ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DIA 9 DE
FEBRER DE 2008
A Sant Lluís a les 09.00 hores de dia 9 de febrer de 2008, es reuneixen a la sala d’actes
d’aquestes Cases Consistorials els senyors que a continuació s’anomenen per tal de fer sessió
plenària, per a la qual havien estat prèviament convocats.
Batle :
1r. Tinent de batle :
2n. 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 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

L’acte és presidit pel batle, senyor Llorenç Carretero Tudurí, assistit pel secretari de la
corporació, senyor Isidro López de Hoyos Herrero.
El president declara oberta la sessió.
PRIMER.- DICTAMEN COMISSIÓ D'ECONOMIA I EDUCACIÓ 22.01.08.- APROVACIÓ
INICIAL PRESSUPOST 2008 I PLANTILLA 2008
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 2008
elaborat per la Batlia, el qual puja a un estat de despeses de 9.695.491,91 i uns ingressos igualment de
9.695.491,91, així mateix, el secretari informa que, igualment, s’ha remès als membres de la comissió
l’expedient de la plantilla de personal d’aquesta corporació per a l’any 2008. -----------------------------------Intervé la presidenta fent una observació: Hem vist dit –segons comentaris apareguts a la premsa- que
primer havien tingut els pressuposts la mateixa premsa que l’oposició. Vol que quedi clar que la premsa
mai no ha tingut l’expedient dels pressuposts de 2008, només n’ha tingut una petita explicació i el resum
del total dels capítols; es va fer el mateix dia, amb unes hores de diferència, ja que l’equip de govern va
pensar que no era rellevant. ---------------------------------------------------------------------------------------------Intervé la Sra. Baíllo. Posa de manifest que ella no ho va dir i que hi ha vegades que la premsa publica
coses que realment no s’han dit. ----------------------------------------------------------------------------------------La Sra. Baíllo demana un informe amb el nivell de titulació d’estudis del personal laboral actual. ------------La presidenta informa que el Sr. Jaume Tovar està fent feina en aquest tema i demana si pot esperar que
el Sr. Tovar presenti el seu informe, que segurament deurà tenir fet d’aquí a un parell de mesos, tal com
s’hi va comprometre. ------------------------------------------------------------------------------------------------------La Sra. Baíllo hi està d’acord. --------------------------------------------------------------------------------------------La Sra. Baíllo s’interessa per la plaça d’interventor que surt als pressuposts. Quan sortirà?, Es farà per
oposició?… ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El secretari informa que l’interventor és cos nacional i explica que el procés de selecció és complex. -------La Sra. Baíllo demana si també es convocarà per oposició la plaça de tècnic inspector d’obres. --------------La presidenta informa que es convocarà la plaça. El problema que hi havia és que fins ara la plaça no
estava creada i s’havia de contractar la persona directament. ------------------------------------------------------La Sra. Baíllo demana per la plaça d’auxiliar d’inspecció territorial i la d’ordenança, com apareix a
l’expedient de la plantilla. -------------------------------------------------------------------------------------------------La presidenta informa que aquesta plaça ja hi era, al pressupost de 2007, i que segueix al del 2008. -------
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La Sra. Baíllo manifesta que li agradaria saber la diferència entre l’inspector d’obres i l’auxiliar d’inspecció
territorial. I sobre la feina de l’ordenança: quina seria i el lloc on es desenvoluparia. --------------------------El secretari intervé dient que, tal com apareix a la Moció d’Alcaldia de l’expedient de la plantilla de
personal, aquestes places es creen per resoldre situacions de segona activitat per part dels membres de la
Policia. I, respecte a la funció d’un ordenança, diu que pot fer feina a una escola, poliesportiu... ------------La Sra. Baíllo també demana per la creació d’una plaça de responsable de Recursos Humans. ---------------El secretari intervé dient que ve determinada a la Moció d’Alcaldia de l’expedient de la plantilla de
personal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presidenta informa que no es crea com a plaça fixa sinó com a plaça eventual. -----------------------------La Sra. Baíllo fa un resum de les places creades enguany. ----------------------------------------------------------La presidenta intervé dient que només es creen dues places noves, que són la plaça d’interventor i la de
Recursos Humans. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------La Sra. Baíllo demana si podrà tenir els pressuposts del 2008 amb la mateixa presentació que la liquidació
del 2006. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presidenta informa que quan el pressupost s’hagi aprovat i hagi generat despeses se li farà arribar
aquesta documentació. ----------------------------------------------------------------------------------------------------La Sra. Baíllo manifesta que li agradaria saber quina quantitat es pagarà al personal i quina a la Seguretat
Social. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El secretari informa que a la pàgina 63 apareixen les quantitats desglossades. ---------------------------------La Sra. Baíllo demana si el projecte de l’escola nova es troba inclòs dins la subfunció d’Urbanisme, a la
partida de redacció de “Projectes complexos”. ------------------------------------------------------------------------La presidenta informa que no; que a la pàgina 43 apareixen desglossats els projectes: els que estan
prevists i els que poden sorgir durant l’any. ---------------------------------------------------------------------------La Sra. Baíllo manifesta que li agradaria saber a què es refereix el capítol 4: “Altres administracions”. -----El secretari informa que al capítol 4 s’inclou les transferències corrents, que són subvencions a altres
associacions per despeses corrents. ------------------------------------------------------------------------------------La Sra. Baíllo manifesta que li agradaria saber què són les previsions de plans a desenvolupar inclosos a la
partida d’”Institucions sense ànim de lucre”. --------------------------------------------------------------------------La presidenta informa que són ajudes o subvencions que encara no estan definides a les entitats a qui
aniran destinades. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------La Sra. Baíllo demana a què és degut l’augment del conveni de Creu Roja. -------------------------------------La presidenta informa que es deu al fet que, a part dels voluntaris, tota la gent que dóna un servei a la
Creu Roja han de ser persones titulades i remunerades; per tant, la previsió de despeses reals ha
augmentat considerablement. --------------------------------------------------------------------------------------------El secretari afegeix que a la memòria d’Alcaldia açò s’explica.------------------------------------------------------La Sra. Baíllo demana què són les “subvencions vàries” de Comissió de Govern. -------------------------------La presidenta informa que s’hi inclouen ajudes sollicitades per particulars o associacions que la Comissió
de Govern pot atorgar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------La Sra. Baíllo manifesta que li agradaria saber què signifiquen les sigles BT i MT que apareixen a la
subfunció del Geriàtric i centre de dia. ---------------------------------------------------------------------------------La presidenta respon que és l’estació que subministrarà l’electricitat necessària al geriàtric i centre de dia.
Les sigles són baixa tensió i mitjana tensió. ---------------------------------------------------------------------------La Sra. Baíllo demana per quina raó s’ha augmentat la partida de reparació, manteniment i conservació de
maquinària. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presidenta informa que dins el 2007 es va fer una ampliació de pressupost i que, en aquesta partida,
s’hi inclouen els materials i eines que utilitza la brigada per dur a terme la seva feina. ------------------------La Sra. Baíllo manifesta que la quantitat és molt elevada. ----------------------------------------------------------La presidenta respon que cada vegada hi ha més edificis, més fanals... i, doncs, se n’ha de fer el
manteniment. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Sr. Melià demana què vol dir el concepte de vivenda. ------------------------------------------------------------La presidenta manifesta que s’hi inclouen totes les despeses de patrimoni municipal; manteniment
d’edificis, de via pública, d’enllumenat, combustible per als vehicles… --------------------------------------------La Sra. Baíllo demana per la partida de “Treballs d’altres empreses” de la subfunció d’Urbanisme. ----------La presidenta informa que són assessoraments externs per a l’àrea d’Urbanisme. ------------------------------La Sra. Baíllo manifesta que li agradaria saber què cobrarà l’arquitecte municipal, perquè no està
especificat. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presidenta respon que la quantitat apareix a la plantilla de personal i al pressupost. -----------------------La Sra. Baíllo manifesta que li agradaria saber per què hi ha menys pressupost a la subfunció de Fems i
neteja viària. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presidenta informa que hi ha el mateix pressupost que l’any anterior, perquè cal revisar el contracte.
La Sra. Baíllo demana per què hi ha menys pressupost per a l’ampliació de recollida orgànica. ---------------
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La presidenta informa que possiblement les partides de l’any anterior estaven descompensades i per
enguany s’han ajustat. ----------------------------------------------------------------------------------------------------La Sra. Baíllo manifesta que li agradaria saber quines són les actuacions concertades amb el GOB. --------La presidenta informa que són actuacions de reforestació, recuperació de fauna i culturals. Segurament a
la Comissió de Medi Ambient s’informà del conveni amb el GOB i s’hi explicaran les actuacions que es
realitzaran. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Sra. Baíllo demana sobre la diferència de pressupost de les ajudes a les institucions sense ànim de
lucre. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presidenta informa que les quantitats depenen dels convenis que se signen. A la Comissió de Cultura es
va donar compte del conveni, que també va passar pel Ple. --------------------------------------------------------La Sra. Baíllo demana què és “Espacio Artes”. ------------------------------------------------------------------------La presidenta informa que pertany a l’Escola d’Ensenyaments Artístics. ------------------------------------------La Sra. Baíllo manifesta que li agradaria saber quan es construirà el teatre municipal. ------------------------La presidenta informa que està previst que es comenci l’any 2009. -----------------------------------------------La Sra. Baíllo demana què és la partida d’”Equipaments nous” del Centre Cultural. ----------------------------La presidenta informa que fa dos anys amb el Centre Cultural es va signar el conveni, i la quantitat que
apareix és l’ajuda acordada. ----------------------------------------------------------------------------------------------La Sra. Baíllo demana sobre la partida de “Ràdio Jove”, i si finalment es durà a terme. -----------------------La presidenta informa que aquesta partida pertany a l’Àrea de Joventut i que no és fer la ràdio, sinó per a
diverses activitats que fan els joves relacionades amb la ràdio. ----------------------------------------------------La Sra. Baíllo demana sobre atencions protocollàries; què són les despeses d’organització de bàdminton.
La presidenta informa que es farà un campionat de bàdminton d’àmbit europeu i algun partit es jugarà a
Sant Lluís. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Sra. Baíllo demana per què ha augmentat la partida de SeproSport. ------------------------------------------La presidenta informa que és per l’ampliació del programa d’activitats que ofereixen. -------------------------La Sra. Baíllo manifesta que li agradaria tenir una còpia del programa d’activitats amb el cost que suposen.
La presidenta manifesta que la tindrà. ----------------------------------------------------------------------------------La Sra. Baíllo demana per a què és la partida “Dietes de personal”. -----------------------------------------------La presidenta informa que s’utilitza quan el personal ha de fer cursos, desplaçaments… ----------------------La Sra. Baíllo demana si els 150.000 € referents al Pla insular d’installacions esportives s’invertiran per a
la primera fase de millores del poliesportiu. ---------------------------------------------------------------------------La presidenta manifesta que sí. ------------------------------------------------------------------------------------------La Sra. Baíllo demana si el Pla d’equipaments esportius el finançarà el CIM o l’Ajuntament.-------------------La presidenta respon que el CIM hi aportarà una quantitat i l’Ajuntament la resta. El Pla insular
d’installacions esportives es finançarà de la mateixa manera. -----------------------------------------------------La Sra. Baíllo manifesta que li agradaria saber quantes persones es contracten amb el Programa SOIB i
fins quan. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Sr. Lora informa que són sis persones i tenen contracte fins al 30 de juny de 2008. ------------------------La Sra. Baíllo demana per la partida que apareix a la subfunció de Carreteres, camins, vies i urbanitzacions
destinada a “Mural urbanitzacions”. -------------------------------------------------------------------------------------La presidenta informa que aquesta partida ja apareixia al pressupost del 2007, però que l’activitat no es va
dur a teme. Ara s’ha destinat a un mural semblant al que hi ha a les urbanitzacions on hi apareix el nom.
La Sra. Baíllo demana si aquest mural el paga l’Ajuntament o l’associació de veïns. ----------------------------La presidenta informa que tots els cartells que hi ha a la via pública els paga l’Ajuntament. ------------------La Sra. Baíllo manifesta que al diari d’avui hi ha un article sobre el Pla insular de cooperació, i fa referència
a la inversió en reposició d’infraestructures de la nova escola; li agradaria saber si açò ho pagarà el CIM o
l’Ajuntament. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presidenta informa que a la pàgina 59 dels Pressuposts hi ha el resum d’inversions, i hi trobarà la part
que paga l’Ajuntament i la que paga el CIM. --------------------------------------------------------------------------La Sra. Baíllo demana si es farà el Projecte Hípic. --------------------------------------------------------------------La presidenta informa que el projecte està aturat fins que se n’hagin concretat els objectius del projecte i
les ajudes econòmiques que es puguin aconseguir. ------------------------------------------------------------------La Sra. Baíllo manifesta que li agradaria saber quina quantitat s’ha recaptat durant l’any 2007 en
plusvàlues, IAE, impost sobre construccions i llicències d’obres. I per què hi ha tanta diferència entre el
pressupost de l’any 2007 i el de 2008 respecte als fems. -----------------------------------------------------------La presidenta informa que per fer el pressupost d’enguany s’ha tingut en compte el padró de fems del
2007, actualitzat amb l’increment inclòs. El que s’ha recaptat amb els altres imposts se li remetrà per
escrit. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Sra. Baíllo manifesta que li agradaria saber a què es deu la diferència entre els ingressos i les quotes
dels alumnes que es van recaptar de l’Escola de Música. ------------------------------------------------------------El secretari informa que cal afegir-hi les despeses de personal, que van a càrrec de l’Ajuntament.------------
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La Sra. Baíllo manifesta que sobre multes de disciplina urbanística, al pressupost del 2007 no hi havia cap
partida, i enguany s’han pressupostat 73.000 €; no entén la diferència. ------------------------------------------La presidenta manifesta que el 2007 no hi havia cap previsió feta, i que enguany s’ha fet un càlcul
aproximat. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Sra. Baíllo manifesta que passa el mateix amb publicitat a l’àrea de Cultura i Festes. ---------------------La presidenta informa que abans estava dins una altra partida i enguany s’ha desglossat. --------------------Sobre la partida del “Fons nacional de cooperació municipal”, la Sra. Baíllo demana la raó de les
diferències amb altres anys i si se li pot facilitar la quantitat ingressada a la partida els anys 2005, 2006 i
2007. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presidenta informa que, en aquesta partida, l’Ajuntament no hi té res a veure, perquè són quantitats
que ingressa l’Estat, segons els habitants… i les quantitats ingressades de cada any apareixen als
pressuposts. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Sra. Baíllo afirma que aquestes dades no les té. ------------------------------------------------------------------La presidenta diu que li seran entregades. -----------------------------------------------------------------------------La Sra. Baíllo demana la raó per la qual hi ha tanta diferència amb l’any anterior a les concessions
administratives. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presidenta informa que apareixen a la pàgina 55 dels Pressuposts, desglossades. --------------------------La Sra. Baíllo demana en què consisteixen les “Transferències d’empreses privades”. -------------------------La presidenta informa que apareixen al quadre annex d’”Inversions”, a la pàgina 59. -------------------------El Sr. Melià demana la raó de l’augment de la partida de “Treballs d’altres empreses” a la subfunció
d’Acció Social. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presidenta informa que és l’empresa Cop de Mà i va en funció de la gent que ho necessita. --------------El Sr. Melià demana l’augment per la partida de “Creu Roja”. ------------------------------------------------------La presidenta informa que és degut a l’obligació de contractar personal qualificat. -----------------------------El Sr. Melià demana a què és deguda l’escassa dotació de la partida de “Despeses de gestió” de l’Oficina
de Consum. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presidenta informa que, com que aquesta oficina està a la Unitat Sanitària, aquestes despeses les
assumeix “Serveis i centres de salut”. ----------------------------------------------------------------------------------El Sr. Melià demana si per l’aportació fixa a l’APIMA es demana una memòria justificativa. -------------------La presidenta diu que sí i que cada any augmenta segons l’IPC. ---------------------------------------------------El Sr. Melià demana per què no hi ha partida per al material didàctic i en canvi sí per a material d’oficina a
l’escola infantil. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presidenta informa que el material didàctic és dins la partida d’”Adequació i millora del centre”. ---------El Sr. Melià demana quin és el material d’oficina. ---------------------------------------------------------------------La presidenta informa que són despeses de fotocòpies, folis, tinta per a l’impressora… -----------------------El Sr. Melià demana per la partida del “Pla d’eficiència energètica” de Medi Ambient. --------------------------La presidenta informa que als pressuposts del 2007 era a una altra subfunció, però enguany l’han posat
dins Medi Ambient perquè s’ha de gestionar des d’aquesta àrea. Enguany inclou l’aportació a la tercera
fase. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Sr. Melià demana en què consisteix el Pla d’eficiència energètica. ----------------------------------------------La presidenta informa que ho gestiona el Consorci i el que fa és finançar l’Ajuntament perquè es facin una
sèrie d’actuacions, com canviar enllumenat públic d’algunes zones per enllumenat de baix consum. --------El Sr. Melià manifesta que li agradaria saber a què es degut l’increment de la partida 227.06, “Treballs
altres empreses”, en relació amb l’any anterior. ----------------------------------------------------------------------La presidenta informa que l’increment és degut al fet que hi ha hagut una ampliació al programa
d’activitats per part de Sepro-Sport. ------------------------------------------------------------------------------------El Sr. Melià manifesta que li agradaria saber si la quantitat pressupostada per a la primera fase de
“Millores del poliesportiu” ja s’arrossega de l’any 2007, perquè no es va fer. ------------------------------------La presidenta contesta que sí, però que s’han anat fent feines molt puntuals al poliesportiu. ----------------El Sr. Melià demana per a què és l’Antena repetidora de televisió de Punta Prima que apareix a la
subfunció 5.1.1 (Carreteres, camins, vies i urbanitzacions), partida 601.00. -------------------------------------La presidenta informa que, atès que el senyal a l’àrea de la costa és insuficient i que les associacions i els
mateixos veïns així ho reclamen, és necessari posar un repetidor per tenir un bon senyal de recepció. -----El Sr. Melià demana si aquesta antena l’ha de pagar l’Ajuntament. ------------------------------------------------La presidenta informa que, en principi, l’Ajuntament no ho pagarà tot. L’Ajuntament ha mantingut una
reunió amb el director gral. de Telecomunicacions del Govern balear per poder obtenir alguna subvenció. El Sr. Melià demana quin serà el preu per m2 per a l’adquisició del sòl on es construirà l’escola nova. ------La presidenta informa que aquesta informació es troba al projecte que va passar per Ple, que es va
remetre al CIM, on hi ha especificat el total d’infraestructures del vial i el total per l’adquisició dels
terrenys. No hi ha un preu per m2, sinó que s’ha fet un estudi de cada finca i s’ha calculat el preu de les
parets, dels arbres i de tot quant hi ha a la parcella. -----------------------------------------------------------------
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La Sra. Baíllo demana si es poden consultar aquestes dades. ------------------------------------------------------La presidenta contesta que sí. -------------------------------------------------------------------------------------------El Sr. Melià fa referència a la partida 131.00 sobre la previsió del programa SOIB Contractació brigada, de
la subfunció 5.1.1, i manifesta que a la darrera Comissió de Governació es va dir que el SOIB pagava tota
la contractació i que l’Ajuntament no hi aportava res. ---------------------------------------------------------------La presidenta fa una intervenció i posa de manifest que aquesta partida és d’ingressos; per tant, aquesta
quantitat no la paga l’Ajuntament, sinó que aquesta quantitat la ingressa el Govern. És a dir, l’Ajuntament
paga la nòmina als treballadors del SOIB, però el Govern n’ingressa una part. ----------------------------------El secretari intervé dient que per poder contractar, l’Ajuntament ha de tenir una consignació
pressupostària, tot i que per pagar, els diners els rebi d’una altra entitat. ---------------------------------------El Sr. Lora intervé dient que el SOIB subvenciona un 70% o un 80% i la resta ho paga l’Ajuntament.
També informa que dins l’Àrea de Contractació hi ha la figura de l’Agent de Desenvolupament Local, que
treballa amb aquests programes des de fa dos anys. ----------------------------------------------------------------El Sr. Melià demana a què és degut l’augment de l’ingrés de IBI de naturalesa rústica. -----------------------La presidenta informa que l’any 2007 hi ha hagut una revisió cadastral i s’ha modificat la llei de cadastre.
Amb aquesta modificació, les edificacions que hi ha dins el terreny rústic computa dins l’IBI de naturalesa
rústica, no com abans, en què només era rústic el terreny i les construccions eren urbanes. -----------------El secretari afegeix que a partir d’ara la venda d’una casa en rústic no generarà plusvàlua; en canvi,
abans sí que en generava. ------------------------------------------------------------------------------------------------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 EMEU, que suposen sis vots ponderats; acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les següents
propostes d’acord: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Primera.- Aprovar inicialment el Pressupost de 2008, el qual puja a un estat de despeses de
9.695.491,91 € i uns ingressos igualment de 9.695.491,91 €. ------------------------------------------------------Segona.- Aprovar la plantilla de personal d’aquesta corporació per a l’any 2008, de conformitat amb
l’annex que figura a l’expedient. -----------------------------------------------------------------------------------------Tercera.- Publicar en el BOIB i al Diari Menorca les esmentades aprovacions per un període de 15 dies
hàbils, per tal que els interessats, si n’és el cas, hi puguin presentar allegacions, reclamacions o
suggeriments. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------En cas de no-presentació d’allegacions, reclamacions o suggeriments durant el període habilitat a aquest
efecte, els expedients s’entendran aprovats definitivament.” --------------------------------------------------------

Intervé la Sra. Marqués Portella. Manifesta que avui, per primera vegada com a regidora
d’Hisenda, explicarà la previsió de pressupost que des d’aquest equip de govern s’ha elaborat
per a l’any 2008. Assenyala que estam parlant d’un pressupost que puja a 9.695.491,91 euros,
una xifra sensiblement per davall del pressupost de l’any passat, que era de 9.812.554 euros,
exactament un 1’19% per davall, per la qual cosa es podria afirmar que aquest any s’ha
congelat el pressupost.
Manifesta que el resum per capítols, quant a ingressos, és el
següent:
- Capítol I.- Imposts directes: 3.429.478 euros
- Capítol II.- Imposts indirectes: 630.000 euros.
- Capítol III.- Taxes i altres ingressos: 1.740.135 euros.
- Capítol IV.- Transferències corrents: 1.400.168 euros.
- Capítol V.- Ingressos patrimonials: 323.285 eruos.
- Capítol VI.- Venda de patrimoni: 0 euros.
- Capítol VII.- Transferències per inversions: 670.125 euros.
- Capítol IX.- Passius financers: 1.502.298 euros
I, en quant a despeses:
-

Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol

I.- Despeses de personal: 3.602.693 euros.
II.- Despeses de béns corrents i servei: 2.075.455 euros.
III.- Despeses d’interessos financers: 256.857 eruos.
IV.- Transferències corrents altres ens: 1.038.430 euros.
VI.- Despeses en inversions: 2.241.468 euros.
VII.- Transferències de capital per inversions: 42.042 euros.
IX.- Amortitzacions financeres: 438.543 euros.
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Continua la Sra. Marqués Portella. Manifesta que, fruit d’aquests nombres, es pot definir el
Pressupost de 2008 com un pressupost moderat, social i solidari. És moderat perquè és un
pressupost fet amb prudència, que ve determinat, principalment, per la realitat de l’actual
situació econòmica; d’aquí la previsió d’un creixement moderat d’alguns ingressos i el resultat
del programa d’inversions, un programa que s’ha fet tenint en compte les prioritats actuals
que té el municipi. Segueix manifestant que és un pressupost realista i que toca de peus a
terra, amb un total que queda pràcticament congelat respecte a l’any passat, tal com ha dit
abans. I també és un pressupost social i solidari, com es comprova a l’hora de donar prioritat a
les inversions, principalment, en les àrees educatives, culturals i esportives, sense oblidar-nos
de l’àrea de Medi Ambient i amb un compromís clar que aquesta corporació ja ha demostrat en
els darrers anys de potenciar la redistribució de la riquesa dins el municipi i fora d’ell, apostant
perquè les persones que tenen menys recursos puguin tenir les mateixes oportunitats,
mitjançant els programes de suport a les famílies amb menys recursos econòmics impulsats des
dels Serveis Socials municipals. També amb el compromís ferm per donar resposta a les
demandes de les persones grans del municipi i amb la continuïtat de l’aportació municipal del
0,8% del pressupost a la cooperació al desenvolupament internacional; tot açò, entre d’altres
coses.
Segueix la Sra. Marqués Portella. Respecte al capítol d’inversions, manifesta que és important
dir que s’hi destina el 23% del total del pressupost, una quantitat molt raonable fruit d’una
anàlisi responsable de les prioritats municipals, encara que moderada respecte a l’any passat,
si bé és el tercer pressupost més inversor dels darrers deu anys. Així mateix, manifesta que
s’ha de destacar que la inversió principal i prioritària per a aquest any consisteix en l’adquisició
del sòl i l’execució de les infraestructures necessàries per a la nova escola amb un total de
640.000 euros, que correspon a un 6,6% del total del pressupost. Vol deixar clar que la forta
inversió en la nova escola no fa que ens oblidem de les necessitats de l’actual, per la qual cosa
s’augmenta el pressupost tant en les partides de reparació i manteniment, com en les partides
d’inversió per reposició de l’edifici actual. Assenyala que també hi figuren com a inversions
importants la primera fase de remodelació integral del poliesportiu, en la qual, conjuntament
amb diverses installacions i actuacions en equipaments esportius, hi ha previst invertir un total
de 260.000 euros, aproximadament.
Continua la Sra. Marqués Portella. Pel que fa a Cultura, manifesta que queda previst com a
primera actuació per al nou teatre, la demolició de l’actual edifici amb la perspectiva de
poder-ne començar la construcció dins l’any 2009, conjuntament amb l’ajuda financera d’altres
administracions.
Tampoc no es pot obligar l’increment de les partides destinades a l’Escola
Municipal d’Ensenyaments Artístics, atès el seu magnífic desenvolupament des del seus inicis i
la gran demanda que hi ha. Així mateix, manifesta que vol destacar l’esforç que es preveu
realitzar en les inversions destinades a sanejament i subministrament d’aigua en el municipi i a
la perforació d’un nou pou de proveïment en el nucli urbà, així com l’increment d’inversions a
l’àrea de Medi Ambient i a les diferents actuacions programades de les urbanitzacions.
Segueix la Sra. Marqués Portella. Manifesta que, respecte a la previsió pel projecte hípic inclòs
en el Pla FOMIT i, tenint en compte que hi pugui haver una possible variació del projecte inicial
respecte a la seva ubicació, així com la participació d’altres institucions, i esperant que es
concreti el projecte, es fa una previsió pressupostària per executar una possible primera
actuació dins aquest any.
Pel que fa al geriàtric i centre de dia, manifesta que queden
incloses les darreres inversions necessàries per acabar l’obra, que són 135.000 euros, i una
previsió simbòlica quant a l’equipament i posada en funcionament del centre, ja que en aquests
moments s’està estudiant la forma més idònia de gestió i s’han de definir les seves
característiques, els preus públics, el nombre de places concertades, les possibilitats de
finançament d’altres institucions, etc., per tal de poder tenir un servei al més eficient possible;
per tant, com que ara no es disposa d’uns nombres reals del cost que açò suposarà, és el
motiu pel qual s’ha considerat oportú deixar oberta una partida.
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Continua la Sra. Marqués Portella. Sobre el capítol IV, relatiu a transferències corrents a altres
institucions, vol destacar el gran increment amb relació a l’any passat, que ve motivat
principalment per l’ampliació de la III fase del Pla d’eficiència energètica, que es desenvolupa a
través del Consorci Insular de Residus i Energia i que permet una millora i un estalvi important
en els consums energètics públics de les zones on s’executen. Dins aquest capítol, també s’ha
incrementat considerablement el cost de les feines que du a terme la Creu Roja, tant en l’àmbit
de seguretat i vigilància de les platges, com en l’àmbit social, a causa de la necessitat de
professionalitzar els seus serveis i haver de contractar, doncs, personal especialitzat i
qualificat, a més a més dels voluntaris que hi participen. Pel que fa a personal, manifesta que
les variacions més destacables són la creació en plantilla de la plaça de responsable de l’Àrea
Territorial, la creació de la plaça d’Interventor, així com la cobertura de la plaça de Recursos
Humans.
Finalment, la Sra. Marqués Portella manifesta que ja li hauria agradat tenir un pressupost molt
més generós quant a projectes i inversions, però ha primat el sentit comú, i van creure que,
realment, havien de fer un pressupost moderat, i així ho han fet, però sense deixar de banda
les inquietuds dels conciutadans. Conclou dient que la responsabilitat ens diu que aquesta és
la manera de poder seguir els propers anys invertint en el benestar de la nostra comunitat.
Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que, abans de començar a analitzar algunes partides,
voldria mencionar el munt de vegades que el batle ens va criticar perquè quan governava el
Partit Popular no havia presentat els pressuposts abans de finalitzar l’any, i ja veu... Diu que el
batle va presentar, fa uns dies, la liquidació dels pressuposts de l’any 2006, quasi amb un any
de retard, i avui presenta els pressuposts de l’any 2008, fora del període establert. Afegeix
que els passats anys el batle s’omplia la boca dient com n’era ell de complidor, i que poc que ho
havia estat el Partit Popular; i diu que en política fer ostentació és perillós perquè a un se li pot
tornar en contra, que és el que ha passat aquest any. I no és necessari que ens doni
explicacions, ja que només n’hi ha una, que coneixem perfectament, i és que els nombres de
l’any 2006 no quadraven i els del 2008, en haver tret els peus dels llençols, no sabem per on
sortir-ne. Açò és la realitat.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que ara detallarà alguns dels capítols del Pressupost
de 2008. Sobre el deute públic, manifesta que entre interessos i amortitzacions de capital l’any
2006 van pagar 409.470 euros i en el pressupost de 2008 ens situarem a 695.401, açò vol dir
pagar un 70% més per despeses bancàries que l’any 2006.
Respecte a retribucions d’alts
càrrecs, manifesta que hem passat de pagar 52.000 euros l’any 2007 a preveure’n 114.228 per
a l’any 2008, és a dir, més del doble per un sou del batle, dues dedicacions exclusives i una
mitja jornada. El pacte PSOE – PSM-ELSVERDS ha perjudicat l’economia del poble, ja que allò
que pagam ara suposa un 119% més del que pagàvem fa un any i, desprès de sis mesos, no
hi hagut cap resultat. Açò sí, més gent que cobra però els defectes de l’Ajuntament continuen
sent els mateixos, els nous polítics no han canviat per res però cobren més.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Sobre la partida d’administració general, manifesta que aquí sí
que han quedat allucinats, ja que resulta que tot puja, però es veu que l’Ajuntament es deu
haver traslladat a un altra galàxia perquè aquí la partida l’han davallada, d’1.100.000 euros han
passat a 700.000 euros, és a dir, menys d’un 36%. Qui ho pot entendre? Puja el pa, el llum, el
paper, el gasoil, tot puja, però l’equip de govern davalla el capítol d’administració general, açò
és sorprenent. Afegeix que li agradaria que li donassin la fórmula per aplicar-ho a casa seva, i
voldria una explicació d’aquesta reducció perquè, o bé abans tiràvem els doblers o ara ens
volem estrènyer tant el cinturó que podem rompre la sivella.
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Segueix la Sra. Baillo Vadell. Sobre el geriàtric i centre de dia, manifesta que si és ver que
pensen cercar un concessionari que s’encarregui de l’equipament del centre per després
gestionar-lo, no entén per què s’ha de posar una partida de 6.000 euros, i creu que deixant una
partida mínima per mantenir el compte obert seria suficient. Pel que fa a urbanisme, per
treballs d’altres empreses passam de 10.896 euros a 54.763 euros, tot açò per tenir un assessor
urbanístic, el senyor Pere Serra Vich, que cobrarà 28.814 euros per venir una vegada a la
setmana a l’Ajuntament, i demana: Els viatges a Palma setmanals els han inclòs? Suposa que
no i, en aquest cas, hauran d’apujar la quantitat de 28.814 euros en 4.224 euros, que és el
que ha calculat que poden pujar els bitllets d’avió. Tal vegada ho pensen carregar a una altra
partida, no ho sap. Sobre els dinars, també demana a on ho carregaran. A part del Sr. Pere
Serra, també hi ha un assessor enginyer per 10.900 euros i un assessor jurídic per 15.000
euros. Així mateix, vol comentar que tenim un advocat tot l’any, un assessor jurídic a Palma i
una partida per despeses jurídiques de 50.000 euros, però no ha trobat en el pressupost una
partida d’un contenciós que l’Ajuntament va perdre per la requisa d’aigües de Binissafúller Cap d’en Font per import de 89.000 euros i que l’Ajuntament està obligat a pagar. Demana: A
quina partida pressupostària ho han posat? I sobre els interessos de demora d’Antonio Gomila
SA per un total de 256.570 euros, a quina partida ho posaran?
Continua la Sra. Baillo Vadell. Sobre fems i neteja viària, manifesta que el Partit Popular creia
que aquesta partida pujaria perquè pensava que el regidor, després d’haver estudiat en
profunditat la situació de la seva àrea, faria una revisió amb el concessionari a fi d’evitar
queixes per part de la gent i explicacions que donà la concessionària amb l’excusa que han
augmentat de població, però ha vist que no era així. A més, veu que en la partida de la poda,
d’un pressupost de 35.000 euros per a l’any 2007 es passa a 22.000 euros l’any 2008, i açò no
ho entén, ja que si van augmentar la recollida d’un a dos dies setmanals, no entén com és
possible que davallin aquesta quantitat. Afegeix que aquest augment de dos dies setmanals va
suposar un cost de 24.872 euros l’any 2007 i diu que, o bé ho pensen treure més barat aquest
any o bé volen reduir el servei; no ho sap.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que el plat fort ve en promoció i difusió de cultura
perquè el regidor del PSM, quan era a l’oposició, es va omplir la boca, any rere any, repetint les
mateixes paraules, que havien d’incrementar Cultura, Joventut i Medi Ambient. Es dirigeix al
Sr. Lora dient-li que en Cultura s’ha augmentat un 5%, en Joventut un 4% i en Medi Ambient,
llevant l’aportació del consorci, un 17%. Es demana: Quines propostes haurà fet o quina
influència deu tenir amb el seu soci de govern, ja que quan era a l’oposició va dir unes coses i
ara, governant, ni se’n recorda, del que va dir. Manifesta que ell va dir, en anys diferents i de
forma repetitiva, que li agradaria participar en l’elaboració dels pressuposts perquè fossin més
consensuats -la paraula consensuats la va repetir en moltes ocasions- i va dir que s’hauria de
fer una comissió de seguiment, que volia saber el que opinava la majoria d’entitats locals, etc.,
etc. Es demana:
Ha complert tot açò una vegada ha governat? No, senyor Lora, ni
participació, ni comissió de seguiment, ni han demanat l’opinió de ningú. Així mateix, recorda
que quan en dos plens es va referir a l’aportació per part de l’Estat a l’Ajuntament, el senyor
Lora va dir: “mentre tinguem aquest tipus d’Estat...”
Molt bé, ara tenim governants
d’esquerres, i es demana: Quines subvencions tenim del Govern balear i de l’Estat cap a
l’Ajuntament de Sant Lluís? Ni una. Per altra banda, recorda que quan el batle deia que
l’oposició feia cartes al Reis, el senyor Lora va contestar: “Senyor batle, els pressuposts no són
Alicia en el Pais de las Maravillas...”
i manifesta que, de tots els pressuposts presentats,
aquests són els que tenen menys meravelles i el senyor Lora no ha aportat res en la seva
elaboració per defensar i millorar allò que, quan va ser a l’oposició, va demanar.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Sobre Cultura, manifesta que no entén que per a Vetllades d’estiu
s’hagi posat el mateix pressuposts que l’any 2007, és a dir, 14.000 euros, quan l’any 2006 en
van pagar 23.000; no ho entén. Sobre el poliesportiu, manifesta que fa anys que tenen la
mateixa partida pressupostària en concepte de previsió de les inversions i pocs avanços hi

8

ha hagut, però ara, que semblava que les pistes de tennis estaven pràcticament acabades,
diuen que volen reconvertir les pistes en dues de pàdel, una de patinatge i una de skake,
és a dir, encara no han acabat una installació i ja pensen a canviar-ho; i suposa que hi
deu haver una explicació raonable. Sobre l’edifici del poliesportiu, manifesta que fa anys que
a cada pressupost que presenten posen 150.000 euros i després no fan pràcticament res, i es
demana: Serà d’aquesta?
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Pel que fa al capítol de Festes, manifesta que s’ha de referir
especialment als macroconcerts i diu que un exregidor de vostès, d’idees socialistes, molt
encertadament deia en un escrit: “Una vetllada d’aquestes dimensions va ser molt encertada
quan Sant Lluís va celebrar el seu centenari, i que les que es fan de forma sistemàtica no
tenen raó de ser...”. I el Partit Popular coincideix amb ell. Només poden canviar de parer
quan vegin que l’organització és la correcta i no hi hagi els enormes desfasaments que el batle
ens va presentar.
Per altra banda, manifesta que per cada festa que es fa tenim un pompós
programa, res de fer una cosa senzilla, tot sigui en nom de la cultura i festes, que importen les
voravies, ni mantenir les coses que tenim i que no caiguin. Aquesta és la política que fa l’equip
de govern, simplement alçant la mà amb el vot favorable a aquests pressuposts ja ho tenen
solucionat. Però el cas curiós és que l’any 2006, amb les festes de tot l’any, es van gastar
111.726 euros, i ara, dos anys després, pensen gastar 88.000 euros, i es demana: Com s’ho
pensen fer? No veu que açò tengui clarícia.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Sobre la nova escola, manifesta que açò és pràcticament les
inversions d’aquests pressuposts, ja que a part d’açò no tenim en aquests pressuposts inversió
de cap altre tipus.
Fa l’observació que d’una inversió total de 639.983 euros, el Consell
Insular en pagarà 204.729 euros; per tant, molt bé per haver aconseguit subvencions, però ni
tan sols l’Ajuntament pot assumir el total d’aquesta inversió. Pel que fa a Turisme, i sobre el
projecte de Club Hípic, manifesta que el batle a la memòria diu que aconsellen deixar en
suspens les previsions inicials a l’espera d’una concreció dels objectius del projecte, però que
mantenen una consignació pressupostària per a una possible actuació dins el 2008 i, per açò,
posen 101.737 euros. Demana: Ja s’hi entenen? Es deixa en suspens o no? Si no estan
segurs, deixin una quantitat petita i ja faran modificacions de crèdit, que tan bé saben fer.
Afegeix que trobaria illògic que Sant Lluís tingués tres clubs hípics, un de privat i dos de
municipals, i recorda que a la comissió va demanar si pensaven fer alguna cosa i li van
contestar que esperarien, que açò de moment està aturat; per tant, es demana: A què ve
aquesta quantitat de 101.737 euros?
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Sobre el teatre, considera que demolir el teatre, que sembla que
aquesta és la intenció de l’equip de govern, no pot costar 70.000 euros, però demolir sense la
perspectiva que aquest any l’Ajuntament no es trobi en condicions d’executar les obres, li
sembla un absurd total. Tenint en compte, a més, que es necessitarà ajudes d’altres
administracions, demana: És que no saben com funcionen aquestes coses? No seria més
raonable esperar, cercar finançament, i quan estigui tot preparat per començar les obres,
demolir? Açò és el plantejament que el Partit Popular vol fer.
Per altra banda, es demana
per què s‘ha de llogar una nau, que costarà 3.600 euros anuals, per traslladar les coses que hi
ha al teatre. Si ho fan així, qui els assegura que només ho hauran de llogar per un any, ja
que no hi ha ningú que els hagi assegurat que els donaran subvencions per una construcció
immediata. És que volen tenir un solar buit enmig del poble, en el carrer principal de Sant
Lluís? Per tant, recomana que no toquin el teatre de com està si creuen que fins l’any 2009 no
poden construir.
Pel que fa a Urbanitzacions, la Sra. Baillo Vadell demana si han tingut realment una reunió amb
tots els presidents de les urbanitzacions, perquè creu que hi ha una insatisfacció generalitzada,
açò sí, ha vist una inversió a Punta Prima per l’antena de televisió, i res més, que no sap
exactament si serà subvencionada o no. Sobre transferències, manifesta que l’any 2007 de
transferències de capital van tenir 1.184.000 euros i en el 2008 en tenen previstes 395.500
euros, i demana: Què passa amb els governs d’esquerres? Saben que Sant Lluís existeix? Creu
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que el batle en els seus viatges podria intentar aconseguir subvencions. Afegeix que la
Comunitat Econòmica Eurupea, zero; l’Estat, zero; el Govern balear, 15.000 euros i el CIM,
380.550 euros. I, davant el volum de despeses que té un ajuntament, necessita ajudes
d’altres administracions, i demana: Què fan de moment vostès? Sembla que res. Des del Partit
Popular se’ls recomana que s’espavilin. Així mateix, manifesta que el batle no és nou en tot
açò, per exemple, tant de queixar-se que el Govern balear no li pagava el deute que tenen,
segons el batle, amb l’Ajuntament de Sant Lluís respecte als cinquanta milions de pessetes del
Pla Mirall, idò que s’espavili i ja pot començar a fer gestions ara que són dels seus, perquè bé
ens va criticar quan hi havia el govern del Partit Popular.
Continua la Sra. Baillo Vadell. En qüestió d’ingressos, manifesta que amb plusvàlues l’any 2007
havien recaptat 399.196 euros i veu que l’any 2008 pretenen recaptar-ne 391.762, és a dir,
pràcticament el mateix; en construcció i llicències d’obres queden igual, amb petites
diferències, si bé el cert és que hi ha una returada de la construcció i que el mercat immobiliari
està a la baixa, però l’equip de govern manté els mateixos nombres, cosa que no té sentit;
augmenten l’IAE en 55.500 euros respecte als pressuposts de 2007 i, en canvi, la recaptació de
l’any 2007 va ser de 15.121 euros, i demana: No troben que són uns pressuposts inflats?; veu
moltes multes per disciplina urbanística, d’un pressupost zero l’any 2007 passam a 70.000 euros
per a l’any 2008, i demana: Quins criteris estan aplicant?
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Pel que fa a l’Escola d’Arts Escèniques, manifesta que l’any 2007
tenien pressupostats 39.000 euros i han tingut uns ingressos de 45.000 euros, i per a l’any
2008 no hi tenen ni un euro previst; és açò normal? Sobre l’Escola de Música, l’any 2007
havien pressupostat unes entrades d’11.000 euros, i no en van tenir cap, i ara ens diuen que
en tindrem 83.000; no ho entén. Continua manifestant que del Fons Nacional de Cooperació
Municipal ens donen quantitats completament incongruents, per la qual cosa o bé s’han
equivocat o bé s’hauria de donar una explicació. Informa que en el pressupost de 2007 tenien
790.000 euros, i en el 2008 n’hi figuren 1.109.000, és a dir, una diferència de 319.000 euros,
però a l’escrit signat per la Sra. Marqués s’indica que l’any 2007 han recaptat 1.201.000 euros
i en el 2008 pensen recaptar-ne 1.109.000, és a dir, hi ha una diferència en negatiu de 90.888;
per tant, manifesta que són uns nombres estranys perquè no és lògic que davalli aquesta
quantitat, ja que normalment va en augment, i agrairia una explicació sobre aquesta qüestió.
Finalment, la Sra. Baillo Vadell manifesta que, fent un resum de dades, en deute públic s’ha
augmentat un 55%; en retribucions un 119%; en treballs d’altres empreses un 403%; en
inversions s’ha davallat un 36%; en fems, neteja viària, promoció cultura, joventut i medi
ambient queden pràcticament igual; en administració general es davalla un 36%, cosa molt
absurda perquè tot puja; i en festes, no en vol xerrar. Conclou dient que són uns pressuposts,
com sempre, amb falta de previsió i sense tenir clares les necessitats del poble, a part de ser
incongruents. I, com a comentari, manifesta que s’haurà de pagar 3.500.000 euros en
concepte de personal i seguretat social, però les feines no surten, ja que quan demanes un
document hem d’esperar mesos.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que EM-EU ha fet una anàlisi bastant detallada
d’aquests pressuposts i a la conclusió més important a què ha arribat és que són uns
pressuposts continuistes amb relació als anys anteriors, però, en alguns casos, encara hi ha
hagut tendència a convertir-se uns pressuposts més de dretes, i es refereix concretament al fet
que un 46% del capítol de despeses corrents d’aquest Ajuntament va destinat a contractacions
d’empeses externes; hi ha un augment del 120% de retribucions d’alts càrrecs; una disminució
de les subvencions a les entitats culturals de base i participatives, com ara publicacions locals,
grups de teatre, música, grups de glosadors, etc.; en acció social no hi ha programes nous que
demostrin una major sensibilitat cap a les problemàtiques socials, no hi ha polítiques
preventives en matèria de problemàtica social, joventut, exclusió social, immigració, etc., i
l’exemple més flagrant és la no-inclusió en aquests pressuposts d’un pla integral contra la
violència de gènere, a pesar que va ser aprovat, per unanimitat, pel Ple.
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Continua el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que aquest equip de govern no potencia que els
ciutadans puguin fer valer els seus drets, ja que hi ha una partida simbòlica de 600 euros per a
l’Oficina Municipal de Consum. Pel que fa a educació, es passa de 3.000 a 40.000 euros per
reparació, manteniment i conservació, i de 45.000 a 90.000 euros per inversions i reposició de
l’edifici de l’escola. En aquest sentit veu un augment positiu, però demostra que fins ara no
s’havia fet res. Manifesta que la mateixa falta d’interès que hi havia per l’escola la segueix
trobant pel manteniment i reparació de l’edifici de l’escola infantil, ja que si l’any passat hi havia
pressupostat 2.000 euros, enguany hi ha exactament la mateixa quantitat; i considera que,
sent gravíssima la falta d’interès demostrada pels anteriors equips de govern en matèria
educació -que EM-EU la qualifica de fracàs estrepitós-, sembla molt preocupant qualsevol indici
de continuïtat en aquesta àrea d’Educació.
Així mateix, manifesta que la
dotació
pressupostària de només 1.400 euros per a l’elaboració del projecte educatiu de poble és una
altre símptoma de continuïtat en aquest sentit i més quan tots els partits polítics aquí presents
ens haviem compromès a donar-hi prioritat.

Segueix el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que no hi ha augment en Medi Ambient, la qual cosa
demostra que segueix la falta de sensibilitat en aquest tema, ni tan sols hi ha res previst per
palliar la important problemàtica de l’aigua; no hi ha idees noves, a pesar de la incorporació
d’un partit Verd a l’equip de govern. Sobre inversions, manifesta que és molt destacable la
forta disminució en el capítol, un 33,07%; açò, d’entrada, ja demostra que es tenen prevists
més pocs equipaments. Pel que fa al solar de l’escola, manifesta que en l’adquisició i l’execució
d’infraestructura és on hi ha la partida més significativa, i EM-EU comparteix la prioritat que
se li dóna a la qüestió de l’escola, però no podem alegrar-nos, ja que aquest interès que ara
demostra l’equip de govern ve amb massa retard. Manifesta que aquesta és la principal
mancança dels anteriors anys, que ens fa qualificar de fracàs estrepitós la política educativa
de tot aquest Ajuntament, i es refereix tant als equips de govern anteriors com a les
formacions que fins ara estaven a l’oposició, uns per no haver-ho fet i uns altres per no haverho exigit. Afegeix que s’ha hagut d’esperar que tant la comunitat educativa com formacions
com EM-EU fessin pressió per donar-li l’absoluta prioritat que aquesta qüestió ha de tenir. En
tot cas, benvinguda sigui aquesta nova sensibilitat.

Continua el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que també dóna la benvinguda a l’interès que ara es
demostra pel projecte del teatre, però ha de recordar que aquest és un projecte que en el mes
de juny farà cinc anys que va ser presentat i encara no s’ha fet res. Així mateix, manifesta que
tenim un poliesportiu amb una infraestructura molt deficient i que, si bé hi ha pressupostats
235.000 euros per a millores, és la mateixa quantitat i el mateix concepte que l’any passat, la
qual cosa demostra que durant el 2007 no es va executar i ens fa desconfiar que no torni a
passar el mateix.

Finalment, el Sr. Melià Mercadal manifesta que, exceptuant les inversions esmentades, no està
d’acord amb les prioritats que es donen a altres inversions –que quedi clar que escola, teatre i
poliesportiu, sí- i no veu que sigui prioritat la primera fase del projecte hípic, quan no hi ha cap
inversió prevista per millorar la mobilitat i l’accessibilitat del nostre poble, quan no hi ha
previst millorar les voravies, i quan no hi ha previst fer cap millora que fa anys que el poble
necessita. Així mateix, manifesta que no es tenen en compte millores en el poble perquè la gent
es pugui moure amb més comoditat i no hi ha prevista (ni se’n xerra en cap moment de la
necessitat) la construcció d’habitatges de protecció social, la qual cosa demostra una falta de
sensibilitat per aquestes qüestions socials, qüestions que considera molt prioritàries, més
prioritàries que la primera fase del projecte de club hípic.
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Intervé novament la Sra. Marqués Portella. Manifesta que, en primer lloc, contestarà a la
portaveu del Partit Popular. Sobre el retard en la presentació del pressupost, manifesta que es
ver que ens hem retardat, ens hem retardat un mes i mig de les dades previstes, però ni de
bon tros som en els paràmetres en què el Partit Popular, quan governava, aprovava els
pressuposts. Manifesta que l’any 1991 el Partit Popular va aprovar el Pressupost de 1991 el
dia 14 d’octubre de 1991; el Pressupost de 1992 el va aprovar el mes de juny de 1992; el
Pressupost de 1993 el va aprovar el dia 19 de novembre de 1993 i el Pressupost de 1994 el va
aprovar el dia 18 de novembre de 1994. Per tant, creu que som molt i molt enfora de fer el
mateix que feia el Partit Popular.
Continua la Sra. Marqués Portella. Sobre deute públic. S’ha dit que en comparació dels anys
2006 i 2007 pugen les despeses, tant d’amortitzacions de crèdit com d’interessos, i diu que és
evident que pugen, i que s’ha de tenir en compte que hi va haver dos forts crèdits per fer front
al geriàtric i, evidentment, açò té un cost. Pel que fa a l’augment de les retribucions als alts
càrrecs, manifesta que, realment, no és que s’hagin augmentat les retribucions, sinó que s’han
augmentat els alts càrrecs que reben retribucions i es demana: Realment creu que no són
necessàries més persones per gestionar aquest Ajuntament? Així mateix, recorda que sempre
ha sentit el Partit Popular criticar que hi havia una falta de gestió i que les coses no
funcionaven; ara posam més persones perquè ho gestionin i també hi tenen a dir. Afegeix que
la portaveu del PP va dir que si ella governàs no cobraria; s’imagina que volia dir que no tindria
una dedicació exclusiva i així podria cobrar per tots els actes als quals assistiria com a batlessa i
podria mantenir la seva pensió, molt més interessant, és clar; però mai ens va dir si també els
seus regidors eren tan generosos. Fent una comparació, assenyala que el sou brut del batle
son 38.252 euros/any; açò a cada ciutadà li reporta 5,7 euros per any i el total d’òrgans de
govern pugen a 114.228 euros, la qual cosa a cada ciutadà li reporta 17 euros any, i es
demana: Creu que és un cost massa elevat per a cada uns dels nostres habitants de Sant Lluís
a canvi de la gestió diària de tot el municipi? Manifesta que si açò ho comparàssim amb els
gestors d’una empresa privada de similars condicions econòmiques, simplement faria ganes de
riure. A més, els ciutadans tenen el dret i el deure de dir cada quatre anys si estan o no
contents amb la gestió que s’està realitzant, i no només de dir-ho, sinó que tenen la possibilitat
de poder canviar aquests gestors, si és el que volen.
Segueix la Sra. Marqués Portella. Pel que fa al capítol d’administració general, manifesta que la
senyora Baillo ha dit que havia baixat un 36%, i es dirigeix a ella dient-li que no sap si s’ha
mirat prou bé el pressupost, ja que si bé és ver que ha baixat el capítol en si és perquè hi ha
hagut un reajustament de partides, s’ha abaixat tot el que s’ha pogut abaixar i hi ha hagut
partides que han passat a altres capítols. Sobre el geriàtric i centre de dia, manifesta que, si
bé la senyora Baillo diu que la partida podria ser més baixa, s’ha cregut que 6.000 euros està
prou bé per començar a tramitar tots els estudis que s’havien de fer, i açò és el que s’ha posat.
Manifesta que també s’ha criticat la partida relativa a treballs d’altres empreses, i diu que
nosaltres som un ajuntament petit i no ens podem permetre tenir tècnics de tot tipus en
plantilla i, per açò, s’ha de fer feina amb assessoraments privats.
Continua la Sra. Marqués Portella.
Manifesta que, si bé no hi ha una partida dedicada
exactament per pagar la sentència sobre la requisa o els interessos d’Antonio Gomila SA, estigui
tranquilla senyora Baillo que tot açò es pagarà. Així mateix, manifesta que també s’ha queixat
que no hi ha hagut augment a la partida de recollida de fems, i diu que se li va explicar que açò
no es produirà fins que no es torni a posar damunt la taula el contracte i es torni a negociar; i
sobre el canvi que hi ha entre partides, se li va lliurar un escrit on se li explicava la
regularització d’aquestes partides i, simplement, l’any passat hi havia unes previsions que s’han
anat gastant de diferent manera i aquesta any el que s’ha fet ha estat agafar la realitat i
plasmar-ho en els pressuposts.
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Segueix la Sra. Marqués Portella. Manifesta que la senyora Baillo també ha dit que no entén
que unes pistes de tennis, acabades de fer, que ja es vulguin canviar, i diu que no sap d’on li
ha arribat la informació i si realment sap el que està dient, però el que és clar és que les noves
pistes de tennis no les pensen canviar gens, i el que s’està estudiant és convertir les pistes
antigues de tennis en dues pistes de pàdel i una zona que hi ha als voltants, que ara no
s’empra per a res, en una pista de patinatge.
Per altra banda, manifesta que no ha entès
molt bé tot el que ha dit referent a l’adquisició de terreny i infraestructura per a la nova escola,
però que ha entès que aquest ajuntament quasi no hi havia dedicat pressupost; i diu que el fet
que el CIM ens doni una subvenció de 204.000 euros ja li sembla prou bé perquè l’ajuntament
hi seguirà assumint 435.000 euros, i no sap si és que la senyora Baillo creu que açò no és
dedicar-hi massa pressupost o no.
Continua la Sra. Marqués Portella. Sobre el teatre, manifesta que la senyora Baillo ha fet la
seva crítica des del seu punt de vista, i assenyala que ja s’ha començat a treballar a cercar
subvencions d’altres administracions, i és evident que quan es demoleixi el teatre actual ja se
sabrà quan i com es començarà; el que no es vol és arribar a l’any que ve que ja tinguem les
subvencions i el projecte aprovat i que encara hàgim de demolir el teatre, sinó el que volem és
que estigui tot ben a punt per començar. Pel que fa a les inversions a les urbanitzacions,
manifesta que la senyora Baillo ha dit que hi ha una insatisfacció generalitzada, i li diu que
suposa que a les comissions deu quedar patent i deuen fer les seves propostes; i sobre l’antena
de Punta Prima, manifesta que en el pressupost queda clar que una part d’aquesta antena ve
subvencionada.
Segueix la Sra. Marqués Portella. Manifesta que és ver que aquest any hi ha menys ingressos
per transferències de capital d’altres institucions, però s’ha de tenir en compte que l’any passat
van fer unes inversions molt fortes amb el geriàtric, per la qual cosa van venir uns ingressos
d’altres institucions també bastant forts, i que si bé és ver que s’ha de millorar, és justament
en açò que s’està fent feina, a cercar més subvencions per poder fer més projectes. Manifesta
que la senyora Baillo també ha dit que aquests pressuposts estan inflats quant a ingressos, i
diu que açò li fa gràcia, ja que som en un moment una mica complicat però en cap moment ha
començant una recessió de l’economia, simplement som en un moment de creixement moderat
i nosaltres hem congelat bastant els ingressos d’aquest pressupost per no voler ser massa
optimistes, i diu que no sap quins nombres hauria fet ella; no ho entén.
Continua la Sra. Marqués Portella. Sobre la partida d’ingressos de disciplina urbanística,
manifesta que l’any 2007 no es va comptabilitzar res possiblement per error o perquè es va
voler deixar així, i que aquest any s’ha fet una mitjana del que s’havia recaptat els darrers anys
i s’ha posat el que s’està recaptant. Pel que fa als ingressos de l’Escola d’Arts Escèniques i
Música, manifesta que així com l’any passat venien dividides en dues partides, per una banda
l’Escola d’Arts Escèniques i per altre banda l’Escola de Música, aquest any queda tot a la
mateixa partida, per tant, quan mirin, mirin les dues coses. Respecte al Fons Nacional de
Cooperació, recorda que se li van passar uns nombres a la senyora Baillo en què s’informava
que l’any passat en el pressupost hi havia 790.000 euros de previsió, però el FNC va ingressar a
l’Ajuntament 1.201.000 euros, millor per a nosaltres, és clar, però fins que el dit organisme no
ho ingressa no sabem realment el que s’ingressarà, i que, si bé per a aquest any es podrien
haver consignat aquests 1.201.000 euros, hem estat previsors i hem posat una quantitat una
mica més baixa. Sobre el deute públic, manifesta que no s’ha augmentat en un 55%, sinó que
el deute públic, si sap el que és, ha augmentat un 5%.
Segueix la Sra. Marqués Portella. Pel que fa a la intervenció d’EM-EU, manifesta que el Sr.
Melià ha dit “que són uns pressuposts continuistes i que tiren més cap a la dreta”; la Sra.
Marquès diu que açò no és ver, sinó que són uns pressuposts moderats, que no és el mateix;
s’han canviat diferents partides allà on han cregut que s’havia d’actuar, però açò no significa
que siguin continuistes. Així mateix, i sobre el que ha dit que s’havia dedicat el 46% del capítol
de despeses corrents amb altres empreses, manifesta que posarà com a exemple el poliesporitu
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municipal.
Assenyala que allà tenim tres persones contractades com a personal laboral, dos
conserges i una administrativa, i aquestes tres persones, al cap de l’any, costen uns 113.000
euros; açò és un pressupost pràcticament igual que l’empresa que gestiona i dirigeix totes les
activitats esportives, l’escola de tennis i l’escola d’estiu, incloent tot el personal necessari per
desenvolupar totes aquestes activitats, i es demana: Vostè creu que nosaltres podríem
proporcionar aquesta mateixa oferta, amb la mateixa qualitat i amb el mateix cost, amb
personal de l’Ajuntament? Ella creu que no. Afegeix que som aquí per gestionar tots els
interessos del poble i per donar el millor servei i la millor qualitat amb el mínim cost i creu que
amb açò tots els ciutadans hi estarien d’acord, i açò és el que s’intenta fer, ni més ni menys.
Continua la Sra. Marqués Portella. Sobre les retribucions d’alts càrrecs, manifesta el mateix
que ha dit a la portaveu del Partit Popular i diu que és molt fàcil dir que s’han augmentat, i li
demana: Creu que realment no fan falta les persones que hi ha per dur la gestió diària? És
curiós que sempre ens estam queixant que les coses no van bé i que no funcionen, i quan s’hi
posen els mitjans necessaris, també ho han de criticar. Per altra banda, manifesta que el
portaveu d’EM-EU també ha dit que s’han disminuït partides destinades a música, teatre i
publicacions locals, i assenyala que, realment, l’únic que s’ha retirat ha estat el Butlleti
Municipal Pla de sa Creu, i les subvencions a dues institucions perquè han desaparegut, però
tota la resta d’ajuts de la partida a la qual fa referència, més la nova partida (perquè abans
l’Escola d’Ensenyaments Artístics estava dins aquesta i ha sortit i es troba en una nova partida),
la suma d’aquestes dues partides comporta un augment de 14.650 euros. Per tant, diu que no
s’ha abaixat, sinó que l’han apujat.
Segueix la Sra. Marqués Portella. Sobre la falta de programes específiques sobre serveis
socials, manifesta que si bé és ver que no n’han posat cap de nou, és perquè no tenen en
aquests moments cap estudi o projecte específic elaborat i quantificat, i espera que l’any 2008
serveixi per elaborar tots aquests projectes; de fet, indica que ja s’està fent feina en un, en
concret, dedicat als joves en risc d’exclusió, i espera que a les comissions respectives s’aportin
totes les idees que vulguin. Manifesta que el portaveu d’EM-EU ha dit que només hi ha una
partida simbòlica per a l’Oficina Municipal de Consum, i assenyala que aquesta oficina està
oberta i tot el ciutadà que la vulgui utilitzar la pot utilitzar, i no entén molt bé què ha volgut dir.
Continua la Sra. Marqués Portella. Manifesta que és ver que no hi ha una partida important per
al Projecte Educatiu de Poble, i açò és degut al fet que no en tenim un estudi elaborat ni tenim
clar com s’acabarà desenvolupant. Afegeix que s’ha xerrat amb els ajuntaments de Maó i es
Castell per fer una feina conjunta, ja que creu que l’educació no s’ha de limitar només al
municipi de Sant Lluís, sinó dirigida a tot el que és el cap de Llevant. Per altra banda,
manifesta que li fa gràcia que es digui que en Medi Ambient no s’ha notat res, i diu que, a part
de l’actuació de la III fase d’eficiència energètica, a l’Agenda Local 21 s’ha passat de tenir
18.000 euros a 40.000 euros, i aquesta partida és la que s’encarrega de desenvolupar projectes
del municipi cap al medi ambient. A part d’aquestes partides, encara que no estigui dins el
capítol de Medi Ambient, en aquest pressupost es contempla l’execució d’un nou pou de
subministrament d’aigua potable en el nucli urbà de Sant Lluís precisament per intentar abaixar
el nivell de nitrats que en aquests moments hi ha, així com dos projectes de substitució d’aigua
i clavegueram en zones on aquesta xarxa està molt deteriorada.
Segueix la Sra. Marqués Portella. Manifesta que és ver que hi ha hagut un abaixament
important en el capítol d’inversions respecte a l’any passat, i suposa que el portaveu d’EM-EU a
casa seva no cada any es compra una casa nova, sinó que un any fa una inversió forta i l’any
següent l’ha d’abaixar. No obstant açò, reitera que és el tercer pressupost en importància
d’inversions dels darrers deu anys, i que tenim una quota d’inversió que està per damunt de la
majoria dels municipis d’aquesta illa. Sobre el teatre, manifesta que s’ha dit que és massa tard,
però la qüestió és que fins ara no havien tingut la possibilitat de començar a veure les
possibles subvencions que arribaran i, com que no ho havien pogut veure, no ens havíem
arriscat a fer-ho. Ara hem començant a treballar en açò i tenim expectatives i, a partir d’aquí,
podem començar a fer feina.
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Finalment, la Sra. Marqués Portella manifesta que entén la desconfiança que hi ha sobre el
poliesportiu, ja que és ver que durant molts d’anys s’ha posat aquesta partida i no s’ha
executat, però diu que la voluntat d’aquest equip de govern és que açò s’executi i espera
que així sigui. Quant a altres prioritats sobre inversions, manifesta que és evident que el
portaveu d’EM-EU tindrà unes altres prioritats, però vol dir-li que no es poden posar actuacions
concretes sobre mobilitat sense tenir un estudi de mobilitat fet, i recorda que ja ell va dir que
volia un estudi de mobilitat pel municipi. Conclou dient que, sobre habitatges de protecció
oficial, just s’hagi aprovat l’adaptació de la normativa al PTI l’Ajuntament posarà a disposició
de la comunitat autònoma un solar per edificar-hi habitatges de protecció oficial, i açò el Sr.
Melià Mercadal ho sabia. A part d’açò, des de la comunitat autònoma ja s’està desenvolupant
tot un pla de rehabilitació per a tots els habitatges, amb subvencions, que anirà destinat a
millorar els habitatges de lloguer.
Intervé novament la Sra. Baillo Vadell. Per allusions, manifesta que vol dirigir unes paraules al
portaveu d’EM-EU perquè sembla que ell té l’esperança que l’oposició d’un ajuntament pugui
presentar idees i que aquestes siguin aprovades. Es dirigeix a ell dient-li que des de l’oposició
sempre defensen les seves idees, presenten mocions i són molt poques vegades que l’equip
de govern les accepta. Per tant, la crítica que ha fet l’esmentat portaveu, el temps li dirà que
no té prou raó.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Respecte a la intervenció de la Sra. Marqués Portella, manifesta
que veu que està molt ben assessorada pels tècnics d’aquest Ajuntament, que té els nombres
molt clars, i diu que el Partit Popular no ho té tan clar i, doncs, no pot dir quin any es van
aprovar els pressuposts els anys 1991, 1992, 1993 o 1994, açò és la sort d’estar dins un equip
de govern o estar a l’oposició. No obstant açò, i sent la situació d’aquella època diferent
d’aquesta, no és comparable i cap de les dues hi eren, per la qual cosa ho hem de deixar
aparcat, però com que cada any ens feien mal les orelles perquè el batle ens deia: “I vostès
quan governaven....”, és per açò que aquest any valia la pena esmenar-lo.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Sobre els alts càrrecs, manifesta que mai va dir res als companys
que es presentaven amb ella a la llista del Partit Popular que si guanyaven farien una feina o
una altra; però des del carrer se sabia que si guanyava el PSOE la senyora Marqués faria
feina, així com els números 6 i 7 de la llista presentada, és a dir, que tindrien un sou assegurat
aquí, i assenyala que el Partit Popular mai va dir una cosa així. Per tant, si és necessari o no
que facin feina, açò a les allegacions que presentarà demostrarà el que pensa sobre aquesta
qüestió. Sobre la contractació del senyor Pere Serra, manifesta que per un dia a la setmana
s’hagi de pagar 33.000 euros més els dinars, açò li sembla excessiu i no creu que sigui
necessari haver d’anar a cercar una persona que viu a Palma i pagar-li aquesta quantitat.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Sobre l’escola, manifesta que es veu que la senyora Marqués no
ho ha entès prou bé, ja que el Partit Popular ha volgut dir que és un any de nulla inversió, ja
que l’única inversió que hi ha, la qual aplaudeix, no és una inversió que faci completament
l’Ajuntament, sinó que està en part subvencionada pel Consell Insular de Menorca. Així mateix,
manifesta que quan es fan inversions és importantíssim cercar subvencions i des del Partit
Popular es demana que facin les gestions que siguin necessàries però que aconsegueixin
subvencions perquè l’Ajuntament de Sant Lluís no es pot permetre fer-ne, almenys enguany.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que la senyora Marqués ha utilitzat molt, quan es
referia a ella, no quan es referia al regidor d’EM-EU, que el Partit Popular critica. Manifesta que
nosaltres en coses ho hem vist d’una altra manera que vostès i ho hem argumentat, i el PP
moltes vegades ha demanat qüestions i vostè no ha contestat. Per tant, que ens digui cada
vegada que critiquem, quan realment hem vingut aquí a exposar el nostre punt de vista sobre
uns pressuposts, a vegades en coses criticables i a vegades no, doncs, li sembla poc delicat
per la seva part.
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Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que la regidora d’Economia va dir a la comissió que és
absurd tenir una partida que no es gasta i l’únic que li demana és que sigui conseqüent en les
seves paraules perquè amb el projecte hípic s’ha de ser conseqüents. Ella diu que per una
banda es absurd tenir una partida que no es gasta, però per altra banda, amb aquest projecte,
tenen una partida de més de 100.000 euros. Sobre el Fons Nacional de Cooperació, manifesta
que si es miren els darrers tres anys s’adonarà que cada any va augmentant i, per açò, és
xocant que enguany disminueixi, però si a més es mira els pressuposts sobre aquestes partides
veurà que els nombres no coincideixen. Per tant, no sap quins són els nombres correctes, els
que va presentar a través d’un escrit o els que figuren en el pressupost, per la qual cosa li
demana que ho revisi. Així mateix, manifesta que sembla que no tenen partida respecte a les
despeses jurídiques derivades de la sentència sobre la requisa i, a part de la quantitat que ha
comentat abans, l’ha d’augmentar en 25.671 euros en concepte d’interessos de demora; per
tant, ja pot augmentar la partida de despeses jurídiques. Per altra banda, troba a faltar una
partida que faci referència al pla integral sobre la violència de gènere, aprovat fa dos mesos pel
Ple.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que a la primera intervenció ha fet una explicació i un
estudi per partides, no només criticar, i ara en farà una explicació global. Assenyala que a la
primera part han intentat explicar per capítols el que consideraven més important, detallant
aquelles subvencions que mereixien certa reflexió, però ara hi falta donar una visió global. Es
dirigeix a tots els membres de l’equip de govern dient-los que han presentat un pressupost
d’estancament, ens estan duent a la ruïna, ja que l’Ajuntament no té ni un duro i tot es basa
en l’endeutament. Manifesta que del pressupost de 2008, que puja a un import de 9.695.491
euros, resulta que deurem als bancs 6.040.378 euros; açò són molts de doblers i el límit legal
d’endeutament és el 110%, i nosaltres hi anam, cap aquest percentatge, amb passos de
gegant. Afegeix que l’any 2006 estaven en un 64% d’endeutament i ara passam a un
87’89%, i açò ens demostra quina gestió està fent aquest equip de govern amb els doblers
públics i no té altre nom que: Quin desastre!
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que, per altra banda, els ingressos estan inflats, hi ha
quantitats molt més elevades del que van tenir l’any 2007, quantitats descompensades... El
2006 van tenir uns ingressos en concepte d’impost sobre construccions de 544.410 euros i tots
sabem que les noves obres de cada dia baixen i en el Pressupost de 2008 hi posen 630.000
euros, i es dirigeix als membres de l’equip de govern dient-los: “no me digueu que no estan
inflats!” Afegeix que donam menys llicències urbanístiques, només cal veure les sessions de
les Juntes de Govern, i els ingressos de 2006 en concepte de taxa de llicències urbanístiques
van ser 373.966 euros, i ara preveuen 435.000 euros per a l’any 2008. Segueix manifestant
que en la partida de Cultura i Festes, de zero euros els anys 2006 i 2007 hem passat a 35.000
euros, açò que no ens falti; en definitiva, aquests ingressos estan inflats a conveniència i
vaticina que, si continuen així, sense control, per mal camí anam. Suggereix que vigilin les
despeses, ja que no anam per bon camí, gastam de cada any més i açò s’ha d’aturar.
Finalment, la Sra. Baillo Vadell manifesta que allò que realment interessa al poble vostès ho
passen per alt. Necessitam voravies en condicions; tenim projectes d’urbanitzacions sense
redactar; la Garrigueta està feta un desastre; volem saber què passa amb els aparcaments;
necessitam més ordinadors a la biblioteca; quan faran una acció sobre els parterres centrals de
l’avinguda de sa Pau; sobre l’ampliació del projecte del 2000 del cementeri, per quan?; i de
qualque tram del carrer per a vianants, que se’n va xerrar l’any passat, no se n’ha xerrat més;
neteja del municipi deficient; el poliesportiu municipal, després de tant d’anys amb un projecte
de l’any 2004, difícilment pot creure que s’efecturà; què hi ha dels habitatges de protecció
oficial, si bé ha sentit que comentava que ho tenen in mente. Manifesta que açò no són els
pressuposts que presentaria el Partit Popular, tal vegada perquè nosaltres tenim més els peus
en terra, ja que ens preocupa més allò que la gent vol i que el poble necessita. Per tant,
anuncia que el Partit Popular votarà contra del Pressupost de 2008. Conclou demanant que si hi
ha qualque error substancial, que se la informi dins la propera setmana amb vista a les
allegacions a presentar.
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Intervé novament el Sr. Melià Mercadal. Per allusions i sobre la intervenció de la portaveu del
PP sobre la crítica que ell havia fet a l’oposició dels anteriors ajuntaments en la falta de pressió
per aconseguir escola nova, manifesta que la senyora Baillo diu que a l’oposició no se li fa cas,
però el que ell ha criticat sempre és que, si bé sap que l’oposició no pren decisions, quan
l’oposició es dedica a justificar un altre govern és quan les coses queden estancades, quan no
hi ha avanços, i ella ha dit que el temps li dirà que no té raó, però creu que el temps li està
dient que sí que té raó, ja que quan qualque partit polític, com ha fet EM-EU, dóna absoluta
prioritat i no cau en aquesta trampa de justificar una institució contra l’altra, llavors és quan es
posa en marxa el projecte de l’escola i creu que era per aquí per on haurien d’haver partit els
equips de governs anteriors i els partits de l’oposició dels anteriors ajuntaments.
Continua el Sr. Melià Mercadal. Pel que fa a la intervenció de la senyora Marqués, i sobre
l’afirmació que la millor gestió és quan la fan les empreses externes (i ha posat l’exemple del
poliesportiu), manifesta que açò no li justifica que sigui millor la gestió privada que la pública i
que la gestió municipal ha de ser directa i bona. Afegeix que si es té previst contractar un nou
tècnic en recursos humans, que hi està d’acord perquè açò milloraria la gestió municipal, però si
a la vegada s’està buidant de contingut la funció del personal de l’Ajuntament pel fet de
contractar empreses externes; tal vegada aquest tècnic en recursos humans arribi massa tard.
Segueix el Sr. Melià Mercadal. Pel que fa als alts càrrecs, manifesta que ni ell ni EM-EU mai ha
qüestionat que els alts càrrecs hagin de tenir un sou i que hagin de cobrar de l’Ajuntament, no
s’ha de fer feina pel poble des del voluntarisme i amb la bona voluntat, que si un dia tenc ganes
de fer-ne o no, sinó que, evidentment, ha de ser una feina remunerada i compromesa. Però
quan ell ha fet la crítica és perquè aquest equip de govern ha seguit uns criteris que es poden
qualificar com a perversos, pel fet que ha posat personal d’alt càrrec en funció de les
necessitats personals, no en funció de les necessitats de l’Ajuntament, i és en aquest sentit que
s’ha d’entendre la seva critica respecte a les dedicacions exclusives que van establir en el
principi del mandat.
Continua el Sr. Melià Mercadal. Sobre Cultura, manifesta que sempre se li contesta el mateix,
que s’ha augmentat molt el pressupost amb l’Escola Municipal d’Ensenyaments Artístics, però
d’açò ell no en diu res, hi està d’acord; i el que ha dit és que hi ha una disminució de les
subvencions a les entitats culturals de base i participatives. I, quan s’ha referit a publicacions,
es referia a revistes com podria ser S’AUBA, que no rep cap tipus d’ajuda, amb tota la bona
feina que fa quant a difusió i promoció de les coses que s’estan fent a Sant Lluís. Manifesta
que també s’ha referit a subvencions a grups de teatre, música, glosa, però insisteix pel que fa
a cultura de base i participativa, no es referia a l’Escola d’Ensenyaments Artístics, la qual li
sembla que s’està fent prou bé a pesar de la falta d’espai que tenen.
Segueix el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que en serveis socials la senyora Marquès reconeix
que no hi ha programes nous i que en tenen de pensats, que suposa que seran positius, però
no n’hi ha de nous. Sobre l’Oficina de Consum, manifesta que el fet que la partida sigui
simbòlica (600 euros) li ha servit com a excusa per esmentar-ho, però en realitat no és que
vulgui que es gasti més o menys; si es gasta zero, millor per a l’Ajuntament, però el que
demana és que es promocioni i es potenciï aquesta oficina, ja que si bé està oberta i funciona,
hi ha molta gent que no ho sap i, si no ho sap, no pot reclamar els drets com a consumidor.
Continua el Sr. Melià Mercadal. Pel que fa al Projecte Educatiu de Poble, manifesta que la
regidora d’Economia i Educació ha fet una afirmació greu, en el sentit que reconeix que no té
clar el que es vol fer, i recorda que en el passat mandat tots els partits polítics havien dit que
donarien prioritat a aquest projecte; per tant, insisteix que li sembla greu que a aquestes
altures encara reconegui que no es té clar el que es vol fer. Sobre Medi Ambient, manifesta
que s’ha indicat que es farà un pou nou de subministrament d’aigua potable, però aquest pou
és una mesura d’urgència que s’ha hagut de prendre davant els problemes de nitrats que hi ha
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a l’aigua, però no és un solució a llarg termini. Afegeix que en una cosa que semblava que
tothom hi estava d’acord i l’Ajuntament va collaborar en actes públic, era que feien falta
polítiques d’estalvi d’aigua, etc. I la seva sorpresa és que, a pesar de la incorporació d’un
partit Verd a l’equip de govern, que a més gestiona l’àrea de Medi Ambient, no es tradueixi en
els pressuposts aquesta nova sensibilitat que EM-EU esperava. Pel que fa al teatre, manifesta
que la senyora Marqués reconeix que és massa tard, com EM-EU; i sobre el poliesportiu la
senyora Marqués comprèn la desconfiança que tenim i reconeix que fins ara no s’havia fet res,
i suposa que tant uns com els altres lamenten que açò sigui així.
Continua el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que la senyora Marqués ha dit que no són uns
pressuposts continuistes, sinó que són uns pressuposts moderats. Manifesta que la paraula
continuistes, a part de ser la conclusió a la qual EM-EU ha arribat una vegada analitzat el
pressupost, va ser la mateixa senyora Marqués que ho va dir la primera vegada que va xerrar
sobre els pressuposts, ja que recorda que ella va dir que serien continuistes i que només hi
hauria una partida important relativa al solar de l’escola.
Així mateix, manifesta que, en
principi, el fet que siguin continuistes no seria positiu ni negatiu, però demostra que no es
reflecteix la voluntat de l’electorat, que a les passades eleccions va optar per un canvi de
polítiques més socials, ecologistes, proteccionistes, més preocupats per les persones, mes
participatius, en definitiva, unes polítiques més d’esquerres. Afegeix que en aquest sentit el
continuisme en aquests pressuposts suposa una gran decepció, ja que es va produir un canvi
de persones i de partits polítics a l’equip de govern però no hi ha hagut un canvi de polítiques,
sinó que hi ha hagut un canvi en sentit contrari, més cap a polítiques de dretes, i l’exemple clar
és la contractació d’empreses externes, que arriba a un 46,87% del capital de despeses
corrents d’aquest Ajuntament.
Finalment, el Sr. Melià Mercadal manifesta que pot entendre que el PSOE faci uns pressuposts
continuistes, però resulta decepcionant que siguin presentats per un equip de govern, del qual
també forma part el PSM-ELS VERDS, açò no és acceptable. I, com a exemple, podria destacar
que en el debat de pressupost de l’any passat el PSM demanava que s’intentàs mancomunar el
servei de recollida de fems amb Maó i es Castell, ara gestionen l’àrea i no han fet res en aquest
sentit; l’any passat demanaven que s’incrementàs la partida per actuacions en reforestacions,
ara gestionen l’àrea i s’ha reduït; el mateix passa amb normalització lingüística, que s’ha
reduït; el representant del PSM l’any passat es queixava que els pressuposts estiguessin en
castellà, ara hi estan i no se’n queixa; el mateix sobre subvencions culturals, també es
queixava i les subvencions culturals de base s’han reduït; demanaven que s’incrementàs la
partida del projecte educatiu de poble i segueix sent una partida simbòlica i, a més, amb
l’agreujant que es reconeix que no es té clar el que es vol fer. Conclou dient que EM-EU
demana que es retirin aquests pressupost i s’elaborin de nou amb uns criteris de visió global a
l’hora d’establir les prioritats, amb uns criteris de major atenció a les problemàtiques socials, en
definitiva, EM-EU vol uns pressuposts en què la millora de la qualitat de vida de les persones
sigui el principal objectiu; si no és així, hi votarà en contra.
Intervé el batle. En primer lloc, felicita la regidora responsable de l’àrea d’Economia i Hisenda
per la feina feta. Segueix manifestant que la darrera conclusió del portaveu d’EM-EU li ha
semblat que ha estat com una falta de reconeixement de la feina feta i la feina que s’ha
presentat; una altra qüestió és pensar que l’esmentat grup polític faria un pressupost diferent,
açò és evident, perquè ho critiquen tot. Afegeix que s’ha comentat també que s’han de tenir
els peus en terra, i assenyala que aquest equip de govern els hi té, els peus en terra, i per açò
s’ha presentat aquest pressupost. Manifesta que s’ha parlat també que es retirin els
pressuposts; que molts de nombres no s’entenen; que hi ha nombres que no quadren... i es
dirigeix als grups de l’oposició dient-los que tornin a repassar l’expedient perquè els nombres
quadren a les totes.
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Continua el batle. Manifesta que quan es fa un pressupost es fa una previsió, ja que si fos un
nombre exacte, un nombre quadrat.... Però açò no és així perquè moltes partides que es
preveuen, llavors poden acabar sent a l’alça o a la baixa. Quan es diu que és un pressupost
moderat és precisament per aquesta qüestió; i un cas molt concret són els ingressos que es
reben dels Fons Nacional de Cooperació, que no saps quin serà l’ingrés real i, per açò, enguany
s’ha davallat una mica respecte al que es va ingressar l’any passat. És a dir, hi ha tota una
sèrie de partides d’ingressos de difícil quantificació, com ara també els ingressos de la taxa i
l’impost en concepte de llicències d’obres, per açò es fa una previsió. Afegeix que la despesa
normalment es du al 100% o més, ja que a vegades, per qualsevol circumstàncies per urgència
de temps o actuacions imprescindibles, s’han de realitzar en el moment i no estan previstes. Tot
açò també es pot produir.
Segueix el batle. Manifesta que en general és un pressupost molt acurat, que intenta
arribar per a tot i, sobretot, amb una sèrie d’inversions clau. Així mateix, es dirigeix al
portaveu d’EM-EU dient-li que no es pengi tota la medalla sobre la nova escola, perquè el Sr.
Melià el que ha fet és criticar la política educativa dels anteriors equips de govern de
l’Ajuntament. No és tan sols l’escola de primària, sinó que també hi ha l’escola de 0 a 3 anys,
que aquests equips de govern que el Sr. Melià critica van fer esforços importants amb mínima
collaboració d’altres administracions, és a dir, com vulgarment es diu: a pèl. Amb el collegi
públic, que ara estam activant i estam arribant al final per començar a fer feina, també hem
tingut quatre anys que el govern ens va tenir abandonats, que l’expedient resulta que no va
aparèixer per almón, ara sí el tenen de prioritari, els seus com diu la senyora Baillo, els seus
que governen, i açò es penós que s’hagin d’emprar expressions d’ara que governen els teus o
ara que governen els meus, açò és penós, com també que li recordi que ara vagi a cobrar els
50 milions del Pla Mirall de l’any 1998 del Sr. Matas. Manifesta que, evidentment que hi anirà,
evidentment que lluitarà, com creu que la senyora Baillo hauria d’haver fet amb els seus quan
van governar, miri el resultat, zero, açò és el poc cas que li fan els seus quan governen.
Continua el batle. Manifesta que li sap greu algunes crítiques que s’han fet sobre partides
concretes, com ara sobre medi ambient i la qüestió de l’aigua. El nou pou s’ha fet com a
mesura correctora que és urgent, però açò no vol dir que no s’estigui fent feina en noves
polítiques d’aigua.
Llançar missatges que no es fa feina, açò no, des de l’àrea de Medi
Ambient i no fa gaires dies es va tenir una reunió amb el GOB i ells van venir aquí a exposar
les conclusions a què ells havien arribat sobre la qüestió de l’aigua, però no tan sols açò, també
estam fent feina dins la Junta Insular d’Aigües. Afegeix que el problema de l’aigua no és
tan sols a Sant Lluís, sinó que el té tota Menorca: a la zona de Ciutadella, una dessaladora per
aclarir-ho; a la zona de Maó i es Castell, problemes de nitrats; i a la zona de Sant Lluís
comencen a aparèixer situacions que ens encenen els llums, però açò no vol dir que no facem
res. A part d’açò, altres tipus d’actuacions, no per corregir el problema que tenim avui, sinó
per corregir el problema futur, perquè els nitrats no han aparegut d’un dia per l’altre, sinó que
fa dies que són a l’aqüífer, i açò és mal de rentar, i per rentar-ho s’han de fer aquestes
polítiques que està dient, amb açò estan fent feina.
Segueix el batle. Manifesta que les intervencions dels grups polítics han estat importants, però
el fet de demanar que es retiri el pressupost i tornar a començar de nou, açò li recorda algun
partit polític que ho feia, però ho feia perquè no feia ell la feina. Açò no ho faran, de començar
de nou, ja que dins aquests pressuposts hi ha molta feina feta, molta feina de mirar per
endavant i molta illusió amb ells perquè és el primer pressupost d’aquest nou equip de govern,
en el qual el portaveu d’EM-EU també va tenir l’oportunitat de ser-hi, però no hi és. Sempre
pot ser que hi sigui.
Finalment, i respecte al Partit Popular, manifesta que ara vindrà el període d’exposició pública i
suposa que faran les seves allegacions i suposa que sempre en positiu, per millorar. La Sra.
Baillo ha dit que li malsonaven les orelles de la crítica que feien quan governaven vostès, l’any
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1991, 1992..., la Sra. Baillo no hi era, però creu que la regidora de l’Àrea d‘Economia li ha
deixat molt clar quins eren els seus pressuposts i quan els aprovaven, i diu: No és rar que li
fessin mal les orelles! És que no és per fer mal les orelles, les orelles... i altres coses, perquè
el Partit Popular no presentaven un pressupost, sinó que presentaven a la vegada el pressupost
i la liquidació i, a més, ni els hi quadrava, i seria bo que llegís les actes d’aquells anys
perquè val la pena.
Conclou dient que és cert que s’han retardat en la presentació del
Pressupost de 2008, però no perquè ens haguem retardat ens hem sortit de dins el solc; al
contrari, encara ha estat més ajustat i remirat el pressupost amb tota la illusió del món i amb
tot l’agraïment de la feina feta, no només a la regidora d’Economia i Hisenda, sinó a tots els
membres de l’equip de govern per la seva aportació en cada àrea i espera que siguin uns molt
bons pressuposts per a Sant Lluís.
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 2008, el qual puja a un estat de despeses de
9.695.491,91 € i uns ingressos igualment de 9.695.491,91 €.
Segon.- Aprovar la plantilla de personal d’aquesta corporació per a l’any 2008, 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 allegacions,
reclamacions o suggeriments.
En cas de no-presentació d’allegacions, reclamacions o suggeriments durant el període habilitat
a aquest efecte, els expedients s’entendran aprovats definitivament.

I no havent-hi més assumptes a tractar, a les 10.45 hores el president aixeca la sessió i ordena
que se n’estengui la corresponent acta, que firmen els membres de l’Ajuntament en Ple amb
mi, el secretari, acta que certific.
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