haver sabut la necessitat d’establir un conveni,
conveni que no es va establir mai. Manifesta que el fet d’haver dit açò no és incórrer
en enganys, tal com la senyora Marqués la’n va acusar. Conclou dient que el dia 26
d’octubre es va fer el darrer escrit a la Conselleria de Turisme, per la qual cosa voldria
saber si se n’hi ha remès cap altre més i en quina situació es troba l’expedient per
recuperar aquests doblers.
La Sra. Marqués Portella manifesta que no s’ha remès cap més escrit i que la situació
actual és que la nova Consellera de Turisme va acceptar el mateix compromís que
havia adoptat l’anterior conseller. Afegeix que també s’ha de tenir en compte que hem
tingut molt mala sort amb aquesta legislatura, ja que hi ha hagut diferents consellers
de Turisme. El batle afegeix que contínuament és una Conselleria que està patint tot
el que hem anant veient en aquesta legislatura i ara ha sortit, altra vegada, INESTUR
amb la legislatura passada.
La Sra. Baillo suggereix que, doncs, es reiteri la sol·licitud municipal.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Demana si s’ha rebut contestació del Consell Insular de
Menorca, respecte a les sol·licituds municipals de subvenció per a la residència
geriàtrica.
La Sra. Marqués Portella manifesta que sí que n’han rebut. Pel que fa a l’equipament,
ens van dir que estava a punt de sortir la convocatòria. I, respecte a la qüestió de
concertar places, van dir-nos que des del moment que hi havia la llei de dependència,
les noves places creades s’havien de concertar a través de la llei de dependència, és
a dir, amb el Govern balear.
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Continua la Sra. Baillo Vadell. Respecte a les bases del geriàtric, manifesta que el Ple
de dia 03.06.10 el batle va dir: “...que aquestes van anar al Consell Sectorial de
Participació Ciutadana, on el Partit Popular hi té representació, per la qual cosa van
tenir l’oportunitat de dir-hi la seva i que tots ho van veure bé...”. Suggereix al batle que
no digui açò d’aquesta manera tan a la lleugera i que si ell vol que es debatin les
bases, li demana que creï una comissió perquè tots sabem com són els consells
sectorials de Participació Ciutadana.
La Sra. Marqués Portella manifesta que ella va participar en aquest Consell Sectorial
per explicar les bases d’aquest concurs, tal com se li va demanar en el seu moment, i
tota la gent que hi participava, en aquest Consell, va tenir amb temps l’esborrany
d’aquestes bases, les quals no estaven tancades. Recorda que, fins i tot, es van fer
algunes aportacions, i assenyala que tots els grups polítics hi tenen un representant.
La Sra. Baillo Vadell manifesta que aquí tenim comissions que trobam interessants
que es podria participar d’una forma més efectiva abans d’una participació ciutadana.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que el batle és president de qualsevol mesa
de contractació, però la direcció la duen els qui en saben, ni el batle ni ella, cap dels
dos, tenim coneixement suficients per poder-la dirigir, per la qual cosa demana al batle
que posi els peus en terra, en aquesta qüestió, ja que l’altre dia el batle va dir que la
direcció la va dur ell com a president de la mesa. Manifesta que bé està que sigui el
batle el president de la mesa, però la direcció no l’ha dur el president, sinó que la du el
qui pot dirigir i té coneixements per fer-ho.
El batle manifesta que no accepta el suggeriment i es reafirma amb tot allò que va
dir. Ben igual que el qui modera aquest Ple, és el batle, no la portaveu del Partit
Popular, i el mateix passa amb qualsevol mesa de contractació, ja que el qui presideix
és el batle i ell té els assessoraments tècnics i jurídics necessaris, però no són els
tècnics ni els jurídics els qui tenen la facultat que la senyora Baillo està esmentant.
Conclou dient que açò ho té molt clar i que té els peus en terra.
Finalment, la Sra. Baillo Vadell manifesta que el batle ha presentat el programa de
Vetllades d’Estiu amb una foto que és francament atractiva, el format està bé, és
adequat, però una persona anglesa li ha demanat qui havia escrit la salutació, per la
qual cosa ho demana al batle.
El batle respon que li contestarà per escrit.
Per altra banda, la Sra. Baillo Vadell demana si han pagat alguna cosa per aquesta
traducció. El batle respon que, igualment, li contestarà per escrit.
Així mateix, la Sra. Baillo Vadell manifesta que aquesta persona anglesa també li va
demanar si el programa s’havia fet amb doblers públics, i ella li va contestar que, en
part, sí. És correcte? El batle respon que, probablement, en part sí.
La Sra. Baillo Vadell manifesta que aquesta persona li va dir que estava indignada per
la traducció tan mal feta en anglès, i ella li va demanar que li’n fes una. Tot seguit, li
lliura al batle la traducció feta per aquesta persona anglesa, dient-li al batle que,
almenys, li mostri a la persona que ho ha fet.
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Per acabar, la Sra. Baillo Vadell manifesta que un departament de Cultura no pot
presentar una salutació tan mal feta i suggereix que l’any venidor, si ell governa, faci
honor a la paraula que significa cultura; i si ho vol posar en anglès, ho faci ben fet.
El batle manifesta que açò és voler cercar espines a sa carn. Afegeix que tots els
respectes del món a aquest senyor anglès si aquesta salutació no és correcta. La
veritat és que ens hi ben miram, es tracta d’un programa molt complet i si el
departament de Cultura té qualque error, som humans, i sempre s’intenta fer-ho de la
millor manera possible. Insisteix que podem equivocar-nos com a humans que som
perquè no hi ha ningú que sigui infal·lible i el qui es cregui infal·lible, malament va.
El president aixeca la sessió i ordena que se n’estengui la corresponent acta, que
firmen els membres del Ple de l'Ajuntament amb mi, el secretari, acta que certific.
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