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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Caràcter de la sessió: ordinari
Dia: 22/12/2008
Hora: de les 20 a les 22 hores
Lloc: Ajuntament
Assistents
Batle:
1r. Tinent de batle:
2a. Tinenta de batle:
3r. Tinent de batle:
4t. Tinent de batle:
Regidora:
Regidor:
Regidora:
Regidor:
Regidor:
Regidora:
Regidor:
Regidor:

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

Secretari:

Isidro López de Hoyos Herrero

Ordre del dia
Primer.- Signatura acta sessió anterior
Segon.- Dictamen comissió Cultura i Festes 15.12.08.- Moció que presenta el grup del
Partit Popular, RE 7078, amb relació al ball de Cap d'Any
Tercer.- Dictamen comissió d'Economia i Educació 16.12.08.- Aprovació inicial
Pressupost 2009 i Plantilla 2009
Quart.- Dictamen comissió d'Economia i Educació 16.12.08.- Modificació contracte
d'arrendament a Menorca Sol 2006 SL.- Planta fotovoltaica
Cinquè.- Control del Ple a la Junta de Govern Local
Sisè.- Precs i suggeriments
Desenvolupament de la sessió
PRIMER.- SIGNATURA ACTA SESSIÓ ANTERIOR
El secretari dóna compte de l’acta de la sessió de dia 27.11.08.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda aprovar l’esmentada acta i la signa.
SEGON.- DICTAMEN COMISSIÓ CULTURA I FESTES 15.12.08.- MOCIÓ QUE
PRESENTA EL GRUP DEL PARTIT POPULAR, RE 7078, AMB RELACIÓ AL BALL
DE CAP D'ANY
El secretari dóna compte del dictamen emès en relació amb l’assumpte indicat, que
diu:
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“Pren la paraula el senyor Coll dient que el seu partit, la notícia que l’Ajuntament no organitzaria
el ball de Cap d’Any la va saber primer per la premsa. Cosa que preocupa molts de ciutadans,
perquè aquest acte ja era tradicional que s’oferís aquí en el poble de Sant Lluís; a més,
manifestaven que trobaven que és important la seva continuïtat. ----------------------------------------Continua el senyor Coll dient que, si bé és cert que els darrers anys no ha rebut molta afluència
de gent, el seu grup troba que aquest acte s’hauria de mantenir (encara que creuen, com
sempre han dit, que l’àrea de Festes s’hi gastava massa). I s’hauria de mantenir, diu, per molts
de motius: perquè incentiva que la gent quedi en el seu poble a celebrar una nit tan especial i
per evitar els riscos de conducció de vehicles en l’estat en què la gent sol estar per aquestes
festes. Per tant, reiteren la necessitat de mantenir l’organització d’aquest ball tradicional de Cap
d’Any. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Segueix el senyor Coll. Diu que entenen que aquestes dates són ja molt avançades, i que per
aquest motiu podria haver-hi ara dificultats per organitzar un acte com aquest, però que troben
que almanco s’hauria d’intentar. Demana si el batle pot comunicar els motius d’aquesta
decisió, que tal vegada, quan el seu grup els conegui, podran analitzar-la més adequadament. El president intervé. Comunica que durant el consell sectorial de Cultura i Festes de dia 29
d’octubre ja en va informar tots els membres, i que no n’hi va haver cap que hi opinàs en
contra. Que, per tant, no ha estat una decisió de fa pocs dies. Així mateix, diu que durant
aquest consell es va donar notícia del programa d’actes que s’estava preparant i per açò també
va tenir l’oportunitat d’explicar els motius de la decisió de no organitzar el ball de Cap d’Any. ---Continua el president. Diu, que un dels grans problemes viscuts l’any passat va ser trobar
qualcú que es fes càrrec de l’explotació del bar. A més, informa que és una actuació d’un cost
per a l’Ajuntament d’uns 7.000 o 9.000 euros, i que supera la partida pressupostària per a tot el
programa de Nadal, Cap d’Any i Reis. Comunica que, com tots ja saben, fa uns anys es
cobrava una entrada, però com que fins i tot el regidor de Cultura (fent fins i tot de porter, funció
que no li pertoca) va rebre tota classe d’insults per raó d’aquest cobrament; després, els dos
darrers anys es va acordar d’assumir-ho l’Ajuntament, i així amb entrada lliure per a tothom. I
diu que també hi té a veure la situació econòmica actual i el fet de trobar-se en la situació
d’haver d’atendre partides deficitàries en el cas de les Vetlades d’Estiu i de les festes
patronals. Per tot açò és que l’Ajuntament entén l’obligació de retallar el programa d’actes. ----Continua el president. Diu que la reflexió feta pel representant del Partit Popular ja la van fer
l’equip de govern (com a grup i no en una junta de govern) prèviament a la reunió del consell
sectorial. Tot l’equip va analitzar la problemàtica que es genera a causa de l’organització
d’aquest acte, i tenint en compte també la situació econòmica actual que abans esmentava, i
així és com el grup va prendre aquesta decisió. --------------------------------------------------------------Llavors el president demana al representant del Partit Popular que deixi damunt la taula
aquesta moció, ja que ells no hi poden votar a favor, ja que la decisió va ser presa per tot el seu
grup, i ell, com a batle, com pot entendre el senyor Coll, ha de respectar un acord pres per tot
el seu grup, que és de set persones. ---------------------------------------------------------------------------El senyor Coll diu que aquesta moció s’ha de presentar en aquest moment, si no, no té cap
sentit, però que igualment pot transmetre al seu partit els motius que ha explicat el batle per
analitzar-ho profundament. I que troba que s’ha de dur un dictamen a Ple, a fi de debatre’l entre
tots els grups amb els acords presos per cada grup prèviament. En aquest cas, com que cap
membre del seu partit no va poden assistir al consell sectorial, desconeixien els motius
d’aquesta decisió, com ara han sabut quan el batle n’ha informat en aquesta comissió.-----------Continua el Sr. Coll. Diu que troba que és un tema important; i és ver que si un tema a tenir en
compte és la baixada d’assistència de gent a aquest acte, tal vegada seria més important
analitzar-ne els motius. ----------------------------------------------------------------------------------------------El president comenta que hi ha un tema a remarcar, que no és altre que l’Ajuntament fa un
gran esforç per mantenir els actes dels programes que tradicionalment es fan, de fa temps;
però que en canvi, després els primers que manifesten els tant per cents deficitaris de cada
programa són els membres del Partit Popular. ----------------------------------------------------------------El senyor Coll intervé i diu que són molt conscients que amb aquesta moció es contradiuen
respecte de les repetides manifestacions perquè l’Ajuntament reduís les despeses de Festes.
Però que és important prioritzar. -----------------------------------------------------------------------------------
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El president pren la paraula i diu que no és tant senzill. I posarà un exemple: per a
l’organització de les festes patronals de l’any que ve, s’ha retallat la partida corresponent.
Demana quina hauria de ser la millor priorització: si treure els focs artificials, o que a les
revetles tan sols hi actuï una orquestra... I que, per tant, li agradaria que el Partit Popular ho
entengués, i que no faci el doble discurs que està fent en relació amb aquesta situació,
demanant que s’estrenyi el cinturó i en canvi que hagi d’organitzar aquest ball, que té un cost
d’uns 8.000 euros. -----------------------------------------------------------------------------------------------------El senyor Coll diu que hi ha alternatives; i, com ha comentat el batle, sembla que hi ha un
particular que demà presentarà una proposta per organitzar aquesta festa. Suposa que, un
ajuntament com a ajuntament, hauria de tenir moltes més solucions. Per exemple, diu que
cobrant una entrada.--------------------------------------------------------------------------------------------------El president informa que, fins i tot cobrant entrada, l’Ajuntament ha hagut d’afrontar grans
despeses. Explica els casos d’organització d’altres anys: a càrrec del Centre Cultural, o entre
Centre Cultural i Ajuntament; o també, oferint la concessió de l’explotació del bar, resulta que
cap bar o restaurant del municipi se’n va voler fer càrrec. --------------------------------------------------El senyor Coll insisteix que l’Ajuntament hauria de cercar alternatives davant la importància que
els ciutadans del municipi puguin disposar d’aquest important ball de Cap d’Any. ------------------El president diu que ells no hi poden votar a favor, ja que estan sotmesos a la decisió de tot el
seu grup de govern.---------------------------------------------------------------------------------------------------El senyor Coll diu que transmetrà tota la informació al seu grup, i que espera que es porti el
dictamen d’aquest punt al Ple, perquè, si no, haurà de presentar aquesta moció com a punt
d’urgència, fent que d’una o l’altra manera aquest tema s’haurà de debatre en el Ple. -------------Segueix el Sr. Coll. Diu que troba que l’Ajuntament, a part que es debati o no al Ple, hauria
d’intentar cercar una altra alternativa (per exemple un DJ) més econòmica. --------------------------El senyor Melià diu que, amb relació a aquesta moció, s’abstindrà; però sí que vol comunicar la
seva opinió arran de totes les intervencions que els altres grups han manifestat en aquesta
comissió. Diu que li sembla que, si la música en viu no acabava de funcionar i que li
representava a l’Ajuntament una gran despesa, troba que amb un DJ creu que difícilment a la
gent li pot agradar més. ----------------------------------------------------------------------------------------------El president diu que l’Ajuntament està obert a qualsevol proposta. Però que d’una setmana a
l’altra no troba seriós que canviïn el contingut d’aquesta proposta.---------------------------------------Continua dient que el tema està a saber valorar els problemes que origina aquesta
organització, com també les moltes despeses que hi ha i, en canvi, la poca afluència de gent
d’any a any. Motius que tots els grups haurien de tenir en compte. --------------------------------------El senyor Lora intervé i diu que, tal vegada, quan el poble de Sant Lluís disposi del teatre, amb
aquest nou local se solucionaran molts d’aspectes. ----------------------------------------------------------El senyor Coll pren la paraula i diu que mantindrà la moció, i que després, amb el dictamen, el
seu grup no vol dir que no la retiri, però que demana que es posi a votació. --------------------------Tot seguit, el president sotmet a votació la moció presentada. --------------------------------------------Després d’una àmplia anàlisi, la comissió de Cultura i Festes, amb el vot a favor del
representant del Partit Popular, que suposen cinc vots ponderats; l’abstenció del representat
d’EM-EU, que suposa un vot ponderat; i els vots en contra, dels representants del PSOE i
PSM-ELS VERDS, que suposen set vots ponderats; acorda elevar a la consideració del Ple de
l’Ajuntament la següent proposta d’acord:------------------------------------------------------------------------ Desestimar en tots els seus termes la moció presentada pel Partit Popular, RE 7078.”--------

Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que, una vegada analitzat el dictamen de la
comissió de Cultura i Festes, el Partit Popular ha decidit retirar la moció.
Intervé el batle. Manifesta que s’ha presentat una iniciativa popular per fer una festa
de Cap d’Any a la carpa instal·lada en el Pla de sa Creu, la qual ha estat autoritzada
per la Junta de Govern Local, i que, si bé no serà amb orquestra sinó amb DJ, es
veurà aquesta nova modalitat com funciona. Tot seguit, dóna per conclòs el present
punt.
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TERCER.- DICTAMEN COMISSIÓ D'ECONOMIA I EDUCACIÓ
APROVACIÓ INICIAL PRESSUPOST 2009 I PLANTILLA 2009

16.12.08.-

El secretari dóna compte del dictamen emès en relació amb l’assumpte indicat, que
diu:
“El
secretari informa que s’ha remès als membres de la comissió l’avantprojecte de
pressupost de 2009 elaborat per la Batlia, el qual puja a un estat de despeses de
9.041.380,26 i uns ingressos igualment de 9.041.380,26, així com l’expedient de la plantilla
de personal d’aquesta corporació per a l’any 2009. Finalment, informa que, de conformitat
amb el que estableix l’article 149 de la Llei reguladora de les hisendes locals, s’ha remès
l’avanç de la liquidació de l’exercici de 2008. ------------------------------------------------------------------Intervé la presidenta. Manifesta que, com es pot veure, per a l’elaboració del Pressupost de
2009 ens hem hagut d’estrènyer el cinturó i hem seguit bastant els criteris del Pla de mesures
econòmiques i financeres, el qual va ser aprovat en el Ple del mes d’octubre d’enguany. Així
mateix, informa de les principals variacions respecte al pressupost de 2008; de la retallada de
la despesa corrent; i que la inversió més important és deixar el geriàtric a punt d’obrir.-----------Intervé la Sra. Baillo Vadell. En primer lloc, s’interessa respecte a la denominació dels capítols
de despeses i ingressos. Llavors manifesta que, abans d’entrar en l’expedient de pressupost,
li agradaria demana una sèrie de coses respecte a l’avanç de la liquidació de l’exercici de 2008.
Demana en quina data es va tancar. ----------------------------------------------------------------------------La presidenta informa que a dia 9 de desembre de 2008, si bé deu figurar comptabilitzat fins a
final d’octubre.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Segueix la Sra. Baillo Vadell. Demana informació respecte a la partida de gratificacions per
import de 34.000 euros. La presidenta informa que principalment són els extres que cobra la
Policia Local amb motiu de realitzar torns per baixes, assumptes propis, etc. ------------------------Igualment, la Sra. Baillo Vadell demana informació respecte a les despeses jurídiques, allà on
inicialment figuren 50.000 euros; definitivament, 166.172,53 euros; i com a obligacions
reconegudes netes, 9.826,09 euros. La presidenta efectua una explicació d’aquesta qüestió,
informant que aquí sí que es va haver de fer una modificació de crèdit i que en aquests
moments hi ha reconeguts 9.826 euros. ------------------------------------------------------------------------Continua la Sra. Baillo Vadell. Respecte al document de Pressupost de 2009, manifesta, en
primer lloc, que seria interessant que es paginàs, per tal d’efectuar un millor estudi sobre el
particular.
Així mateix, manifesta que hi ha una resolució d’Alcaldia relativa a la nau
municipal del polígon industrial, respecte al cost residual al final del contracte de concessió del
servei de recollida de residus sòlids urbans, i assenyala que açò no ho ha vist especificat en el
pressupost. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presidenta informa que açò figura dins el contracte de concessió de l’esmentat servei.--------Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que li agradaria disposar d’un informe sobre la qüestió
econòmica del geriàtric, en el qual s’informi del cost total, els préstecs concertats, les
subvencions rebudes, l’aportació municipal, etc., és a dir, saber quina és la seva situació real.
El Sr. Melià Mercadal manifesta que, igualment, li agradaria disposar d’aquest informe. ----------Continua la Sra. Baillo Vadell. Pel que fa a la subfunció 121, “Administració general”, partida
110.00, on figuren les retribucions del personal eventual (advocat, responsable de Recursos
Humans i responsable dels Serveis Generals), manifesta que tenia entès que qualcun
d’aquests estava contractat per a mig any, però no n’està segura, per la qual cosa demana
informació. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presidenta manifesta que en el pressupost de 2008 la partida pressupostària existent era
per a mig any, ja que es van contractar durant el segon semestre de l’any, però enguany ja és
per a tot l’any. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Segueix la Sra. Baillo Vadell. Respecte a la mateixa subvenció, partida 151.00, “Gratificacions
extraordinàries”, s’ha passat de 30.000 a 50.000 euros, i demana els motius pels quals hi ha
aquesta diferència. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
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La presidenta informa que, segons l’avanç de la liquidació del 2008, en aquests moments
estam en 84.000 euros i, per açò, s’ha considerat oportú incrementar aquesta partida, si bé
tenim previst fer alguns canvis amb l’objectiu que no es dispari, com a succeït l’any 2008. -------Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que ha vist que les partides de seguretat social s’han
concentrat en una única partida. La presidenta informa que anteriorment dins cada subfunció
hi havia una partida de seguretat social i enguany s’ha considerat oportú incloure-ho tot en una
única partida per una millor gestió d’aquest capítol. -------------------------------------------Segueix la Sra. Baillo Vadell. S’interessa per la subfunció 313, “Acció social”, partida 227.00,
“Treballs realitzats per altres empreses”, per import de 60.000 euros. La presidenta informa
que quasi tot va destinat a l’empresa de serveis d’atenció a domicili Cop de Mà. -------------------Continua la Sra. Baillo Vadell. Demana informació de la partida 422.227.00, relativa a “Projecte
ciutat educativa”.
La presidenta informa que el projecte educatiu de poble l’estam desviant
cap a la ciutat educativa, com ha fet Maó, i agafa l’àmbit de tota la zona de Llevant, és a dir,
planificar en l’àmbit dels tres municipis (Maó, es Castell i Sant Lluís). ----------------------------------Segueix la Sra. Baillo Vadell. Pel que fa a la subvenció 432, “Urbanisme”, manifesta que hi ha
una partida relativa a assessorament i despeses jurídiques, per la qual cosa demana quants
advocats tenim contractats en aquests moments. ------------------------------------------------------------La presidenta informa que abans teníem un advocat que figurava en plantilla i un assessor
jurídic que es desplaçava de Palma, així com una partida per despeses jurídiques per atendre
als possibles contenciosos. Ara, seguim tenint un advocat en plantilla i l’advocat que teníem
de Palma va finalitzar i se n’ha contractat un altre, també de Palma, si bé la diferència que hi
ha és que amb la quantitat que se li paga està tot cobert, és a dir, que s’inclou les possibles
despeses d’honoraris amb motiu de la interposició de recursos contenciosos administratius
contra aquest Ajuntament. ------------------------------------------------------------------------------------------Continua la Sra. Baillo Vadell. S’interessa respecte a la partida de redacció de projectes
complexos, per import de 95.000 euros. La presidenta informa que aquesta partida és pels
projectes que no poden redactar els Serveis Tècnics Municipals i que s’han d’encarregar a
externs, i que per a l’any 2009 està previst començar a fer feina sobre la mobilitat en el nucli
urbà i açò serà un projecte que per la seva envergadura s’haurà d’encarregar a un extern. ------Segueix la Sra. Baillo Vadell. Fa referència a la partida 442.22700, en concepte de despeses
de viatges en es Milà, per import de 45.000 euros, i assenyala que no entén per què es posa
aquesta quantitat, ja que l’any 2008 hi va haver unes despeses de 24.480 euros.
La
presidenta efectua una detallada explicació d’aquesta qüestió, informant que aquesta partida
s’ha concentrat en una única partida, i l’any passat n’hi havia més d’una. -----------------------------Continua la Sra. Baillo Vadell.
Pel que fa a la subfunció 451.0, “Promoció i difusió de la
cultura”, manifesta que l’any 2008 s’ha pagat 118.687 euros, en concepte de retribucions
personal laboral temporal i, per a l’any 2009, hi figura una previsió de 146.624,16 euros.
Demana per què aquesta diferència. La presidenta informa que possiblement és perquè per a
alguns professors de l’Escola de Música enguany se’ls ha ampliat en un mes més els
contractes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Per altra banda, la Sra. Baillo Vadell manifesta que li agradaria saber exactament el que es
paga al Centre Cultural i Esportiu de Sant Lluís, ja que hi ha diferents partides i voldria saber
quina és la quantitat final. -------------------------------------------------------------------------------------------La presidenta informa que a la partida 4510.489.01 hi figuren l’aportació municipal al CCE
respecte a l’escola d’Ensenyaments artístics; a la partida 4510.789.00 hi figura tot allò que
l’Ajuntament aporta al CCE en concepte de nous equipaments; llavors a la partida 4520.48900
hi ha les diferents aportacions que es concedeixen al CCE respecte a tot el tema esportiu; i per
últim, a la partida 463.4801, hi figura l’aportació municipal al CCE com a entitat. --------------------Continua la Sra. Baillo Vadell. Demana informació de la partida 4520.62200, en concepte de
paviment pista skate. La presidenta informa que en el Pla d’equipament esportiu de 2008 hi
figurava l’adquisició dels elements per a una pista de skate i per a l’any 2009 s’ha definit la
seva ubicació i s’ha de fer el paviment llis per poder practicar aquest esport. ------------------------Segueix la Sra. Baillo Vadell. Pel que fa al programa 611, demana informació respecte al
significat d’assessorament UPC. La presidenta informa que vol dir Universitat Politècnica de
Catalunya i que la feina que fa és l’assessorament a tota l’àrea econòmica i, sobretot, per tots
els canvis que s’estan duent en aquest Ajuntament. ---------------------------------------------------------5
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Finalment, la Sra. Baillo Vadell demana informació de la partida 751.62200, on figuren 1.000
euros en concepte de Club Hípic. La presidenta informa que s’està fent feina sobre aquesta
qüestió, si bé possiblement fins a l’any 2010 no hi haurà cap despesa, per açò únicament s’ha
posat una partida simbòlica de 1.000 euros. -------------------------------------------------------------------Intervé el Sr. Melià Mercadal. Pel que fa a la subfunció 222, “Seguretat”, manifesta que hi
figura una partida en concepte de treballs realitzats per altres empreses, per import de 5.000
euros. Demana informació d’aquesta partida. La presidenta informa que és per les despeses
de la grua. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Continua el Sr. Melià Mercadal. Respecte a la subfunció “Acció social”, manifesta que hi
figuren 17.000 euros en concepte d’ajuts individuals, i diu que li agradaria saber d’aquesta
quantitat quina és l’aportació del CIM. La presidenta respon que 12.000 euros, tal com figura
a l’apartat dels ingressos. -------------------------------------------------------------------------------------------Segueix el Sr. Melià Mercadal. Pel que fa al geriàtric i centre de dia, manifesta que li agradaria
saber si s’ha pactat amb el Govern balear la qüestió de les places concertades. La presidenta
informa que s’està fent feina sobre aquesta qüestió, però que encara no hi ha res definitiu, i fa
una explicació respecte a l’ingrés que es rebrà per plaça concertada segons la llei de
dependència. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Continua el Sr. Melià Mercadal. Respecte als 470.000 euros en concepte de liquidació del
geriàtric, manifesta que li agradaria saber què inclou.
La presidenta informa que aquesta
quantitat és una aproximació, ja que encara no es disposen de les liquidacions finals i espera
que dins el primer trimestre de 2009 es pugui tancar, i que aquí hi figuraran els possibles extres
que hi puguin haver. --------------------------------------------------------------------------------------------------Segueix el Sr. Melià Mercadal. Respecte a la subfunció “Urbanisme”, manifesta que hi figura la
partida del responsable de l’Àrea Territorial només per tres mesos, per la qual cosa demana
informació. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presidenta informa que a l’expedient de la plantilla hi figuren unes petites variacions i una
d’aquestes és modificar la plaça de responsable de l’Àrea Territorial i la plaça d’arquitecte, i
transformar-les en una plaça d’arquitecte a mitja jornada i una plaça d’aparellador, el qual faria
les feines d’inspecció, coordinador de seguretat, etc., per la qual cosa desapareixerà la plaça
de responsable de l’Àrea Territorial. Afegeix que en aquests moments hi ha poca feina quant
a urbanisme i, per açò, s’ha fet aquesta reestructuració. Tot seguit, s’efectua un àmplia anàlisi
d’aquests canvis. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Continua el Sr. Melià Mercadal. Demana informació de la partida d’urbanisme de 90.000 euros,
en concepte de manteniment d’infraestructures. La presidenta informa que són les despeses
que es preveuen per a totes les infraestructures del poble. ------------------------------------------------Finalment, el Sr. Melià Mercadal demana una explicació de les despeses relatives a
l’assessorament urbanístic, ja que passa de 28.814 euros l’any 2008, a 17.500 euros l’any
2009. La presidenta informa que quan hi hagi el nou arquitecte l’assessor urbanístic en lloc
de venir setmanalment vindrà quinzenalment i, per açò, la previsió del cost és menor. ------------Intervé el Sr. Lora Buzón. Dóna l’enhorabona a totes les persones que han participat en
l’elaboració d’aquest pressupost perquè s’hi fet molta feina i considera que al final s’ha
aconseguit un bon pressupost per l’època de crisi en què estam. ----------------------------------------Finalment, la presidenta manifesta que en el Pla econòmic financer s’informava de l’evolució
del dèficit i del superàvit en tres anys per recuperar l’estabilitat pressupostària, i assenyala
que dins l’any 2009 es preveia un dèficit d’uns 328.450 euros i s’ha tancat el pressupost amb
un dèficit de 108.263 euros, quant a estabilitat pressupostària, la qual cosa considera que és
una bona notícia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Després 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: ---------------------------------------------------Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost de 2009, el qual puja a un estat de despeses de
9.041.380,26 euros i uns ingressos igualment de 9.041.380,26 euros. ---------------------------------Segon.- Aprovar la plantilla de personal d’aquesta corporació per a l’any 2009, de conformitat
amb l’annex que figura a l’expedient. -----------------------------------------------------------------------------
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Tercer.- Publicar en el BOIB i al Diari Menorca les esmentades aprovacions per un període de
15 dies hàbils, per tal que els interessats, si n’és el cas, hi puguin presentar al·legacions,
reclamacions o suggeriments. -------------------------------------------------------------------------------------En cas de no presentar-se al·legacions, reclamacions o suggeriments durant el període habilitat
a aquest efecte, els expedients s’entendran aprovats definitivament.”------------------------------------

Intervé la Sra. Marquès Portella. Manifesta que avui venim a debatre el pressupost
que aquest equip de govern ha presentat per al proper any 2009, un pressupost que
puja a la quantitat de 9.041.380,26 euros, un pressupost més baix que l’any passat,
exactament 654.000 euros, que equival a un 6,75 % més baix. Així mateix, manifesta
que el resum per capítols, quant a ingressos, és:
Capítol Ingressos
1 Imposts directes
2 Imposts indirectes
3 Taxes i d'altres ingressos
4 Transferències corrents
5 Ingressos patrimonials
7 Transferències de capital
9 Préstecs
TOTAL

Pressupost 2009
3.922.309,72
350.000,00
1.701.226,51
1.819.033,34
261.220,51
389.080,47
598.509,71
9.041.380,26

Capítol Despeses
1 Despeses de personal
2 Béns corrents i serveis
Posada marxa centre de dia
3 Despeses financeres
4 Transferències corrents
6 Inversions reals
7 Transferències de capital
9 Passius financers
TOTAL

Pressupost 2009
3.936.942,89
1.965.609,61
108.820,00
320.344,49
1.008.553,88
1.125.807,70
85.055,52
490.246,17
9.041.380,26

I, quant a despeses:

Continua la Sra. Marqués Portella. Manifesta que donada la conjuntura actual, amb
una situació de crisi global i amb un Pla econòmic financer aprovat per aquest
ajuntament el passat més d’octubre, al qual hem d’ajustar-nos per restablir l’estabilitat
pressupostària en els períodes marcats en el mateix, s’ha de dir que ha estat un
pressupost dur de fer, de negociar i sobretot de tancar, però creu que al final hem
aconseguit un pressupost molt real. Un pressupost auster, com no pot ser de cap
altra manera, però sense deixar d’atendre en cap moment les necessitats de la
població, seguint oferint tots el serveis que des d’aquest Ajuntament estam donant,
siguin o no competència municipal, perquè entenem que són serveis que la població
necessita, i com a administració més propera al ciutadà tenim la voluntat d’intentar
donar resposta en la mesura del possible.
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Segueix la Sra. Marqués Portella. Manifesta que també és un pressupost social i
solidari, dos adjectius que qualifiquen les prioritats d’aquest equip de govern amb vista
al proper any i que es plasmen en aquest pressupost. Remarca l’aspecte social
perquè tot l’esforç, tenint en compte l’austeritat per al proper any, es concentra en
l’àrea social, en els ajuts a les famílies que com a Ajuntament creixen un 50%, a més
de les quantitats que aportarà el CIM, que esperam poder ampliar amb una nova
aportació a punt de confirmar del Govern balear; social, per la contractació d’una
educadora social, a mitja jornada, un requeriment que es repetia des d’aquesta àrea
per poder ampliar l’atenció i desenvolupar millor els projectes d’intervenció familiar;
social, perquè quant a inversions, les més importants d’aquest any són les destinades
a acabar definitivament l’edifici del geriàtric i centre de dia, a més d’adequar tota la
zona del voltant; i social, perquè aquest serà l’any en què s’obriran les portes del nou
geriàtric, començant ja dins del 2009 posant en funcionament el centre de dia, mentre
es va iniciant el funcionament del geriàtric.
Continua la Sra. Marqués Portella. Manifesta que, d’altra banda, també és un
pressupost solidari perquè, tot i la situació de crisi global, seguim formant part d’una
societat que es pot considerar rica respecte d’altres, una visió molt clara que té aquest
equip de govern; igual al compromís de potenciar la redistribució de la riquesa dins el
municipi i fora d’ell, com ja ha demostrat, apostant per la igualtat d’oportunitats,
independentment de les diferències dels recursos econòmics i intentant que aquestes
siguin cada vegada més petites, és per açò que seguim amb una aportació del 0,8%
del pressupost municipal (per damunt del 0,7 % reivindicat i al qual moltes
administracions no han arribat) destinat a la cooperació en el desenvolupament
internacional.
Segueix la Sra. Marqués Portella. Manifesta que les inversions per al proper any han
baixat al 50%. Afegeix que el ritme que dúiem no era adequat al nivell del nostre
municipi, però entenem que hi ha moments en què s’ha de fer un esforç inversor per
millorar o incrementar en noves infraestructures el nostre municipi, sense que el fet de
tornar al nivell adequat a les dimensions i a la capacitat del nostre municipi signifiqui
un pas enrere. Tot al contrari, la prudència i la moderació d’avui són sens dubte la
millor garantia de sostenibilitat financera per al futur. Continua manifestant que, tot i
així, aquest pressupost té en compte un conjunt d’inversions prou interessant,
sobretot en infraestructures relacionades amb la xarxa d’aigua i sanejament i la millora
de carrers, camins i espais públics del municipi, i tenint en compte, també, com ja ha
comentat abans, que la inversió més important d’aquest any és la de posar en
funcionament el geriàtric i centra de dia.
Continua la Sra. Marqués Portella. Manifesta que tampoc es pot oblidar el Teatre, una
instal·lació molt desitjada i esperada per un nombrós grup de ciutadans. És cert que
en aquest pressupost no hi ha cap partida significativa per iniciar les obres, tant cert
com que la partida simbòlica la hi hem posat per preveure la possible arribada de
finançament, que implicaria l’inici de les obres. Esperem que així sigui, perquè per
açò hem estat treballant durant tot l’any 2008. Així mateix, manifesta que, però, tot i
haver fet l’esforç en la reducció de les inversions en aquest pressupost, ens trobam
afortunadament en una situació peculiar que ens permetrà duplicar exactament la
inversió dins l’any vinent, amb la qual cosa arribarem exactament al nivell d’inversió
de l’any passat, tot gràcies al Fons Estatal d’Inversió Municipal.
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Finalment, la Sra. Marqués Portella manifesta que el sentit comú i la prudència han
estat les màximes a l’hora d’elaborar aquest pressupost. A qualsevol equip de govern
li agradaria poder governar i gestionar el seu municipi amb un pressupost abundant,
però açò no sempre es així, i és en els moments difícils quan només els ideals, la feina
constant, la imaginació i la il·lusió fan que tot el municipi camini cap endavant, i açò és
el que hem fet i el que farem mentre siguem aquí.
Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que els pressuposts que el batle presenta
enguany no són creïbles i no ho són perquè el batle en qüestió econòmica no és
creïble, ja que ell en els darrers anys ha costat al poble de Sant Lluís 600.000 euros:
400.000 euros en despeses jurídiques i 200.000 euros en cosa que el Partit Popular es
creu enganat. Manifesta que el batle sempre va dir que amb el macroconcert havien
perdut 90.000 euros i ens va enganar, ja que davant el compte general de 2007 ens
va presentar 220.000 euros camuflats dins les festes de Sant Jordi; per tant, davant
aquestes dades, com es pot creure el Partit Popular qualsevol cosa que tengui a
veure amb doblers?
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que la senyora Marqués quan va presentar
els pressuposts de 2008 els va definir com uns pressuposts moderats, socials,
solidaris i realistes i, així mateix, també va dir que havien prioritzat les àrees
d’Educació, Cultura i Esports, sense oblidar-se de Medi Ambient. Es va omplir la boca
de la remodelació integral del poliesportiu, de la demolició del teatre, del projecte hípic
i havien d’estudiar la manera de gestionar el geriàtric, però la senyora Marqúes
no va complir allò que va dir. Es demana: Què han fet? Res, res d’allò que va
plantejar en el Ple quan van presentar els pressuposts de 2008. Ah sí! el que sí va
complir va ser augmentar la plantilla, és a dir, Intervenció, àrea Territorial i Recursos
Humans. Afegeix que també va dir que eren uns pressuposts fets amb sentit comú i
responsables i li demana: En quin sentit comú i responsabilitat ha complert? En cap,
no ha fet res.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que avui presenten els Pressuposts per al
2009 i la pregunta que es fa és: Ha de creure a la senyora Marqués? Ha de creure
allò que ens presenta, quan no ha complert els pressuposts anteriors?
Sobre els
passats pressuposts recorda que el Partit Popular va dir que eren uns pressuposts
inflats i la senyora Marqués li va contestar que açò li feia gràcia, però al Partit Popular
no li fan gràcia els pressuposts que presenten per a l’any 2009.
Manifesta que en el
Pressupost de 2008 el batle va dir que eren uns pressuposts molt acurats, amb una
sèrie d’inversions claus, i es demana: Quines inversions eren tan claus? És cosa de
que veure allò que fa la ignorància, tots vostès prediquen, xerren, un dia diuen una
cosa i un dia una altra, és a dir, políticament tots estant tallats pel mateix patró.
Continua la Sra. Baillo Vadell.
Manifesta que fa dos mesos l’equip de govern va
presentar un pla de mesures econòmiques i, comparant l’esmentat pla amb els
pressuposts, observam que la partida de despeses ha augmentat en 150.000 euros i la
partida d’ingressos l’han augmentada en 364.000 euros, és a dir, si en dos mesos ja
ens presenten més de mig milió d’euros de diferència, quina credibilitat poden tenir
aquestes pressuposts. Destacar que en el capítol de despeses generals, en dos anys
ho volen reduir en una tercera part, i açò ho creu realment impossible, de dos milions
passen a sis-cents mil euros i que, si bé xerren de congelar els sous d’alts càrrecs,
amb açò no anam almón, no basta per res. Afegeix que si llevam els sous dels tres
regidors, entre ells el de la Sra. Marqués, que veu que molt es passegen per
9

Ajuntament de Sant Lluís
www.ajsantlluis.org

amunt i per avall -que ja és bo per a la salut però no per als qui hem de pagar-, els
tres sous ens farien estalviar 76.000 euros anuals i açò sí que seria un bon pessic,
però clar, a la senyora Marquès açò no li pot interessar i, naturalment, n’està segura
que no ho farà.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Pel que fa al geriàtric, es demana: No havia d’estar
obert l’any 2007? Després van dir el 2008; després el 2009 i ara diuen el 2010... Açò
no mereix cap credibilitat.
Respecte a educació i col·legi, manifesta que redueixen
els pressuposts en 88.000 euros, i en l’escoleta es rebaixa els pressuposts en un
29%. En restauració i conservació d’edificis, manifesta que l’any 2008 havien
pressupostat 1.000.000 euros, i ara n’han posat 500.000, i es demana: Com es farà
per mantenir els edificis en condicions?
Així mateix, manifesta que voldria fer una
menció especial pel que fa a la debilitat del batle per arribar a consensos, quan
l’ajuntament en cinc anys ha pagat quasi 400.000 euros en despeses jurídiques, un
xifra realment astronòmica.
L’any 2008 van pagar 166.000 euros i, en els
pressuposts de 2009, en posen només 60.000. Es demana: Troben que no han fet
curt?
Continua la Sra. Baillo Vadell. Respecte a la recollida de poda, manifesta que a l’estiu
de 2007 van pagar 35.000 euros i, dos anys després, en pressuposten 9.900; No és
açò un poc estrany? Igualment, respecte a la partida de processionària, en el 2007
van pagar 3.066 euros i per a l’any 2009 ho volen treure per 500 euros. Per tant,
manifesta que l’equip de govern en nombres, en càlcul, fan realment coses raríssimes.
Pel que fa a esports, manifesta que de 500.000 euros passen a la meitat, i es
demana: Què passa amb la remodelació integral del poliesportiu? Arrangen amb
quatre pegats, però continuam igual que sempre i de remodelació integral, res de res.
Sobre el capítol de festes, manifesta que el batle no hi ha manera que s’estrenyi el
cinturó, ja que cada any pugen aquest capítol i ara ja anam per 98.000 euros; però, a
més, el Partit Popular no creu en absolut que ell sigui capaç de no sortir-se dels
pressuposts, ja que els pressuposts per al batle només són previsions i clar, poden
baixar o pujar, però resulta que per al batle sempre pugen.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Sobre les urbanitzacions, manifesta que torna a dir el
que va dir l’any passat : “les grans oblidades”. Pel que fa a cultura, manifesta que vol
destacar les Vetlades d’estiu de l’any 2007, en què es van pressupostar 13.000 euros i
se’n van pagar 36.000, açò va suposar un 177% més. Es demana: Estan segurs que
el batle no traurà els peus dels llençols, com ha fet sempre des que governa? Però
allò de més escandalós de l’actuació del batle és que a la liquidació del pressupost de
2007 no hagi tingut la valentia, tan bravo que és ell, d’assumir la seva
responsabilitat, ja que ens va fer creure que hi havia un dèficit de 90.000 euros i el
pastís va costar a tots els santlluïssers 220.000 euros; quina enredada, senyor batle!
Finalment, la Sra. Baillo Vadell manifesta que els errors s’haurien de pagar i
assenyala que, entre despeses jurídiques i el macroconcert, el batle ha malgastat en
els darrers anys 600.000 euros, que són 100 milions de les antigues pessetes, per la
qual cosa el batle s’hauria de plantejar si realment serveix o no per ocupar el lloc on
està, és a dir, el càrrec que té de batle. Conclou dient que ell no és creïble en cap de
les propostes que presenta, com són els pressuposts de l’any 2009 i, en
conseqüència, tampoc ho és la regidora d’Hisenda perquè ella fa el que el batle vol i,
per tant, està en les seves mans.
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Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que, en primer lloc, vol manifestar que EM-EU
és conscient de l’actual situació econòmica que du com a conseqüència una important
reducció dels ingressos que rep aquest Ajuntament. Segons els pressuposts
presentats, aquesta reducció és de 654.111 euros, la qual cosa suposa un 6’76%
respecte a l’any passat.
Continua manifestant que als pressuposts pel 2009 que ha
elaborat l’equip de govern de Sant Lluís els manca qualsevol tipus de sensibilitat
social, per molt que diguin el contrari. La reducció d’inversions és d’un 49’77% i açò
implicarà una nul·la creació de llocs de feina per part de l’Ajuntament i no hi ha previst
cap mesura per alleugerar els efectes de la crisi de la població més desfavorida.
Continua el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que al capítol 1, de personal, veu que s’ha
produït un augment del 9’28%, que correspon bàsicament a l’augment de l’IPC dels
salaris i a les millores salarials a la policia, però no s’han observat canvis significatius.
Per aquest motiu, i per a una major claredat de les anàlisis d’EM-EU, ha fet els càlculs
no incloent les partides corresponents al capítol 1, de personal, tant del pressupost de
2008 com del de 2009, així com també ha fet els càlculs sense el capítol VI,
d’inversions, el qual analitzarà més endavant.
Segueix el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que en acció social ha trobat un augment de
858 euros, el 0’42% respecte al 2008. Si tenim en compte que enguany les ajudes per
urgent necessitat seran administrades directament per l’Ajuntament -abans era
responsabilitat del CIM-,
suposa que en realitat hi ha una disminució d’aquesta
subfunció de 13.641 euros, és a dir, una reducció del 6’23% respecte a l’any 2008. A
més, continua sense existir cap partida destinada a la lluita contra la violència de
gènere, malgrat haver-ho aprovat, per unanimitat i a proposta d’EM-EU, a la sessió
plenària del mes de novembre de 2007.
Continua el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que en el col·legi públic hi ha una reducció
de despeses corrents i ajudes vàries de 27.790 euros, un 29’37% menys que l’any
2008; les subvencions a entitats sense ànim de lucre i famílies passen de 33.000
euros a 13.000 euros, un 59% en reducció; en manteniment de l’edifici hi ha una
reducció del 50%, passa de 40.000 euros l’any 2008 a 20.000 euros l’any 2009. Així
mateix, manifesta que és important destacar la desaparició de la idea d’elaborar un
projecte educatiu de poble i que, si bé l’aparició d’un projecte de ciutat educativa a
realitzar conjuntament amb els altres municipis de l’àrea de Llevant li sembla una
mesura positiva, aquest altre projecte no pot substituir un estudi municipal de com
volem que sigui el nostre poble en l’aspecte educatiu i en aquells aspectes que
afecten únicament Sant Lluís.
Segueix el Sr. Melià Mercadal. Pel que fa a la subfunció d’escola infantil, manifesta
que es manté la quantitat destinada a manteniment, 2.000 euros, i recorda que
l’any passat va manifestar que considerava que era una quantitat del tot insuficient,
però enguany segueix igual. Respecte a les subfuncions d’habitatge i urbanisme,
manifesta que hi ha hagut canvis de partides d’una a l’altra i, per açò, ha considerat
oportú fer-ne una anàlisi conjunta. Assenyala que, entre les dues, hi ha un augment
de 87.990 euros, un 21% més que l’any passat, dels quals 43.237 euros corresponen
a un augment de contractacions de treballs realitzats per altres empreses. Pel que fa
a medi ambient, manifesta que hi ha una reducció de 53.884 euros, un 31% menys
que l’any 2008; en cultura, hi ha un augment de 4.835 euros, un 3’86% i en joventut,
un augment de 939 euros.
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Continua el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que a la subfunció d’esports troba una
disminució de 19.000 euros, un 10%; en participació ciutadana hi ha una reducció de
2. 300 euros, un 7%. Manifesta que si tenim en compte que la reducció d’ingressos
prevista és del 6’75%, veu que totes les subfuncions que podrien qualificar de caire
social han patit una reducció molt superior a aquest percentatge, per la qual cosa es
pot dir que aquests pressuposts són antisocials.
Manifesta que des d’EM-EU no
poden estar en absolut d’acord amb aquesta manca de sensibilitat social que
reflecteixen els pressuposts presentats per l’equip de govern, però allò que li sembla
del tot inadmissible és que s’intenti fer creure que hi ha hagut un augment
espectacular en la subfunció d’acció social, imputant a aquesta subfunció totes les
quotes de la Seguretat Social.
Segueix el Sr. Melià Mercadal. Pel que fa al capítol d’inversions i continuant amb la
comparació respecte a l’any 2008,
manifesta que, com ha dit abans, hi ha una
reducció del 49’77%. Afegeix que totes les subfuncions han experimentat una
baixada, si exceptuam les dedicades a pagar les obres del geriàtric. La baixada és
molt superior al percentatge total en subfuncions com el col·legi públic, un 61%; a
l’escola infantil, un 50%; a cultura, un 84%; a esports, un 89%, és a dir, àrees socials
totes elles. Manifesta que l’augment d’inversions que EM-EU troba en el geriàtric és
per pagar l’obra faraònica amb ampliacions arbitràries, inútils i capritxoses del senyor
batle. Assenyala que, si tenim en compte que segons el pla financer aprovat pel Ple
d’aquest Ajuntament, el servei geriàtric no es posarà en marxa fins l’any 2010 i que,
com a màxim, s’obrirà parcialment el centre de dia a mitjans any 2009, cosa que ha
de dubtar, ja que segons els pressuposts no hi ha partida específica per a equipament;
llavors troba que l’esforç que han de realitzar els ciutadans i ciutadanes de Sant Lluís
per liquidar aquesta obra els suposa una renúncia a millorar altres serveis iguals de
necessaris com el geriàtric. Indica que aquesta situació només es pot qualificar de
falta de previsió i és deguda a la mala gestió dels doblers públics d’aquest consistori
presidit des de fa anys pel Sr. Carretero.
Finalment, el Sr. Melià Mercadal manifesta que aquesta mala gestió també s’ha donat
durant aquest any. A l’avanç de la liquidació del pressupost de 2008, trobam que dels
2.364.000 euros destinats a inversions només, a 9 de desembre, s’havien reconegut
inversions per un import de 331.000 euros, un 14% del total, i que hi havia
compromès 1.000.000 d’euros, que suposa una 44% del total; açò indica que aquest
equip de govern no es mereix la confiança que sigui capaç de desenvolupar tot allò
que ells mateixos pressuposten. Afegeix que aquest estat de comptes desperta, com
a mínim, desconfiança cap a la capacitat de gestió del govern del PSOE-PSM-ELS
VERDS, i que les inversions previstes per a l’any 2009 segueixen sense tenir clar un
criteri polític a l’hora d’establir prioritats. Conclou dient que és evident que la millora de
tot el terme municipal és necessària, però l’estat de deteriorament en què es troba el
nucli urbà necessitaria unes inversions urgents que no figuren en el pressupost, i és el
segon any que aquest equip de govern elabora uns pressuposts i és preocupant que
se segueixi amb aquesta falta de criteri.
Intervé novament la Sra. Marqués Portella.
Manifesta que després de sentir les
intervencions dels portaveus de l’oposició és curiós les qualificacions que fan de falta
de transparència, mala gestió, que diem una cosa i en fem una altra... És curiós
perquè una de les primeres patinades que ha tingut la portaveu del Partit Popular
ha estat quan ha dit que li havíem volgut colar 200.000 euros de despeses del
concert dins la partida de Sant Jordi, en el moment que van analitzar el compte
general de 2007. Manifesta que açò no és un dèficit de 200.000 euros, sinó que
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açò són les despeses del concert del 2006 i 2007, ja que llavors a una altra pàgina hi
ha els ingressos d’aquests concerts, i el dèficit és la diferència entre els ingressos i les
despeses. Afegeix que la cosa que primer hauria de fer la senyora Baillo és ser una
mica més seriosa amb allò que diu i comprovar una mica millor els nombres, perquè
els té tots, i no pot dir que li amaguem cap tipus d’informació perquè li ho donam tot,
fins i tot amb el format que ella els demana. Per tant, insisteix que hauria de ser un
poc més seriosa.
Continua la Sra. Marqués Portella. Manifesta que la senyora Baillo també ha parlat
sobre la remodelació del poliesportiu i que, si bé és ver que no ha començat a
fer-se aquesta remodelació, açò no significa que la partida destinada al poliesportiu
que hi ha dins aquest any, abans de liquidar l’any, quedi definida per iniciar les obres.
També ha dit que de tot allò que van prometre no hem complit res, i manifesta que en
el pressupost de 2008 estava molt clar que la inversió més important i per la qual
apostàvem era l’adquisició de sòl per fer la nova escola i adjudicar el nou vial, cosa
que ja està feta. Durant aquest any s’ha aconseguit arribar a un acord amb els onze
propietaris i no hem necessitat pagar una empresa externa per tramitar les
expropiacions forçoses; tot açò ens hem estalviat amb la nostra gestió. I ja tenim
adjudicada l’obra dels nous vials, la qual ja ha començat a executar-se, si bé serà dia 7
de gener quan hi entraran les màquines i el personal. Conclou dient que
possiblement no feim res, com diu la senyora Baillo, ella no ens creu perquè no feim
res, ...només ens passejam.
Segueix la Sra. Marqués Portella. Manifesta que una altra cosa que ha dit la senyora
Baillo ha estat que el pressupost de 2008 era un pressupost inflat. És ver que a
l’esmentat pressupost, el capítol II, relatiu a taxes de llicències d’obres, ha baixat en
picat, açò és una cosa que no s’esperaven, ja que van posar un ingrés moderat i de
fet rompien totalment el creixement que havia duit durant els darrers anys i el deixaven
una mica més avall, però no ha estat així, ha baixat en picat. No obstant açò, i com
que el pressupost de 2008 era un pressupost moderat, a l’avanç de liquidació es pot
veure que hi ha molts altres capítols en què hem tingut més ingressos, per la qual cosa
podran fer front a aquesta baixada. Per tant, quan va dir que era un pressupost
moderat, és ver que no esperaven aquesta baixada, però la moderació que hi havia en
tota la resta del pressupost farà possible afrontar-la.
Continua la Sra. Marqués Portella. Manifesta que en el passat pressupost l’equip de
govern va defensar una sèrie d’inversions, i les segueix defensant, si bé n’hi ha
algunes que no es faran dins aquest any, i és per raons concretes: no es posarà, per
exemple l’antena a Punta Prima perquè ja no fa falta que la paguem nosaltres ja que
vindrà subvencionada totalment. Sobre el club hípic, manifesta que no es farà dins
l’any 2008, ni possiblement dins el 2009, perquè van arribar a un acord on Sant Lluís
no hi posarà doblers per a aquest projecte fins l’any 2010, des del moment que aquest
projecte forma part d’un gran projecte entre dos municipis. Respecte al poliesportiu,
manifesta que, com ha dit abans, dins el 2008 no s’ha començat perquè encara no ha
quedat definida la reforma a executar i perquè estam pendents d’unes subvencions,
però açò no significa que aquesta part d’inversió que tenien dins l’any 2008 quedi
afectada per executar-se dins l’any 2009.
Segueix la Sra. Marqués Portella. Manifesta que, igualment, la senyora Baillo torna a
dir que no es creu el Pla econòmic financer, ja que el dia que el van aprovar ja ho va
dir, i en el dia d’avui ha dit que hi ha diferències entre 150.000 i 300.000 euros;
assenyala que quan van fer l’esmentat pla, en el qual s’estava fent feina durant
l’estiu, hi havia unes previsions que més o menys han resultat bastant encertades,
13

Ajuntament de Sant Lluís
www.ajsantlluis.org

però a partir del mes de setembre van tenir grans sorpreses, com és ara l’increment de
transferències corrents. Manifesta que aquestes sorpreses les van tenir gràcies a la
feina que hem estat fent durant tot l’any d’aconseguir més doblers per al municipi i
aquest és un dels capítols que ha pujat. Afegeix que si es mira l’avanç de liquidació
veurà que en el mes d’octubre ja teníem més de 200.000 euros reconeguts dels
prevists inicialment i encara espera tancar unes quantes coses més fins a final d’any.
Pel que fa als imposts directes, manifesta que possiblement ens havíem quedat curts
perquè resulta que del pressupost de 2008 ja teníem reconeguts en el mes d’octubre
300.000 euros més dels que havíem posat, per
la qual cosa és lògic que en
traspassem una part. Així mateix, manifesta que a l’apartat de despeses les
diferències són mínimes, i en la que més diferència hi ha és la de personal perquè
han vingut unes subvencions del SOIB, amb les quals ens implica haver de contractar
personal i a la despesa açò es nota. Afegeix que, a part d’açò, entre transferències
corrents ens passam 20.000 euros; d’inversions, 25.000 euros; i transferències de
capital, 40.000 euros perquè aquest any també hem hagut d’atendre el pagament del
nou parc de bombers.
Continua la Sra. Marqués Portella. Manifesta que la senyora Baillo també ha dit que
pretenim reduir la despesa corrent a una tercera part en tres anys, i assenyala que açò
no sap d’on ho ha dret i que li agradaria que li ho explicàs. Indica que hi ha un Pla
econòmic financer que diu que el primer any es reduirà un 5% i en els dos següents
anys es mantindrà; per tant, si açò és reduir a una tercera part en tres anys... Creu que
abans de dir segons quines coses haurien d’estar-ne una mica més segurs. No
obstant açò, manifesta que la cosa millor és que ja ho hem aconseguit, fins i tot ha
baixat una mica més del 5% i açò es pot veure a l’avanç de la liquidació. Recorda que
a les comissions li va explicar la feina que s’estava fent durant tot aquest any en el
control de la despesa i es veu que dóna fruits aquesta feina que la senyora Baillo diu
que no feim i que no fa falta fer, per açò, ens qüestiona, ens qüestiona el nostre sou, la
nostra dedicació, diu que no és necessari que nosaltres hi siguem... Si vol un poble
amb mancances, possiblement no és necessari.
Però creu que un poble de 7.000
habitants que té Sant Lluís, amb un pressupost de 9 milions d’euros, que tothom es
cregui que pot gestionar-ho una única persona, amb els límits de temps i d’eficàcia que
açò significa, és estimar-se molt poc el seu poble. Afegeix que açò li fa gràcia a la
senyora Baillo, però a ella no n’hi fa, perquè si ella és aquí ho sap molt bé per què hi
és: hi és per fer feina per aquest poble i no es dedica a criticar, inventar, contar que
m’han dit... Per aquí no la hi trobarà, a ella la trobaran per les coses clares, i açò ho
sap perfectament la senyora Baillo.
Segueix la Sra. Marqués Portella. Respecte al geriàtric, manifesta que la senyora
Baillo no es creu res i li diu que el dia que s’obri la convidarà a la inauguració. Pel que
fa al capítol d’educació, manifesta que s’ha reduït el pressupost d’inversió en el
col·legi, però a la vegada quedarà igual o més perquè amb el programa del fons
nacional es farà una actuació a tota la façana que dóna al carrer i es canviaran totes
les finestres antigues que hi havia; per tant, dins l’any que ve haurem invertit més en
el col·legi respecte al que havíem invertit en els darrers anys.
Pel que fa a la
despesa de manteniment dels edificis, manifesta que els mantindrem en condicions
cuidant-los, com fa tothom, per açò tenim la brigada d’obres; i també estam fent feina
per mirar de rendibilitzar els llocs de feina i el personal, així com també miram de
rendibilitzar les compres de materials. Afegeix que amb el programa SOIB tenim una
quantitat de gent extra que ve a fer feina, puntualment, a la brigada durant l’any i es
demana: Creu que no en tindrem prou per anar arranjant els edificis? Recorda que
l’any passat la senyora Baillo va dir que no havíem previst pintar l’església i ella li va
dir que sí, i es demana: Que ha estat pintada la façana de l’església?
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Continua la Sra. Marqués Portella. Manifesta que la senyora Baillo també ha dit
que al batle li costa arribar a consensos, i es demana: És que vostè hi té gran
facilitat? Indica que quan anam a les comissions allà podríem xerrar i estudiar cada
cosa i posar damunt la taula què pensam, què volem, fer propostes i fer una mica de
feina, però la senyora Baillo sempre s’hi ha negat, només ve a la comissió a demanar
papers i prou, dient que les comissions informatives són per informar. Afegeix que és
ver que són per informar, però per informar el Ple de la resolució que es pren. Açò és
el consens a què vostè li agrada arribar? Creu que abans d’obrir la boca hauria de
pensar una mica el que diu.
Segueix la Sra. Marqués Portella. Manifesta que també la senyora Baillo diu que en
el 2007 hi havia una partida per a la recollida de poda i en el 2008 n’hi ha una altra,
però recorda que li va explicar perfectament quin era el canvi que s’havia fet i quin
moviment s’havia fet d’una partida a una altra. Aquesta feina ha quedat dividida en
dues empreses diferents: la que recull i la que ho porta a Milà; no s’ha abaixat ni s’ha
apujat, simplement ha canviat de lloc. No obstant açò, espera que baixi aquesta
partida perquè en el moment que es posi en marxa el Punt Verd segurament molta
d’aquesta poda hi anirà.
Continua la Sra. Marqués Portella. Manifesta que en esports la senyora Baillo ha dit
que havíem abaixat 500.000 euros, i assenyala que no sap per on s’ha abaixat tant, ja
que l’únic que no s’ha tingut en compte ha estat la remodelació del poliesportiu. Pel
que fa a l’apartat de festes i sobre el comentari que les festes no canvien, manifesta
que potser no es veu damunt els nombres, però es veurà durant l’any. Respecte a les
urbanitzacions, manifesta que pot semblar que siguin les grans oblidades, però les
inversions que es fan a les urbanitzacions són inversions que no es veuen perquè
queden davall l’asfalt, ja que s’estan canviant canalitzacions d’aigua que estan en mal
estat i açò és una llàstima perquè ningú ho veu.
Segueix la Sra. Marqués Portella. Manifesta que creu que la senyora Baillo tenia
prou coses per haver fet una defensa una mica millor, i podria haver estat una mica
més política i haver defensat el que realment vol en aquest municipi, perquè des que
s’ha assegut aquí l’únic que ha fet ha estat criticar, criticar i criticar, criticar un munt
de coses en les quals s’ha equivocat; per tant, com no vol perdre la compustura,
pensa que s’ho hauria de prendre amb una mica més de calma.
Continua la Sra. Marqués Portella. Respecte a la intervenció del portaveu d’EM-EU,
manifesta que ell ha dit que aquest pressupost ho pot ser tot menys social i que ha
baixat el capítol de despesa social. Manifesta que no sap com ha fet els nombres
perquè ella també els ha fet sense comptar personal; i sense comptar aquest capítol,
la subfunció 313, l’any 2008 la teníem en 196.457 euros i l’any 2009 n’hi ha 206.015,
és a dir, una diferència de 9.558 euros que suposa un 4’8% més. Afegeix que l’apartat
de personal també ha pujat, però no perquè hagi pujat l’IPC, sinó perquè hi ha
l’ampliació d’una educadora social que s’incorpora a l’àrea social i açò és una despesa
més. A més, manifesta que dins l’àrea social també hi ha el geriàtric i totes les
despeses que es fan queden incloses dins aquesta àrea, ja que aquest geriàtric no és
un casino, és un geriàtric i quan estigui fet hi anirà la gent que ho necessiti. L’any
2008 hi havia una inversió prevista de 141.390 euros i per a l’any 2009 hi ha una
inversió total prevista per acabar-lo i posar-lo en funcionament de 573.955 euros, és a
dir, un 300% més. Fins i tot podrien posar l’àrea de la tercera edat, allà on el 2008 hi
havia 7.000 euros i el 2009, 7.500 euros, és a dir, un 7’14% més.
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Segueix la Sr. Marqués Portella. Manifesta que possiblement tots voldríem que fossin
més grans aquestes diferències, però quan la majoria de les àrees s’estan retallant,
que una àrea creixi significa alguna cosa: que apostam per aquesta àrea. Afegeix
que a tothom li agradaria governar amb un pressupost abundant, però no és aquesta
la situació que tenim, per la qual cosa s’ha d’anar fent amb allò que podem; però que
el portaveu d’EM-EU digui que ha baixat el capítol d’acció social...
Així mateix,
manifesta que és ver que tenim les aportacions del Consell Insular en aquestes
partides, però també és ver que l’Ajuntament hi ha aportat un 50% més del que tenia
inicialment dins el 2008; per tant, no s’ha abaixat, s’ha apujat.
Continua la Sra. Marqués Portella. Manifesta que si bé s’han abaixat les inversions a
l’escola, s’han mantingut les coses més puntuals que es necessiten fer; i s’han abaixat
perquè quan van saber que teníem aquestes ajudes del Fons Estatal van pensar que
una bona actuació a fer seria tota la remodelació de les finestres i fer-se d’una tirada i
d’aquesta manera acabar aquestes actuacions. Respecte a l’escoleta, manifesta que
s’ha mantingut la mateixa partida perquè es tracta d’un edifici nou i les petites
actuacions que es fan de manteniment són executades quotidianament per la brigada
d’obres, i aquests costs no van dins la partida de l’escoleta, sinó que allò que hi va
dins aquesta partida són coses puntuals, com ara l’execució d’un pati de gespa, quan
s’arrangi el pati de formigó... però la resta són actuacions que es van fent
quotidianament. Conclou dient que l’escoleta està en perfectes condicions, si bé
podria millorar-se, és clar.
Segueix la Sra. Marqués Portella. Manifesta que no creu que siguin uns pressuposts
antisocials perquè la cultura a nosaltres ens interessa i, per açò, també hem apostat
per l’Escola d’Ensenyaments Artístics (dins la qual hi ha l’Escola de Música). I no se
n’ha retallat el pressupost, sinó que s’ha intentat mantenir el nivell d’ara, però la realitat
és que ha crescut perquè s’han prolongat un mes més les classes. Açò era una
petició de la gent i dels mestres, i l’any 2009 s’iniciaran les classes quinze dies abans i
finalitzaran quinze dies després, la qual cosa implica un cost. Afegeix que la política
és la política i que cada un ha de defensar allò que creu, però quan la defensa es basa
en açò de criticar al contrari... açò no li sembla gens seriós.
Continua la Sra. Marqués Portella. Manifesta que, llavors, el portaveu d’EM-EU diu
que a l’avanç de la liquidació de 2008 es posa que només hi ha 331.000 euros
reconeguts com a inversió dels 2.000.000 milions que teníem.
Indica que pot
entendre que ell no ha governat mai i no sap com funcionen aquests temes dins
l’Administració, i assenyala que aquesta quantitat no està reconeguda dia 9 de
desembre, sinó dins el mes d’octubre, i la qüestió és que d’aquí a final d’any les obres
no és que hagin d’estar acabades, sinó que és que han d’estar reconegudes, fins i tot
pot quedar un pressupost afectat.
Així mateix, manifesta que quan van presentar
l’operació de crèdit van dir que tots aquests doblers eren per a inversions, i així serà, i
el llistat de totes les inversions que s’hagin fet fins a final d’any el tindran en el moment
que es tanqui l’any. Afegeix que no entén com pot dir que només s’han reconegut
331.000 euros, quan ja s’ha adjudicat l’obra dels vials del nou col·legi i quan ja s’han
pagat tots els propietaris expropiats, només amb açò ens en anam a uns 600.000
euros, més tota la resta d’inversions que s’han fet.
Segueix la Sra. Marqués Portella. Manifesta que de demagògia en poden fer tots, però
les inversions sense fer són comptades i raonades; per exemple, el teatre no s’ha fet
perquè van donar prioritat a fer el projecte d’execució per poder-lo presentar a una
subvenció a Madrid, per açò van creure que podien passar els 80.000 euros de la
16

Ajuntament de Sant Lluís
www.ajsantlluis.org

demolició per poder fer el projecte d’execució i gràcies a açò el projecte d’execució és
a Madrid i s’està en espera de confirmació de la subvenció. Afegeix que gestionar a
vegades és prendre decisions i a uns els agradarà i a altres no, però sempre pensant
pel futur de Sant Lluís, i el que és clar és que no es farà el teatre a costa de tots els
ciutadans, sinó que el teatre es farà finançat.
Finalment, la Sra. Marqués Portella manifesta que aquest equip de govern ho té
bastant clar a l’hora d’establir prioritats i quines són: les prioritats són donar el màxim
de servei a tots els nostres ciutadans dins les possibilitats que tenim. Conclou dient
que li sap greu que no es participi més, que no es puguin fer unes comissions més
participatives, allà on moltes d’aquestes coses es podrien debatre, on es podrien
canviar algunes coses i, possiblement, podrien treure un pressupost en el qual tothom
hi tindria una part, però com que de moment és clar que no es pot fer, seguiran com
ho han fet fins ara.
Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que, en primer lloc, voldria dir que aquests
doblers del macroconcert estaven posats dins les festes de Sant Jordi i creu que la
cosa més lògica hauria estat que s’hagués dit que hi havia aquests doblers dins
aquesta partida i que pertanyien als concerts de l’any 2006 i 2007; però no va ser així,
ja que ella ho va haver de demanar i la senyora Marqués no li va dir gratuïtament, que
és com correspondria. Així mateix, manifesta que té una sèrie de documents que
parlen d’un dèficit de 90.000 euros, en cap moment se’ns va dir que havia suposat una
despesa per al poble de Sant Lluís de 220.000 euros; per tant, creu que té tot el dret
de dir que no va ser un dèficit de 90.000 euros, sinó que als santlluïsers els va costar
220.000 euros. Així mateix, manifesta que després l’equip de govern ho arranjàs l’any
2007 amb uns ingressos de 30.000 euros, que són els ingressos que ens va dir el
batle segons un document que ens va presentar, açò no és suficient per justificar
aquesta quantitat.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que per fi, després de tantes vegades que
ens ho havien negat, els pressuposts estaven inflats, ja que avui ho ha reconegut la
senyora Marqués i ja comença a ser hora que l’agrupació socialista reconegui una
cosa que no fa bé. Pel que fa al pla econòmic, recorda que a la comissió la senyora
Marqués va dir que hi havia petites desviacions, però la veritat és que més de mig
milió d’euros no són petites desviacions. Així mateix, manifesta que si avui, en la
presentació del pressupost, el Partit Popular hagi tingut qualque error numèric, té totes
les disculpes del món perquè en menys d’una setmana han hagut de preparar la
presentació, no com la senyora Marqués que ha tingut mesos d’ajudes de tècnics, ja
que vostè pot haver dit alguna cosa, però els qui han fet els pressuposts no ha estat
vostè, sinó els tècnics.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Respecte al sou de la senyora Marqués, manifesta que
el fet que durant l’època de l’elaboració dels pressuposts ella s’hi dediqui i faci feina
extra, li sembla perfecte, però li agradaria que li explicassin per a què serveix una
regidora d’Economia a la resta de l’any, perquè no ho entén. Així mateix, manifesta
que la senyora Marqués ha dit que s’estima el poble, i li diu que s’estima el poble amb
la butxaca plena, ja que ella no és aquí perquè s’estima el poble, sinó per defensar
unes idees i per gestionar els doblers públics i l’oposició hi és per comentar i per dir
quines coses pensa sobre aquesta forma de gestió; si a nosaltres no ens sembla
creïble la senyora Marqués, tenim tot el dret de dir-ho. Així mateix, manifesta que el
Partit Popular no ha d’arribar a cap consens amb els ciutadans, l’esmentat grup no
governa; qui ha d’arribar a consens és el batle, que és el que té més relacions
directes amb els ciutadans.
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Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que una comissió no és mai política, en una
comissió es pot xerrar a nivell personal, es dóna informació, però la política es fa en
els plens. Açò està cansada de dir-ho, però la senyora Marqués diu que és que
nosaltres no volem arribar a acords... açò no té ni cap ni peus. Així mateix, manifesta
que quan avui la senyora Marqués ha presentat els pressuposts ha fet una exposició
tècnica, ella l’ha fet política, açò és la diferència. Igualment, manifesta que la senyora
Marqués ha dit que li agradaria que les comissions fossin més participatives i li
demana: Quan ha cridat l’oposició per demanar-li com farien els pressuposts? Mai de
la vida, ni vostè, ni ningú, des que ella es regidora.
Per altra banda, manifesta que
en el ple del mes de gener de 2008 el batle va dir que el Partit Popular i la seva
portaveu magnificaven el dèficit de 90.000 euros del macroconcert; assenyala que si
90.000 euros van ser escandalosos, 220.000 euros són de vergonya aliena.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que ara el Partit Popular farà un resum
general del Pressupost de 2009.
Assenyala que aquest augment en deute públic,
entre amortitzacions i interessos s’haurà de pagar quasi un milió euros; tenim uns
préstecs a bancs que pugen més de sis milions d’euros; les inversions i l’aportació
de l’Ajuntament només seran de 800.000 euros i, per posar un exemple, l’any 2002
les inversions van ser d’1.200.000 euros. Manifesta que de la totalitat del pressupost
pràcticament davallen totes les partides, col·legi, habitatge, sanejament, cultura,
esports, camins, medi ambient, turisme...; per tant, d’inversions, nul·les i açò demostra
quin tipus de gestió s’ha fet fins ara i els pocs doblers amb els quals comptam.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que també han observat que són optimistes
respecte als ingressos, ja que en construccions l’any 2008 han cobrat 360.000 euros
i creuen que l’any 2009 ingressaran la mateixa quantitat; el Partit Popular no s’ho
creu. Respecta a les llicències urbanístiques, l’any 2008 van cobrar 154.000 euros i
per a l’any 2009 pensen cobrar 246.000 euros; açò el Partit Popular tampoc no s’ho
creu, i creu que l’equip de govern no és conscient que tota aquesta qüestió ha
davallat. Així mateix, manifesta que, així com està l’economia en aquests moments,
no creu que els sortin els nombres que han fet i que puguin complir l’objectiu de reduir
la despesa corrent.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que la senyora Marqués va presentar unes
liquidacions de 2006 i 2007 no creïbles i amb la darrera liquidació van passar rebuts
pendents de cobrament per import de 6.000.000 euros i, açò són molts de doblers; i si
és cert que l’Ajuntament té 1.300.000 euros de dubtós cobrament, com va dir a la
comissió la senyora Marqués, ha d’arribar a la conclusió que no és cert que
l’ajuntament tengui cap romanent. Afegeix que el que sé està ben clar és que aquest
Ajuntament està més que “quebrat” i, en conseqüència, tots els nombres que ens
presenten són una falsedat.
Continua manifestant que ens poden dir que han
entrellaçat la liquidació de 2007 amb els pressuposts de 2009, però és que el futur
econòmic està en proporció del passat i del present. S’han equivocat fins avui, poc
podem esperar res de demà.
Finalment, la Sra. Baillo Vadell manifesta que la senyora Marqués encobreix l’actuació
d’un batle que no ha sabut ni sap gestionar els doblers dels ciutadans, que ha enredat
els santlluïssers i que té un càrrec que no es mereix. Afegeix que el seu soci de
govern no ha obert la boca ni a la comissió ni al Ple, per la qual cosa suposa que deu
està d’acord amb tot allò que diu el batle. Quin pobre paper li toca a fer, al senyor
Lora! però el sou s’ha de defensar, és igual si és carrega les idees, la butxaca és la
butxaca. Suposa que xerrarà després, segurament perquè així el PP no tindrà
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l’oportunitat de contestar-li, molt intel·ligent per la seva part. Conclou dient que el
Partit Popular no creu en la política econòmica ni en la gestió d’aquest equip de
govern, no li mereix cap confiança ni el batle ni la senyora Marqués, en qüestió de
doblers públics; per tant, anuncia que el Partit Popular votarà en contra.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que EM-EU ho ha analitzat molt a fons i
d’augment a l’àrea social no n’ha trobat per almón, i ja ha dit abans quines eren les
xifres. Afortunadament la senyora Marqués diu que ha fet els càlculs amb el mateix
mètode; per tant, les xifres li deuen donar les mateixes que ell ha dit. Manifesta que el
petit augment que hi pugui haver a la subfunció d’acció social queda anul·lada i
disminueix la partida quan descomptem la transferència de la competència dels ajuts
que vénen del CIM. Així mateix, manifesta que ja sap que el geriàtric forma part de
l’àrea social, però allò que es pagarà del geriàtric és l’obra, l’obra desproporcionada i
que, si bé sap que no és un casino, és un edifici on una part del qual encara no se
sap per a què s’ha de fer servir, per açò ha dit que es tracta d’unes ampliacions
arbitràries, inútils i capritxoses del senyor batle, que és allò que ara estam pagant i ho
volen justificar com a despesa amb acció social. Afegeix que açò és una demostració
de la mala gestió dels doblers públics, tant de l’anterior equip de govern com de
l’actual, i que la senyora Marqués intenta justificar i la fa còmplice d’aquesta mala
gestió en el passat, és responsable de la mala gestió d’aquest actual equip de govern,
així com de la gestió del pressupost de 2008.
Finalment, el Sr. Melià Mercadal considera que aquest pressupost consolida la
tendència ja denunciada l’any passat per EM-EU i agreujada per la reducció en àrees
de caire social. Manifesta que l’equip de govern de Sant Lluís continua fent polítiques
que no reflecteixen la voluntat dels ciutadans i ciutadanes d’aquest municipi, els
quals van manifestar clarament a les passades eleccions que volien un canvi cap a
polítiques més socials, més ecologistes, més proteccionistes, més preocupades
per les persones, més participatives, en definitiva, unes polítiques més d’esquerres.
Per tant, el grup municipal d’EM-EU demana que es retirin els pressuposts, es
tornin a elaborar tenint en compte l’estat regressiu i de deteriorament del nostre
poble -cada vegada tenim més la sensació que vivim a un poble abandonat- amb
una visió global a l’hora d’establir prioritats i que tenguin en compte la realitat
socieconòmica actual –augment d’atur i conseqüentment augment de les necessitats
de les famílies-. Conclou dient que l’ajuntament sigui un veritable proveïdor de serveis
de qualitat per a tots els ciutadans i ciutadanes de Sant Lluís i que, si l’actual situació
de crisi econòmica d’àmbit mundial ens obliga a estrènyer-nos el cinturó, la mala
gestió de l’equip de govern deixa els ciutadans de Sant Lluí amb la soga al coll.
Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que a la comissió sí que va xerrar -es veu que la
senyora Baillo no se’n recorda- ja que va donar l’enhorabona a la regidora d’Hisenda
per la feina feta en l’elaboració dels pressuposts. Manifesta que li fa l’efecte que la a
senyora Baillo no li faran falta dues comissions sobre els pressuposts per entendre’ls,
sinó que amb una setmana no li bastarà, ja que fa la sensació que ni tan sols s’ha llegit
els pressuposts.
Afegeix que el PSM-ELS VERDS sí que dóna suport als
pressuposts, ja que forma part d’aquest equip de govern i ha participat en la seva
elaboració. Per altra banda, manifesta que li sorprèn que el Sr. Melià digui que són
uns pressuposts antisocials, quan aquests s’assimilen molt a altres llocs on estam
coaligats amb el seu partit i, fins i tot, les despeses són molt més greus que els
d’aquest ajuntament. Manifesta que allò que no es pot fer és venir aquí, dir qualsevol
cosa i qualsevol bajanada, no donar solucions, i demanar que es retirin els
pressuposts sense presentar alternatives, açò li sembla que és una falta d’ètica
política.
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Continua el Sr. Lora Buzón. Manifesta que el Pressupost de 2009 és un reflex del pla
econòmic aprovat en el mes d’octubre i insisteix que allò que no es pot fer és venir
aquí i dir xifres que, fins i tot, no hi són, com per exemple que no creixem en personal,
quan tenim un 34%, i li demana: Sap quants operaris tenim?
100, 110, 115, 120,
125...? El personal és la despesa més gran que tenim en aquest ajuntament i de cada
dia s’agafa més gent per fer feina, per la qual cosa no pot dir el senyor Melià que no
fem res en matèria social. Així mateix, manifesta que són uns pressuposts austers i
ens hauria agradat posar més doblers, però hem de tenir els peus a terra, no vivim al
planeta Mart, sinó que vivim al planeta Terra. Manifesta que el que no es pot fer és
venir aquí rient-se de la gent del poble de Sant Lluís dient coses que no són certes, i
assenyala que els pressuposts estaran a exposició pública i qualsevol ciutadà tindrà
dret a presentar-hi al·legacions, fins i tot els grups polítics de l’oposició. Insisteix a dir
que allò que no es pot fer és demanar que es retirin els pressuposts sense fer cap
al·legació ni presentar cap alternativa.
Segueix el Sr. Lora Buzón donant l’enhorabona a la regidora d’Hisenda perquè s’ha
hagut de rompre les banyes per tancar aquest pressupost, barallant-se amb els
regidors de cada àrea i, al mateix temps, perquè el pressupost no perdi el caire social.
Afegeix que al cap i la fi allò que es gestiona són doblers i serveis per al poble i, dir tot
el contrari ho poden dir, però no ho poden defensar, i aquí s’ha demostrat que els
grups de l’oposició no ho han defensat, perquè no han donat cap xifra, només han
xerrat de macroconcert i geriàtric, ni tan sols han fet menció que es gastaren 75.000
euros en barreres arquitectòniques.
Finalment, el Sr. Lora Buzón es demana: Quins pressuposts s’han de retirar? Els de
l’any passat?
Que hem de fer com equips anteriors que hi havia en aquest
ajuntament? O hem de fer polítiques com en el Govern balear anterior, que inflaven
els pressuposts per posar dins la caixa i a saber a on anaven els doblers? Afegeix
que aquí són reals els nombres i els regidors de l’equip de govern ho tenen molt clar.
Conclou dient que per açò donarà suport als pressuposts i dóna l’enhorabona a la
senyora Marqués i que, si bé ens hauria agradat ampliar els pressuposts, els nombres
són els que són i més que ella no els sap ningú.
Intervé el batle. Manifesta que avui és un dia especial, el dia de la presentació i
aprovació inicial del pressupost de l’ajuntament, ja que darrera un pressupost hi ha
molta feina feta, molta proposta, molta il·lusió i moltes ganes de tirar endavant, i la
cosa més penosa és tot açò que ha sentit aquesta nit. Manifesta que s’ha xerrat de
macroconcert i de geriàtric, i sobre els nombres del macroconert la regidora d’Hisenda
ja ho ha explicat molt bé.
Continua el batle. Respecte a la qüestió de despilfarrar, quan ha xerrat sobre les
despeses jurídiques, manifesta que la desgràcia no va ser el que va despilfarrar
l’ajuntament, per què no ho considera un despilfarro, sinó una animalada, però no tan
sols l’animalada va ser per a aquesta administració sinó també per a la que va
enfrontar aquesta administració, que altres tants doblers els va costar. Afegeix
concloent: tot açò per arribar a on? A perdre contenciosos per llicències donades,
quan al final l’únic que les legalitzava era dipositar un aval o una afectació en el
Registre de la Propietat; açò és el gran despilfarro, que no va dur a res, perquè a dia
d’avui es segueixen donant les llicències amb unes condicions, quan durant 25 anys
aquest ajuntament les havia donades sense cap condició. Tant de bo les hagués
donades amb condició!
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Segueix el batle. Manifesta que llavors diuen que les urbanitzacions són les grans
oblidades, poble abandonat... Açò és sorprenent, o vostès no viuen en aquest terme
municipal o no sap on viuen. Manifesta que des de l’any 1999 fins al dia d’avui s’ha fet
moltíssima inversió, i només fent una volta es pot veure, n’hi ha que estan soterrades
però n’hi ha es veuen perfectament i, evidentment, no cansaran la gent recordant tots
i cada uns dels projectes que s’han dut a terme, tant al nucli urbà, caserius o a les
urbanitzacions. Afegeix que només veure l’equipament esportiu, l’eix principal, si bé
no s’ha arribat al poliesportiu, camp de futbol 11, camp de futbol 7, ampliació de les
pistes de tenis...; llavors hi ha les obres de s’Ullastrar...; i en aquests moments s’està
actuant dins una urbanització, ja que s’està enllumenant s’Algar, i açò també és
inversió.
Continua el batle. Manifesta que la senyora Baillo també ha dit que tenim un
ajuntament “quebrat”, i es demana: Si nosaltres estam “quebrats”, què ha de dir el
Govern balear, que no sap què s’han trobat? Complicat ho tenim... però diu que ell té
molta confiança en aquest ajuntament i en aquest poble. Afegeix que en dues
legislatures li han donat la confiança a ell i al grup del PSOE a Sant Lluís; l’any 1999
no li van donar sencera, es van haver de coalitzar amb els independents, ja que la
llista més votada va ser la del PP, amb na Carlota Alberola de cap de llista; l’any 2003
el PSOE va sortir guanyador i el 2007 també, i vostè senyora Baillo va ser perdedora.
Per tant, el fet que li digui a ell que té un càrrec que no es mereix, és el poble que li
ha donat aquest càrrec, el poble legítimament cada quatre anys emet el seu vot i allò
que està clar és que al grup del Partit Popular el poble no li ha donat aquesta
confiança, però açò estan a l’oposició. Afegeix dient al grup del PP que mentre
tenguin una portaveu com la que tenen és pràcticament impossible arribar a acords i
consensos, quan amb alguns dels membres del PP probablement no hi hauria cap
problema, d’açò n’està segur, cosa que es va veure molt clarament a la sessió
plenària on no va assistir la senyora Baillo.
Segueix el batle. Manifesta que, tal com ha dit la regidora d’Hisenda, les comissions
informatives són per informar i debatre polítiques, per consensuar polítiques si és que
es volen consensuar, però anar a comissions i a plens amb zero propostes... L’única
proposta d’EM-EU és que retirem els pressuposts i açò és molt poc seriós, açò és allò
que feia un partit polític en legislatures passades; però demanar que retirem el
pressupost sense dur una proposta de pressupost... Creu que EM-EU hauria de ser
més seriós.
Continua el batle. Respecte al geriàtric, manifesta que s’ha dit que es tracta d’una
ampliació arbitraria i inútil del batle. Manifesta que del batle i de l’equip de govern en
aquell moment, ja que el batle no va prendre cap decisió sense que es consensuàs
amb l’equip de govern. És ver que es va fer una segona planta en què en aquests
moments no hi ha res, però creu que a la llarga les paraules que avui ha repetit el
portaveu d’EM-EU les haurà de retirar. Manifesta que una àrea com la dels serveis
socials, que el portaveu d’EM-EU està reiterant moltíssim, veurà com aquesta segona
planta farà més que falta i, sabent d’experiències d’altres geriàtrics, que amb la gent
dins s’han hagut de fer obres, i açò no és gens recomanable. Afegeix que es va fer
una gran inversió que ara s’ha d’atendre, però per a una millora que a la llarga la
trobarà el poble. Arbitrària? El temps ho dirà. I ara veurem si quan hi hagi l’ús que
hagi de tenir, el portaveu d’EM-EM serà capaç de rectificar el que ha dit.
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Finalment, el batle manifesta que s’han dit moltes coses, però de propostes, cap.
També la senyora Baillo l’ha tractat d’ignorant, i li diu que a vegades la ignorància no
està lligada amb la sapiència... i recorda que a una sessió plenària també li va dir
ignorant i llavors que en sabia massa, és a dir, ella mateixa es contradiu, i a la
passada comissió de Cultura el representant del grup popular ho va reconèixer quan
es va tractar sobre la despesa del ball de cap d’any. Afegeix que el discurs que ha fet
la regidora d’Economia no és un discurs tècnic, sinó que és un discurs tècnic i polític.
Conclou felicitant la regidora d’Economia i que, si bé és la seva obligació, ha fet els
deures i abans de finalitzar l’any tindrà l’aprovació inicial del Pressupost de 2009, i
espera que les previsions que es facin es puguin complir, a fi que els comptes vagin
millorant i que amb vista a l’any 2010 es pugui presentar un pressupost molt més fort.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
comissió d’Economia i Educació.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres del PSOE (5) i
PSM-ELS VERDS (2); i sis vots en contra, corresponents als membres del PP (5) i
EM-EU (1); acorda:
Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost de 2009, el qual puja a un estat de
despeses de 9.041.380,26 euros i uns ingressos igualment de 9.041.380,26 euros.
Segon.- Aprovar la plantilla de personal d’aquesta corporació per a l’any 2009, de
conformitat amb l’annex que figura a l’expedient.
Tercer.- Publicar en el BOIB i al Diari Menorca les esmentades aprovacions per un
període de 15 dies hàbils, per tal que els interessats, si n’és el cas, hi puguin presentar
al·legacions, reclamacions o suggeriments.
En cas de no presentar-se al·legacions, reclamacions o suggeriments durant el
període habilitat a aquest efecte, els expedients s’entendran aprovats definitivament.
QUART.- DICTAMEN COMISSIÓ D'ECONOMIA I EDUCACIÓ 16.12.08.MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE D'ARRENDAMENT A MENORCA SOL 2006 SL.PLANTA FOTOVOLTAICA
El secretari dóna compte del dictamen emès en relació amb l’assumpte indicat, que
diu:
“El secretari dóna compte de l’informe emès per l’Àrea de Contractació, de dia 15.12.08, amb
relació a l’assumpte indicat. ----------------------------------------------------------------------------------------Intervé la presidenta. Informa que l’Ajuntament va llogar uns terrenys a Menorca Sol 2006, SL
per instal·lar-hi una planta fotovoltaica i que, si bé hi havia una zona amb jaciments
arqueològics, a l’hora d’actuar a l’esmentada zona l’empresa va veure que aquests jaciments
eren més grans del que hi havia catalogat, per la qual cosa va veure disminuïda la superfície
per actuar. Continua manifestant que, per aquesta circumstància, l’esmentada empresa va
demanar la disminució de l’arrendament i aquest Ajuntament, desprès dels diferents estudis
realitzats respecte a la reducció del cànon quant a potència o superfície, ha considerat oportú
efectuar la reducció del cànon establert en la proporció de baixa produïda entre potència
prevista i la que s’han vist obligats a produir. ------------------------------------------------------------------22
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El Sr. Melià Mercadal manifesta que no li sembla lògica que es faci la reducció en funció de la
potència, però que si l’empresa hi està d’acord, poca cosa més es pot dir.----------------------------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:----------------------------------------------------------------------------------------Primer.- Aprovar un nou cànon rebaixat en la mateixa proporció produïda per la potència real,
per la qual cosa quedaria establert en 32.198,14 (IVA inclòs), que és la quantia a tenir en
compte per als exercicis de 2007 i 2008. ------------------------------------------------------------------------Segon.- Aprovar l’import de 536,64 euros/mes (6.439,63 €) –IVA inclòs- corresponent al
prorrateig de les dues anualitats, que seran abonats en els 60 mesos següents a l’inici del
pagament (gener 2009), tal com estableix el contracte subscrit entre les parts. En resum: ------Cànon 2007
Cànon 2008
Prorrateig
Prorrateig anual
0
32.198,14 €
536,64€
6.439,63€
Tercer.- Que el cànon per a l’any 2009 es vegi incrementat per l’IPC corresponent a l’any 2008.
Quart.- Que el prorrateig dels seixanta mesos s’incorpori a partir de gener de 2008, per la qual
cosa el deute a abonar a l’Ajuntament abans de dia 1 de gener de 2009, ascendeix a la
quantitat de: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Cànon 2007 ----------------------------- 0 (prorrateig en 60 mesos). -------------------------- Cànon 2008 ----------------------------- 32.198,14 € ----------------------------------------------- Prorrateig 12 mesos ------------------- 6.439,63 € -----------------------------------------------Total ----------- 38.637,77 €” -----------------------------------------------

Intervé la Sra. Marqués Portella.
Manifesta que quan es va fer la concessió a
Menorca Sol 2006, SL per muntar una planta fotovoltaica dins terrenys municipals es
va fer per una quantitat de metres, però llavors es van trobar noves restes
arqueològiques i es va haver de reduir aquest espai i l’empresa va demanar si podien
reduir en la mateixa proporció el cànon que s’havia aprovat . Afegeix que es va fer
un estudi respecte a la reducció del cànon quant a potència o superfície, i es va
considerar oportú efectuar la reducció del cànon establert en la proporció de baixa
produïda entre potència prevista i la que s’han vist obligats a produir
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
comissió d’Economia i Educació.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres del PSOE (5)
i PSM-ELS VERDS (2); i sis abstencions, corresponents als membres del PP (5) i
EM-EU (1); acorda:
Primer.- Aprovar un nou cànon rebaixat en la mateixa proporció produïda per la
potència real, per la qual cosa quedaria establert en 32.198,14 euros (IVA inclòs), que
és la quantia a tenir en compte per als exercicis de 2007 i 2008.
Segon.- Aprovar l’import de 536,64 euros/mes (6.439,63 €) –IVA inclòs- corresponent
al prorrateig de les dues anualitats, que seran abonats dins els 60 mesos següents a
l’inici del pagament (gener 2009), tal com estableix el contracte subscrit entre les
parts. En resum:
Cànon 2007
0

Cànon 2008
32.198,14 €

Prorrateig
536,64€

Prorrateig anual
6.439,63€

Tercer.- Que el cànon per a l’any 2009 es vegi incrementat per l’IPC corresponent a
l’any 2008.
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Quart.- Que el prorrateig dels seixanta mesos s’incorpori a partir de gener de 2008,
per la qual cosa el deute a abonar a l’Ajuntament abans de dia 1 de gener de 2009,
ascendeix a la quantitat de:
- Cànon 2007 ----------------------------- 0 (prorrateig en 60 mesos).
- Cànon 2008 ----------------------------- 32.198,14 €
- Prorrateig 12 mesos ------------------- 6.439,63 €
Total -------------- 38.637,77 €
CINQUÈ.- CONTROL DEL PLE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Intervé la Sra. Baillo Vadell demanant la següent documentació:
Junta de Govern Local de dia 27.11.08
- Punt 10è.- Manifesta que a l’esmentat punt s’especifica que a part del contracte
estipulat entre l’arquitecte Pere Serra Vich i l’Ajuntament de Sant Lluís per a la
direcció de les obres, es designa un coordinador de seguretat, Alberto Correa. Per
tant, demana:
- Què diu la normativa respecte a cada quan s’han de vigilar les obres?
- Quants de dies aniran a controlar-les?
- Els honoraris a percebre pel senyor Serra inclouen desplaçaments i dietes?
- En cas afirmatiu, a quant pugen?
- La direcció i la coordinació d’aquestes tres obres sumen un total 4.907
euros; com justifica l’equip de govern aquestes despeses, tenint en compte
que l’exarquitecte costava mensualment a l’ajuntament 3.065 euros?
- És que cada obra que faci l’ajuntament serà dirigida per arquitectes
externs? Si és així, manifesta que a la senyora Marqués no li sortiran mai
els nombres i li suggereix que comenci a obrir una nova partida dins l’àrea
d’Urbanisme.
SISÈ.- PRECS I SUGGERIMENTS
Intervé el Sr. Tudurí Mercadal. Es dirigeix al Sr. Cruz dient-li que en el Ple de dia
22.10.08, a l’apartat de precs i suggeriments, va demanar-li un informe sobre les
anàlisis de nitrats, tant en el municipi com a les urbanitzacions, de l’any 2008
encarregats per l’Ajuntament. Manifesta que no sap si es va expressar malament o el
Sr. Cruz no el va entendre, ja que a l’escrit de contestació (RS 7021) el Sr. Cruz li
contesta que ja li dóna els resultats de les anàlisis de nitrats a cada comissió.
Manifesta que en part té raó, però no li va respondre sobre els resultats de nitrats de
les urbanitzacions; per tant, es demana: És que tots els pous del terme municipal
estan intercomunicats?
El Sr. Cruz Dalmau manifesta que l’Ajuntament només ha sol·licitat analítiques de la
xarxa del nucli urbà de Sant Lluís i les analítiques que metòdicament fa Aigües Sant
Lluís afecta altres components de la xarxa i pous, i venen igual que les fa el Ministeri
de Sanitat.
El Sr. Tudurí Mercadal manifesta que, doncs, no tenen dades de la quantitat de nitrats
que tenen els pous de cada urbanització.
El Sr. Cruz respon que disposam de les
dades que ens passa Aigües Sant Lluís, SL. El Sr. Tudurí Mercadal demana una
còpia d’aquests resultats.
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Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que, en primer lloc, li falten tres preguntes de
la passada sessió plenària que estan pendents de contestar, naturalment del senyor
Lora, que no fa prou els deures. Aquestes són:
- Davant l’escrit que ha sortit per la premsa de l’exarquitecte, voldria un
informe de Secretaria que ens indiqui quina és la responsabilitat del
coordinador de seguretat d’una obra.
- Pel que fa a Binibeca Hills, còpia de l’informe de l’inspector d’obres
respecte a les irregularitats observades i un informe de Secretaria respecte
a la situació en què es troba a finals de l’any 2008.
- Sobre el criquet. L’interès general del Consell Insular de Menorca en què
està basat, en un projecte o en un avantprojecte? Té qualque valor el
projecte amb vista a donar el permís d’instal·lació?
Continua la Sra. Baillo Vadell. Demana com estan les obres de Punta Prima, ja que
van dir que aquestes havien de finalitzar aquest any. Així mateix, i en el cas que hi
hagués qualque subvenció per a aquestes obres, en cas que no s’acabin, si es perdrà
la subvenció o si han demanat qualque pròrroga.
El Sr. Lora Buzón manifesta que possiblement s’acabaran dins aquest any i que no es
perdrà cap subvenció.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Demana quan es faran net les herbes de la rotonda de
sa Pau. El Sr. Lora Buzón respon que s’hi està actuant.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que els llums de les obres de l’avinguda no
funcionen. Si passa alguna cosa, de qui és la responsabilitat? Suggereix al senyor
Lora que doni les ordres oportunes perquè s’arrangi.
Per altra banda, la Sra. Baillo Vadell s’interessa per la situació actual de la ruta
cicloturística.
El batle informa que en aquest moments s’està desbrossant la primera part on es va
actuar i la segona part probablement serà dins la primera quinzena del mes de gener,
ja que es tracta d’una obra que es va haver d’aturar perquè l’IBASAN hi estava
actuant.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que li agradaria saber l’opinió del regidor del
PSM, defensor del territori i de la legalitat urbanística, que forma part del consorci i que
s’ocupa d’obrir expedients i sancionar allò que està malament. Li mostra dues fotos
d’Insotel, una de l’abans i l’altra del desprès.
El Sr. Lora informa que una foto està sense fer-hi obres i a l’altra les obres estan
acabades.
La Sra. Baillo indica que molt interessant senyor Lora, defensor de les idees i de la
legalitat urbanística.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que a l’anterior Ple el senyor Lora va dir que
ella afirmava coses que no eren certes. Assenyala que tant el batle com el senyor
Lora li van confirmar que el càrrec d’arquitecte municipal és incompatible amb
projectes particulars en el mateix municipi. Per tant, demana: Qui és l’arquitecte
d’aquesta foto?
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El Sr. Lora Buzón respon que en Pere Serra.
La Sra. Baillo Vadell insisteix que a la passada sessió plenària el Sr. Lora li va dir que
ella afirmava coses que no eren correctes i ella va dir que el senyor Pere Serra
estava sent director de l’obra d’Insotel.
El Sr. Lora Buzón manifesta que espera que retiri les paraules que està dient, ja que el
Sr. Pere Serra abans de ser arquitecte en aquest Ajuntament va renunciar a totes les
obres que tenien en marxa en aquesta illa i en el terme municipal de Sant Lluís.
Afegeix que ella no es fia de la seva paraula, no es fia de ningú, i la ideologia d’ella la
fa ser així, però si li fa cas i es mira els registres d’entrada en aquest ajuntament veurà
que hi ha un registre d’entrada del Sr. Pere Serra Vich que, abans d’agafar poders en
aquest ajuntament, ja havia renunciat a aquesta obra com a les altres que pogués tenir
dins aquest terme municipal.
La Sra. Baillo Vadell manifesta que, doncs, l’obligació de l’Administració i dels polítics
era canviar aquest cartell perquè aquest cartell fa dues setmanes que és allà. El Sr.
Lora Buzón manifesta que aquest cartell l’ha de canviar el promotor, i afegeix que en
aquest ajuntament entren cada dia renúncies d’arquitectes d’obres. La Sra. Baillo
manifesta que açò ho hauria d’haver dit a l’anterior ple i no en va dir res. El Sr. Lora
manifesta que ella no ho va demanar.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Demana si ja han apagat els llums de la zona esportiva
de Punta Prima o encara s’està estudiant. La Sra. Marqués Portella respon que ja
s’han apagat.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que la paraula del senyor Cubas no és
massa fiable, per la qual cosa es dirigeix al batle. Diu que el regidor de Sanitat va dir
a una comissió que tenia un compromís verbal amb IBSALUT i que en el primer
trimestre de 2009 es faria càrrec de les despeses de l’administrativa. També va dir
que es faria un conveni nou i que es presentaria en el mes de desembre. Així mateix,
manifesta que a la comissió d’aquest mes es va presentar un esborrany de conveni,
en el qual, però, faltava el més important, que era especificar quin seria el personal
sanitari i l’administratiu. Es va sotmetre a votació i el Partit Popular es va abstenir
perquè el conveni era incomplet. Continua manifestant que entén que si hi ha hagut
una votació aquest assumpte hauria d’haver anat a ple, si bé no n’està segura, i el PP
voldria una explicació d’aquesta qüestió i quina és la proposta de l’equip de govern per
millorar l’atenció de la sanitat en el municipi, tant pel que fa als metges com a les
administratives. Així mateix, manifesta que el Partit Popular va presentar un escrit
demanant el nombre de targetes sanitàries que necessiten els metges i que açò ho
digués una autoritat competent, d’açò fa més de dos mesos i encara no s’ha contestat.
Pel que fa a la qüestió de la targeta sanitària, el Sr. Cubas Pons manifesta que s’ha
traslladat la petició a l’IBASAUT i que quan es rebi la contestació se la informarà.
Sobre el conveni, el batle informa que a la comissió de Sanitat es va dur un esborrany
de conveni, el qual es va ratificar, i ara s’ha d’acabar de tancar aquest conveni amb
l’IBSALUT. La Sra. Baillo manifesta que a l’esmentat conveni no hi deia ni el nombre
de metges ni de les administratives que hi posarien, i açò és molt important. El Sr.
Cubas manifesta que a la comissió de Sanitat l’únic que es va acordar va ser que es
presentaria un esborrany de conveni, que és allò que es va fer; la qüestió de
descriure el personal sanitari i administratiu es farà en el moment que es presenti el
conveni definitiu i la plantilla que hi haurà adscrita al centre sanitari anirà en funció de
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la ràtio. La Sra. Baillo manifesta que a un conveni el que no pot ser és que no
s’especifiqui ni quants de metges hi haurà ni quants administratius, per tant, el conveni
no estava complet i per açò ha demanat una explicació. El batle manifesta que
aquest conveni no és el definitiu i el dia que hi hagi el definitiu es discutirà. La Sra.
Baillo manifesta que, doncs, esperarà al mes de febrer, però n’està segura que les
coses continuaran igual.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Demana quan li contestaran els escrits que té pendents
des de fa mesos. El batle respon que just es pugui.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que a la Junta de Portaveus ens van dir que
quan fessin la comissió d’Economia ens passarien un llistat dels projectes per fer amb
les ajudes del Fons Estatal d’Inversió Local, i diu que no en sap res més i voldria saber
quan es tractarà, ja que ella vol parlar-ne amb el seu grup per prioritzar obres i llavors
intentar consensuar.
El batle respon que després de la sessió plenària se’n parlarà.
Finalment, la Sra. Baillo Vadell manifesta que després de la multa de 626 euros que li
ha posat la Inspecció de Treball per incompliment del pagament de les hores
extraordinàries al personal de l’Ajuntament, li suggereix que compleixi amb el que s’ha
acordat en el conveni i no s’ho boti a la torera, per tal que no hi hagi més multes sobre
aquesta qüestió. Afegeix que l’empegueeix només de pensar que ens han hagut de
multar per no complir un conveni.
Intervé el Sr. Coll Alcina. Respecte a la moció que el PP ha retirat en el dia d’avui
sobre el ball de Cap d’Any, manifesta que voldria fer un suggeriment. Ha vist que hi ha
hagut una petició formal d’una sèrie de ciutadans per organitzar aquest ball i si en
anys venidors es dóna aquesta circumstància, demana que s’intenti xerrar-ne amb
més temps amb els comerciants i gent interessada que vulguin explotar açò. Així
mateix, agrairia que a la propera comissió de Cultura, si bé la gestió del ball no va ser
pròpia de l’Ajuntament, s’informàs com ha anat .
Per altra banda i per al·lusions respecte a la seva intervenció a la comissió de Cultura,
el Sr. Coll Alcina manifesta que tal vegada no es va explicar bé o bé es va interpretar
malament o bé el batle no s’ha llegit l’acta, ja que allò que va deixar ben clar és que
s’estimava més gastar 4.000 euros en el concert de Cap d’Any, que no gastar-se allò
que s’ha gastat en els macroconcerts, i era una qüestió tan simple com prioritzar
coses; i açò és el que va dir. També va comentar que tal vegada creuria que entraven
en contradiccions, però la contradicció no era tal, quan les prioritats per nosaltres eren
més fer el ball de Cap d’Any, un acte que s’havia fet sempre, i deixar de fer altres
coses que no afavorien tant la gent del poble.
Intervé el Sr. Cubas Pons. Manifesta que a la darrera sessió plenària la portaveu del
Partit Popular li va fer una pregunta i la resposta és que sí. Així mateix, i sobre les
quantitats que li va demanar són 24.277 les pistes d’skate i 2.115,84 les xarxes del
camp de futbol.
Finalment, el batle vol fer una aclariment i llegeix una part de l’acta de la comissió de
Cultura de dia 15.12.08, la qual diu:
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“El senyor Coll intervé i diu que són molt conscients que amb aquesta moció es
contradiuen respecte de les repetides manifestacions perquè l’Ajuntament reduís les
despeses de Festes. Però que és important prioritzar”

Afegeix dient que està mol bé reconèixer les qüestions i no passa res, i en aquest cas,
vist el que va passar l’any passat en el ball de Cap d’Any, però açò no ho van prioritzar
i aquesta és la qüestió. Evidentment, qui té la responsabilitat d’executar els
pressuposts són els qui governen, i l’oposició també hi pot participar plantejant
propostes. Afegeix que el Partit Popular va plantejar una moció i llavors va reconèixer
que contradeia un decàleg que la seva portaveu feia un mes havia expressat en el
Ple, i no passa res reconèixer les coses. Conclou dient que es tracta d’activitats que
cada vegada costa més de tirar endavant perquè la gent no es compromet, cosa que
s’ha vist en aquests anys.
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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