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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Caràcter de la sessió: extraordinària
Dia: 10/02/2009
Hora: de les 20 a les 21.25 hores
Lloc: Ajuntament
Assistents
Batle:
1r. Tinent de batle:
2n. Tinenta de batle:
3r. Tinent de batle:
4t. Tinent de batle:
Regidora:
Regidor:
Regidora:
Regidor:
Regidor:
Regidora:
Regidor:
Regidor:

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

Secretari:

Isidro López de Hoyos Herrero

Ordre del dia
Primer.- Dictamen comissió d'Economia i Educació de dia 03.02.09.- Aprovació
definitiva Pressupost 2009 i Plantilla 2009
Desenvolupament de la sessió
PRIMER.- DICTAMEN COMISSIÓ D'ECONOMIA I EDUCACIÓ DE DIA 03.02.09.APROVACIÓ DEFINITIVA PRESSUPOST 2009 I PLANTILLA 2009
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 la següent documentació: ----Al·legacions presentades pel Comitè d’Empresa de l’Ajuntament de Sant Lluís, RE 262,
de dia 19.01.09; pel Partit Popular, RE 326, de dia 23.01.09; i per EM-EU, RE 335, de
dia 23.01.09.--------------------------------------------------------------------------------------------------- Informes emesos per la regidora responsable de l’àrea d’Economia i Hisenda, de dia
29.01.09, amb relació a les al·legacions presentades pel PP i EM-EU. ----------------------- Informe de Secretaria-Intervenció, de dia 29.01.09, amb relació a les al·legacions
presentades. -------------------------------------------------------------------------------------------------- Proposició d’Alcaldia, de dia 29.01.09, amb relació a l’aprovació definitiva del
Pressupost i la Plantilla de 2009. -----------------------------------------------------------------------La presidenta informa que amb els informes emesos s’ha donat contestació a totes les
al·legacions presentades, i demana si hi ha qualque intervenció. ----------------------------------------Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que abans de la sessió plenària li agradaria disposar
d’informació sobre quin era el deute públic de l’any 2003.
Per altra banda, i respecte a
l’al·legació presentada sobre la qüestió de FCCSA, manifesta que ella es basava en una
-

1

Ajuntament de Sant Lluís
www.ajsantlluis.org

resolució d’Alcaldia de dia 16.10.08, en la qual s’acceptava com a valor residual a aportar per
l’Ajuntament, a data 28.06.09, la quantitat de 334.048,21 euros, així com també es basava en
un contracte sobre aquest mateix assumpte. Demana una mínima explicació d’aquest
assumpte. ----------------------------------------------------------------------------------------------------La presidenta efectua una detallada explicació d’aquesta qüestió. Informa que en un moment
de la concessió del servei de recollida de fems l’ajuntament va posar a disposició de l’empresa
concessionària una parcel·la en el polígon industrial i l’empresa concessionària va construir-hi
una nau. Continua manifestant que a través del contracte es va amortitzant una part d’aquesta
construcció i, com que aquest any finalitza la concessió, havien de deixar clar quin seria el valor
residual que quedaria al final del contracte, ja que per al nou contracte hi havia que constar
aquest valor per seguir amortitzant-lo. Per tant, no hem de desembutxacar aquesta quantitat,
i per açò és que no hi figura partida pressupostària específica per aquest concepte. ---------------Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que l’al·legació que va presentar EM-EU era perquè
s’incorporàs una partida específica per a l’elaboració d’un projecte de rehabilitació integral del
nucli antic de Sant Lluís, i a l’informe emès s’indica que en el pressupost hi ha una partida
d’urbanisme que, en part, és per a açò, però no hi ha una partida específica; per tant, el
compromís perquè es dugui a terme no queda escrit.--------------------------------------------------------La presidenta manifesta que redactar un projecte d’aquestes característiques és complicat i la
primera cosa que s’ha de fer és un planimètric. Afegeix que aquest ajuntament sempre ha
funcionat d’aquesta manera, en el sentit que quan s’ha de redactar un projecte no es posa una
partida específica per a cada projecte, sinó que es posa una partida genèrica per projectes
encarregats fora de l’ajuntament i dins aquesta partida hi entraria aquest projecte. ---------------I no havent-hi més intervencions, la presidenta sotmet a votació la proposta d’Alcaldia relativa a
l’assumpte indicat. -----------------------------------------------------------------------------------------------------La Comissió d’Economia i Educació, amb els vots a favor dels representants dels PSOE i PSMELS VERDS, que suposen set vots ponderats; i l’abstenció dels representants del PP i EM-EU,
que suposen sis vots ponderats; acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les
següents propostes d’acord:----------------------------------------------------------------------------------------Primer.- Desestimar en tots els seus termes les al·legacions presentades per Maria Nieves
Baillo Vadell, portaveu del grup municipal del Partit Popular, RE 326, de dia 23.01.09; per
Miguel Melià Mercadal, portaveu del grup municipal d’EM-EU, RE 335, de dia 23.01.09 i per
Maria del Mar Vidal Gomila, presidenta del Comitè d’Empresa de l’Ajuntament de Sant Lluís,
RE 262, de dia 19.01.09. --------------------------------------------------------------------------------------------Segon.- Aprovar definitivament el pressupost municipal per a l’any 2009, així com la plantilla
municipal per a l’any 2009. ------------------------------------------------------------------------------------------Tercer.- Publicar l’anunci d’aprovació definitiva en el BOIB.” ----------------------------------------------

Intervé la Sra. Marqués Portella. Manifesta que avui presentam la resolució de les
al·legacions presentades al pressupost per tal d’aprovar-lo definitivament; aquest és el
tràmit definitiu perquè aquest ajuntament pugui començar a desenvolupar tots els
projectes marcats per realitzar durant aquest any 2009. Així mateix, manifesta que
tots els que som aquí sabem o hauríem de saber que un Ajuntament no pot funcionar
sense tenir un pressupost aprovat, que aquest és la carta de navegació que tot capità
utilitza per arribar segur al port de destí. Tant el port de destí com la ruta utilitzada per
arribar-hi ens poden agradar més o menys, podem estar-hi o no d’acord, però
evidentment la carta de navegació és necessària.
Continua la Sra. Marqués Portella. Manifesta que aquesta introducció l’ha feta
perquè quedi clar la importància d’aquest document que avui esperam aprovar
definitivament, i de la importància que té la implicació responsable de tots els partits
polítics que formen aquest consistori, tant des de l’equip de govern com des de
l’oposició.
Tots els que som aquí, sigui al lloc que sigui, hi som perquè el nostre
poble ens ha escollit a cada un amb les seves funcions, però tots per tirar endavant i
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millorar aquest poble, en serveis, infraestructures, etc., des d’una actitud responsable
i, sobretot, respectuosa amb tots els ciutadans, sense oblidar que tots nosaltres només
som el mirall a on tots i cadascun dels ciutadans del carrer s’hi han de trobar reflectits.
Afegeix que per a ella ha estat important no oblidar aquestes reflexions, tant a l’hora
d’elaborar el pressupost com a l’hora de resoldre les al·legacions presentades, cap
d’elles amb propostes concretes per millorar-lo.
Segueix la Sra. Marqués Portella. Pel que fa a l’al·legació presentada pel portaveu
d’EM-EU, que en el Ple de l’aprovació inicial del pressupost demanava que es retiràs
aquest en la seva totalitat, manifesta que ha de reconèixer que la va sorprendre, ja
que l’únic que esmenta és que hi figuri dins del pressupost “una partida específica per
a l’elaboració d’un projecte de rehabilitació integral del nucli antic del casc urbà de
Sant Lluís”. En aquest sentit, la Sra. Marqués manifesta que ja se li va contestar que
dins aquest pressupost ja hi havia una partida específica destinada a la redacció de
projectes complexos amb una quantitat assignada de 95.000 €, on ja s’hi preveu,
primer de tot, la contractació d’un aixecament topogràfic de tot el nucli urbà per,
posteriorment, una vegada analitzada la situació real i havent decidit cap a on volem
anar, encarregar el projecte de rehabilitació i supressió de barreres arquitectòniques
en tot el nucli urbà. Així mateix, manifesta que açò és un procediment que ja s’ha
explicat en diferents comissions informatives, i que és voluntat d’aquest equip de
govern iniciar just tinguem aprovat definitivament el pressupost; per tant, creu que
queda clar que el present pressupost inclou una partida per poder executar aquest
projecte, aquest i d’altres que siguin necessaris i que per la seva complexitat sigui
impossible que siguin redactats pels Serveis Tècnics municipals. Afegeix que, atès
que aquesta petició ja estava resolta amb anterioritat i una vegada posat de manifest
la voluntat d’executar aquest projecte per part de l’equip de govern, és per açò que
demana i espera que el portaveu d’EM-EU avui pugui donar suport, amb el seu vot
favorable, a aquest pressupost.
Continua la Sra. Marqués Portella. Pel que fa a les al·legacions presentades per la
portaveu del PP, manifesta que no ens podem sentir tan optimistes, més aviat és
decebedor haver de llegir un document redactat per aquesta portaveu i en nom del
seu grup municipal, on únicament hi trobam errors i enganys en la majoria dels
plantejaments que exposen.
Manifesta que podem començar dient, com ja sap o
hauria de saber des que es va aprovar el Pla econòmic financer, que la desviació del
capítol 1 del dit Pla és del 2,36%, a causa, bàsicament, de l’ampliació important dels
programes SOIB, subvencionats pel Govern balear, i de la contractació prevista d’una
educadora social, canvis que no estaven prevists a l’hora d’elaborar l’esmentat pla.
Tot açò, la senyora Baillo ja ho sabia quan va fer les al·legacions; per tant, només pot
interpretar que el sentit d’aquestes és pura demagògia, així com introduir enganys que
sembrin el dubte entre la població.
Segueix la Sra. Marqués Portella. Quant a la referència que el deute públic s’ha
duplicat en dos anys, manifesta que açò la té absolutament amoïnada perquè la
senyora Baillo maneja totes les dades econòmiques d’aquest Ajuntament i si ella és
capaç de fer aquestes afirmacions, tan lleugerament, és per amoïnar-s’hi, per
la qual cosa li farà el següent recordatori, ja que sembla que no li agrada massa fer
comptes. Indica que l’increment del deute entre 31/12/07 i 31/12/09 és del 25,83%,
un increment que queda a la meitat del que afirma la senyora Baillo (sembla que els
seus nombres no són molt seriosos), però si miram quina és aquesta evolució després
de presentar el pla econòmic financer, es pot veure que entre el 31/12/08 i el 31/12/09
l’increment serà d’1,93%. Per tant, com es pot veure, tot i que la senyora Baillo en
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dubti contínuament, nosaltres sí que feim feina amb la base del Pla econòmic
financer; i el fet d’haver millorat les previsions no és negatiu per a aquest equip de
govern ni per a aquest poble, sinó positiu, perquè poder abaixar el dèficit previst dins
l’exercici 2009 de 328.450€ a 108.263€, és a dir, reduir el dèficit en un 67%, creu que
és prou important per estar-ne contents.
Segueix la Sra. Marqués Portella.
Insisteix que és decebedor trobar-hi més
afirmacions errònies, decebedor perquè són conceptes ja explicats en diferents
ocasions, com és la falta de partida pressupostària per a la plaça d’Interventor. Ja s’ha
explicat el complicat mecanisme en què consisteix treure aquesta plaça a concurs per
a un funcionari de carrera a nivell nacional i sabem que tot i iniciar-la ràpidament no es
resoldrà en menys d’un any, i açò la senyora Baillo ho hauria de saber, ja que a
l’Ajuntament de Ciutadella, tants d’anys governat pel seu grup polític, encara no tenen
un interventor amb la plaça assignada.
Continua la Sra. Marqués Portella. Manifesta que després, segons la senyora Baillo,
ve el gran error del pressupost, ja que ella diu que hem amagat l’existència d’un
conveni que ens obliga a pagar 343.144€ el mes de juny del present any. Es demana:
Realment creu que açò és un error?
Manifesta que açò ja li ho havíem explicat a la
comissió informativa anterior a la del primer ple, i li ho vam tornar a explicar a la
comissió informativa anterior al ple actual; espera que ara ja ho hagi entès o ho hagi
volgut entendre. Manifesta que el contracte del servei de fems acaba durant aquest
any 2009, i serà durant aquest any quan sortirà a concurs una nova contracta que
inclourà, com s’ha fet fins ara, l’amortització d’aquesta nau industrial que utilitza
l’empresa que realitza el servei. Simplement, no es preveu canviar el model seguit
fins ara.
Segueix la Sra. Marqués Portella. Manifesta que ja només li queda contestar-li que
els ingressos prevists en concepte d’impost i taxa per a construccions ha estat reduït
en un 43% sobre les previsions de l’any passat; estam en una situació difícil i
complicada, però més difícil és encara preveure quina serà l’evolució, hem estat molt
prudents i hem estat un dels ajuntaments que més ha abaixat aquest concepte, i no
creu que sigui una xifra utòpica, sinó que creu que és molt prudent, i només que es
reactivi una mica el sector a partir de mitjan any, fins i tot, podríem sobrepassar-la.
Afegeix que, com ha dit abans, és decebedor, decebedora la frivolitat i lleugeresa que
utilitza la portaveu del PP per difondre enganys, enganys que intenta dissimular en mig
de diversos errors, i ella des d’aquí li demana que per favor sigui més seriosa i,
sobretot, més responsable amb el poble que la va elegir, perquè ella, la senyora
Baillo, que ens diu que nosaltres no tenim credibilitat, creu que no està en posició de
fer cap d’aquestes afirmacions perquè la seva brilla per la seva absència.
Finalment, la Sra. Marqués manifesta que, respecte a les al·legacions formulades per
la presidenta del Comitè d’Empresa d’aquest Ajuntament, en les quals fan referència a
diferents aspectes de la legalitat de l’expedient, n’està molt agraïda que un col·lectiu
que no pertany a cap grup polític de l’oposició presenti també al·legacions al
pressupost, açò és una mostra d’interès digna de manifestar. A partir d’aquí,
Secretaria-Intervenció ha elaborat un informe per contestar tots i cadascun dels punts
exposats, informant-los de la legalitat i la realitat de les situacions que exposen per
poder clarificar totes les seves consideracions.
Conclou expressant-los que és
intenció d’aquest equip de govern aprovar l’oferta pública d’ocupació un cop estigui
aprovat definitivament el Pressupost 2009, per poder fer, posteriorment, la
convocatòria pública de les proves selectives per cobrir les places vacants existents a
la plantilla.
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Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que, en primer lloc, vol felicitar la senyora
Marqués per la preparació que ha fet de la seva exposició, així com també pel bon
català que ha emprat. Afegeix que ella no és tan llesta com la senyora Marqués i, per
açò, emprarà el menorquí.
Manifesta que la senyora Marqués ha xerrat de
demagògia, que és decebedora l’actuació del Partit Popular, que hem de ser més
seriosos i responsables... i, així mateix, ha autodefinit l’equip de govern com un grup
que ha fet uns pressuposts molt prudents. Manifesta que ella també s’ha preparat la
seva intervenció i ara passarà a exposar-la; llavors, la senyora Marqués ja li sabrà dir
si és prudent o no és prudent.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que dels sis anys que està de portaveu del
Partit Popular en el municipi de Sant Lluís, aquest grup polític ha presentat
al·legacions durant cinc anys, que creu que no està gens malament, i d’aquests cinc
anys, en quatre van fer una labor quasi bé administrativa, és a dir, posant o llevant
quantitats. Tothom sap que aquestes al·legacions de poc van servir. Manifesta que
aquest any van observar alguns errors, que al no haver-hi hagut més d’una comissió,
difícilment es podien clarificar, per la qual cosa van pensar que en lloc d’augmentar o
disminuir diverses partides, presentarien al·legacions pels errors detectats, errors que
el secretari, fent una excel·lent labor de cara a l’equip de govern, ha rebatut i, per tant,
les al·legacions del partit Popular han estat desestimades. Manifesta que açò ha
motivat que el grup del Partit Popular demani que, amb vista als pressuposts de l’any
que ve, el secretari estigui a disposició de tot el consistori en matèria de pressuposts i
no només a disposició dels qui governen. D’aquesta manera, segurament que els
errors serien aclarits abans de presentar les al·legacions i l’oposició estaria en igualtat
de condicions respecte a l’equip de govern, cosa que no passa ara.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que ens van presentar un pla de mesures
econòmiques i la regidora d’Hisenda va dir que els pressuposts de 2009 haurien de
quadrar respecte a l’esmentat pla, així com que les despeses de personal de l’any
2009 creixerien només un 3%. Diu que, la veritat, no la sorprèn, però resulta que
uns mesos desprès d’haver aprovat aquest Pla el capítol de personal ha pujat un
9’28%. Afegeix que, almenys, en el moment de fer els pressuposts s’hauria pogut dir
que part estaria subvencionat, cosa que no va ser així en aquell moment. Respecte a
l’informe que va signar la Sra. Marqués sobre les al·legacions presentades, en el qual
s’indica que no és correcte afirmar, per part del PP, que el Pla econòmic financer
preveiés tan sols un creixement del 3%, demana a la senyora Marqués que faci el
favor de llegir la pàgina 17 de l’esmentat pla, ja que allà hi figura la següent frase:
“Despeses de personal.- No creixeran més del 3% el primer any...”, és a dir, l’any
2009.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que també ens van dir que per taxes i altres
ingressos tenien previst obtenir 1.600.000 euros; aquestes previsions en dos mesos
han augmentat en 100.000 euros. Per tant, si s’havien de basar en el pla econòmic,
que demanava austeritat, considera que no l’han seguit i aquests pressuposts creu
que s’han fet sense rigor i a conveniència de l’equip de govern. Manifesta que s’han
fet sense rigor perquè pel Partit Popular fer uns pressuposts vol dir mirar les despeses
i ingressos dels anys anteriors i, en aquest cas, seria la liquidació de 2007 i l’avanç de
la liquidació del 2008. A partir d’aquests nombres, les previsions seran al més
adaptades a la situació de la crisi econòmica actual i, per tant, els pressuposts
s’ajustaran a la realitat.
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Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que ara es referirà a alguns dels capítols que
apareixen en els pressuposts i que mereixen especial atenció. Pel que fa al capítol
de Festes, manifesta que l’any 2006 hi va haver una despesa de 111.000 euros; l’any
2007, 161.000 euros -sense comptar les despeses dels macroconcerts, per import de
220.000 euros- i, segons l’avanç de la liquidació del 2008, se n’han gastat 131.000.
Manifesta que per a l’any 2009 s’han pressupostat 98.000 euros i el Partit Popular es
demana: És que no s’han mirat les despeses dels anys anteriors? No saben encara
que aquesta quantitat no els bastarà per a res? A qui volen enganyar? A nosaltres?
Al poble? O a vostès mateixos? El Partit Popular no ho sap.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que, una altre exemple, són les llicències
d’obres. L’any 2008 van ingressar 400.000 euros perquè van donar la meitat de
llicències que l’any 2007; en els pressuposts per a l’any 2009 en posen 600.000. Es
demana: És que creuen que augmentarà la construcció? Manifesta que els ingressos
estan, una vegada més, inflats i la senyora Marqués ho sap perfectament.
Així
mateix, manifesta que el capítol d’Inversions es redueix en un 50%. Durant anys han
gastat sense control, la qual cosa ens ha dut a un estat econòmic municipal
pràcticament de fallida i, és clar, que si no hi ha doblers no es pot fer res, i la falta de
gestió seriosa dels doblers públics dels darrers anys ens ha dut al fet que ara
presentin un pressupost d’allò més pobre en inversions. Puntualitza que el Partit
Popular fa responsable únicament el batle d’aquesta mala gestió i de l’actual
problemàtica de l’economia del municipi. Afegeix que, com que no tenim ni un euro,
hem hagut de demanar, de cada vegada més, ajudes als bancs, per la qual cosa han
augmentat els interessos i, naturalment, han pujat les amortitzacions; açò suposa
pagar la quantitat anual per aquest concepte de 800.000 euros, amb un deute als
bancs per operacions de crèdit de 6.200.000 euros.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que semblava que augmentaven el capítol
d’Acció social, açò és fals, ja que ho han reduït respecte a l’any anterior. Així mateix,
manifesta que tenim uns rebuts pendents de cobrament, a final de l’any 2007, per valor
de 6.000.000 d’euros. És demana: Què pensen fer per cobrar-los? És que la
senyora Marqués anirà o se n’encarregarà de cobrar-los? Per altra banda, manifesta
que també vol fer menció que hi ha una total falta de congruència amb la partida de
Personal, ja que si en els pressuposts de 2008 van posar una partida pressupostària
per a l’Interventor -havien calculat que podia ser que l’interventor estigués en aquest
ajuntament almenys mig any-, per què no l’han posada l’any 2009, quan la situació és
la mateixa que fa un any? A més, assenyala que no li val que se li digui: “...al tratarse
de una plaza con habilitación nacional, difícilmente será posible su cobertura durante
el ejercicio de 2009.”.
I demana a la senyora Marquès, per què aquest mateix
argument no el va utilitzar l’any passat?
Continua la Sra. Baillo Vadell. Pel que fa al deute públic, manifesta que l’equip de
govern, segons els pressuposts, durant l’any 2009 han d’amortitzar 810.590 euros i,
segons les previsions del pla econòmic financer, n’han d’amortitzar 289.412. El Partit
Popular es demana: Quina quantitat han de donar per bona?, perquè la diferència
són 521.000 euros. Per una part, amb dades comparatives de fa tres anys, l’any
2006, el deute públic ha pujat un 49’75%, és a dir, pràcticament un 50%, i es demana:
Quina gestió més dolenta s’ha fet des d’aquest equip de govern mentre ha governat el
PSOE, quan en tres anys el deute ha pujat d’aquesta manera?
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Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que tothom sap que és un dels pitjors anys
econòmicament xerrant i tothom sap que l’Ajuntament ha ajudat moltíssim el Centre
Cultural i Esportiu de Sant Lluís i el Partit Popular mai ha posat objeccions sobre
aquesta ajuda, atesa la finalitat d’aquesta entitat respecte a ensenyança, tant en
activitats artístiques com en activitats esportives. Manifesta que ha calculat el que
paga l’Ajuntament al Centre Cultural, i açò puja a un total de 183.260 euros, i creu que
una quantitat tan elevada mereix una reflexió per part de l’equip de govern, ja que el
CCE és d’un grup de socis i la labor que fan reverteix en alguns ciutadans; per tant,
sempre que l’Ajuntament s’ho pugui permetre li sembla molt bé l’ajuda que se’ls doni,
però nosaltres, que estam endeutats fins al coll, creu que seria d’una bona gestió
veure de quina forma es pot abaixar aquesta aportació que considera tan elevada.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Pel que fa a despeses de personal, manifesta que tant
li és que ho posin al capítol I o al capítol II, però el PP vol fer la següent
consideració. Manifesta que hi ha una plantilla de 130 empleats, dels quals uns 50
estan contractats i, entre el personal eventual, com són responsable de Recursos
Humans, més el director de Serveis Generals, més l’encarregada de l’àrea econòmica,
més l’assessoria de la Universitat Politècnica de Catalunya, més assessoraments
urbanístics, jurídics i industrials, i alguns
alts càrrecs, com són el regidor
d’Urbanitzacions i la regidora d’Economia,
el Partit Popular creu que no són
necessaris i, entre el uns i els altres, el capítol de Personal es posa dalt de tot. Tot són
càrrecs i ja se sap allò de “muchos jefes i pocos indios”; i es demana: On és
l’austeritat en aquest capítol? En canvi, de moment no tenim arquitecte i ja van
comentar que només per dirigir unes obres municipals a Punta Prima i Son Ganxo,
s’han de pagar quasi 5.000 euros i açò és molt més del que pagaven a l’arquitecte
cada mes i, sense anar més enfora, només per la coordinació i direcció dels vials de
la nova escola, el cost serà de 13.176 euros.
Finalment, la Sra. Baillo Vadell manifesta que així és com se’ls gasten, els doblers,
passant per alt les necessitats reals del poble i es prenen decisions sense calcular, i la
senyora Marqués és aquí per calcular, no ho oblidi, per aturar despeses
innecessàries, però... què hem de demanar, si la responsable d’Economia és la
primera de gastar? Conclou dient que en els pressuposts de 2008 tenim inversions
que no es van complir i ara, amb els pressuposts de 2009, ja ens diuen quina és la
forma de gestionar del PSOE i PSM-ELS VERDS.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. En primer lloc, manifesta que entén que aquesta sessió
plenària és per a l’aprovació o no de les al·legacions presentades al Pressuposts de
2009. Assenyala que reiteradament se’ns ha dit que podem participar en l’elaboració
de pressuposts presentant al·legacions, però diu que la participació dels grups
municipals, tant de l’oposició com del govern en l’elaboració del pressupost, no es pot
limitar a la presentació d’al·legacions, i més si tenim en compte l’informe d’Intervenció
sobre les al·legacions al pressupost de 2008, on deia:
“Segons LRBRL, en el seu article 151, els interessats que podran examinar i presentar
al·legacions davant el plenari són:
1. Els habitants del territori de la respectiva entitat local.
2. Els que resultin directament afectats, encara que no habitin en l’entitat local
corresponent.
3. Els col·legis oficials, cambres oficials, sindicats, associacions i altres entitats
legalment constituïdes per a vetlar pels interessos professionals o econòmics i
veïnals, quan aquests actuïn en defensa dels propis interessos.”
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Per tant, manifesta que en cap moment es diu que els grups polítics amb
representació municipal entrin dins els col·lectius susceptibles de poder presentar
al·legacions. Manifesta que els grups municipals formen part de l’Ajuntament i la seva
participació, si n’hi ha d’haver, en l’elaboració dels pressuposts, ha de ser prèvia a
l’exposició pública, però l’equip de govern no ha permès cap participació als grups de
l’oposició per a l’elaboració dels pressuposts, es va limitar a donar-nos el temps mínim
que la llei permet per analitzar-los, no es va convocar cap reunió ni formal ni informal
per demanar la nostra opinió. I diu que en tenien, de propostes, i el poble de Sant
Lluís n’hauria sortit beneficiat si ens haguessin deixat aportar-les.
Continua el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que allò que no pot acceptar és que se’ns
acusi, com va dir literalment el senyor Lora en el debat d’aprovació inicial del
pressupost, de falta d’ètica política, pel fet de no haver presentat alternatives. Per
entendre’ns, manifesta que els pressuposts són com uns puzzles, allà on tothom pot
participar a fer-lo, però una vegada acabat ens hem de limitar a observar-lo però no
en podem canviar cap peça... No obstant açò, manifesta que EM-EU s’ha vist obligat
a presentar, per dos motius, una al·legació relativa a la inclusió d’una partida
específica per a l’elaboració d’un projecte de rehabilitació integral del nucli antic del
casc urbà. Un primer motiu per l’estat d’abandonament en què es troba el nucli antic
del casc urbà, amb multitud de barreres arquitectòniques, pavimentació molt
deteriorada, voravies sense l’amplada necessària, etc., i aquest estat del nucli urbà
requereix una urgent remodelació que faciliti el trànsit de vianants. El segon motiu és
que el Sr. Lora, regidor d’Urbanisme, va dir textualment: “ni tan sols han fet menció
que es gastaran 75.000 euros en barreres arquitectòniques”. Manifesta que si el
senyor Lora s’hagués llegit els pressuposts sabria que no existeix cap partida
específica per a eliminació de barreres arquitectòniques.
Segueix el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que l’al·legació d’EM-EU el que pretén és un
compromís clar i per escrit d’aquesta actuació tan necessària. Així mateix, manifesta
que a la partida de 95.000 euros per a la redacció de projectes complexos, no hi
queda reflectit res de tot açò que ha dit la senyora Marqués i que, si com a
conseqüència de l’al·legació que ha presentat ha aconseguit que es tengui en compte
la seva demanda, com a mínim l’equip de govern ho podria reconèixer i acceptar-la,
llavors sí que tal vegada EM-EU podria votar a favor d’aquestes al·legacions, però no
del pressupost en la seva globalitat, ja que es reafirma en la crítica que va fer en el ple
on es va aprovar inicialment el pressupost.
Finalment, el Sr. Melià Mercadal manifesta que no pot acabar la seva intervenció
sense fer menció d’uns fets molt greus que van passar en el ple de l’aprovació inicial
del pressupost de 2009. Demana al senyor Lora que retiri les acusacions fetes cap
a ell, ja que literalment el senyor Lora va dir: “... no es pot venir aquí rient-se de la
gent del poble de Sant Lluís dient coses que no són certes...” Manifesta que en cap
moment s’ha dit res que no sigui cert, sinó que és el senyor Lora que, emprant el
darrer torn de paraules, quan l’oposició ja no pot contestar, amb una actitud covarda,
fa afirmacions sense rigor, ofensives i que no vénen a compte, com també quan va dir:
“...aquests pressuposts s’assimilen molt a altres llocs on estam coaligats amb el seu
partit i, fins i tot, les despeses són molt més greus que les d’aquest ajuntament...”. I
observa: Quina anàlisi dels pressuposts més rigorosa!, i que encara sigui el senyor
Lora que ens recordi que vivim al planeta Terra i no al planeta Mart... Així mateix,
manifesta que el fet de dir que gastarem 75.000 euros en barreres arquitectòniques,
quan no existeix aquesta partida, no és açò dir coses que no són certes? I segons les
paraules del senyor Lora, no és açò riure-se’n, de la gent del poble? O és que a ell
(senyor Lora) tampoc l’han deixat participar i no coneix les partides de la seva àrea?
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Intervé novament la Sra. Marqués Portella.
Manifesta que, en primer lloc, voldria
clarificar la qüestió que s’està dient constantment que només s’ha fet una comissió per
debatre el pressupost. Manifesta que va dir a una Junta de Portaveus que la seva
intenció era fer-ne dues, i que açò serà la seva proposta per a l’any que ve, però amb
un compromís, un compromís de participar. Afegeix que allò que no vol fer són dues
comissions que durin mitja hora. A les comissions tots els representants dels grups
de l’oposició poden aportar qualsevol idea o canvi al pressupost, ja que som a temps
de poder-ho canviar, però vol deixar constància que a les comissions a les quals en
aquests moments assistim l’únic que s’hi fa són una sèrie de preguntes cap a ella, i
aquí es queda tot. Evidentment, s’hauria de fer una segona comissió, amb la qual hi
està absolutament d’acord i es compromet que així es faci l’any que ve, per tal de
poder debatre en comissió el pressupost. No obstant açò, manifesta que la persona
que s’ha negat sempre a aquest debat previ ha estat la portaveu del Partit Popular,
que diu que les comissions són per informar. Efectivament són per informar, però per
informar al Ple del dictamen que allà es pren. Insisteix que el seu oferiment queda
damunt la taula, va dir que ho recordaria en el mes de setembre i així ho recordarà, i
creu que per poder fer feina i per poder obtenir uns bons pressuposts, tots ens hi hem
d’implicar i, evidentment, molt més treballat per tothom i d’aquesta manera evitaríem
molts d’errors i paraules fora de lloc i es podria presentar de cara al poble un
document molt més seriós per part de tots, no només de l’equip de govern, sinó que
creu que l’oposició podria fer una oposició bastant més seriosa.
Continua la Sra. Marqués Portella. Pel que fa a l’al·legació d’EM-EU, manifesta que
la partida que demana no està en nom i llinatge en el pressupost, però ja li ha explicat
que és intenció d’aquest equip de govern fer-ho, i ja se li va dir que dins aquest any
s’iniciarien aquests projectes. Afegeix que mai s’ha posat una partida específica per
redactar un projecte, ja que per començar no tenim un pressupost exacte del que açò
ens pot costar; per açò tenim una partida genèrica on es van incloent tots aquests
projectes que es redacten fora d’aquest ajuntament.
Segueix la Sra. Marqués Portella. Respecte a la portaveu del PP, i sobre la despesa
de personal, manifesta que a la primera comissió del pressupost ja va explicar com
havien crescut els ingressos, més del que esperaven respecte al pla econòmic
financer, en el capítol IV, de Transferències corrents. Havien crescut els ingressos
perquè ens venien les subvencions del SOIB, unes subvencions que dins l’any 2008
s’havien ampliat, i aquestes anaven directament relacionades amb l’augment del
capítol I, de Personal. És a dir, si bé era personal contractat per aquest ajuntament,
ens ve subvencionat pel SOIB, la qual cosa fa que aquests ingressos facin pujar el
capítol I. Açò ho va explicar a la primera comissió i a la segona.
Continua la Sra. Marqués Portella. Manifesta que, per altra banda, la senyora Baillo
ha dit que a la millor no m’havia llegit el pla econòmic financer, i li diu que a la pàgina
17, Despeses de personal, efectivament s’indica que no creixeran més del 3% el
primer any, però llavors, més avall, hi ha un altre apartat, que diu: “Cost extra policia
local. Dins el capítol 1 es preveu un increment derivat de la reorganització del cos.” . Afegeix
que en el quadre que figura a la pàgina següent de l’esmentat pla, hi figura,
absolutament especificat, que la variació que hi ha de la despesa de personal en
l’aspecte general, és el cost extra de la despesa de la Policia Local, 141.000
euros. Per tant, de vegades semblen errors, de vegades semblen altres coses.
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Segueix la Sra. Marqués Portella. Manifesta que la senyora Baillo també ha xerrat de
falta de rigor i que hem de consultar la liquidació del 2007 i 2008 per tancar un
pressupost real, creïble. Manifesta que aquest equip de govern ha consultat la
liquidació del 2007, així com també l’avanç de la liquidació del 2008, però resulta que
el 2009 no tindrà res a veure amb aquests anys, ja que estam en un any difícil, en crisi,
i sabem amb quins ingressos podem comptar i sabem d’altres que no tenim clar el que
hi haurà, per la qual cosa hem de ser prudents, i hem estat prudents, si bé a la millor
ens podem equivocar, però creu que hem estat prou prudents perquè la diferència que
hi pugui haver sigui mínima.
Continua la Sra. Marqués Portella. Manifesta que també s’ha dit que s’ha fet una
previsió de 600.000 euros en concepte de llicències urbanístiques, tant taxa com
impost, quan només tenim liquidat dins l’any 2008, 400.000 euros. Manifesta que no
sap si la senyora Baillo s’ho ha mirat bé, ja que dins l’any 2008 hi ha quasi 600.000
euros, i el pressupost de 2009 és pràcticament idèntic a allò que s’ha liquidat l’any
2008. Per tant, agrairia que s’ho torni a mirar i que ho comprovàs, i que, si no ho
troba, que véngui aquí i ella li ho mostrarà.
Segueix la Sra. Marqués Portella. Manifesta que, contínuament, la senyora Baillo fa
referència a la mala gestió que hi ha hagut en aquest municipi tants d’anys culpa del
batle; i li diu: Vol que li digui com va quedar aquest ajuntament l’any 1995 quan el
Partit Popular va sortir de governar? No fa falta, és anar massa endarrera... però sí
vol dir que des de l’any 2004 fins a l’any 2009, aquest Ajuntament s’ha gastat
15.135.000 euros en inversions. Aquestes inversions han estat pagades un 44% en
préstec i açò és el que ha fet que durant aquests anys l’ajuntament s’hagi endeutat,
però les inversions són en el carrer. Manifesta que a la senyora Baillo li agradarà més
o menys, hi estarà d’acord amb les inversions que es van fer o no hi estarà, però les
inversions hi són, 15.135.000 euros en cinc anys. Així mateix, manifesta que aquest
municipi ha tingut moments dolents i ara estam passant un moment dolent
econòmicament i s’ha fet un esforç inversor durant els cinc darrers anys i ara ens hem
d’estrènyer el cinturó perquè sabem que podem restituir la situació econòmica, ja que
en dos anys podrem tornar a tenir un nivell estable i podem tornar a invertir en aquest
municipi. Açò és com fan totes les famílies quan es compren una casa, inverteixen,
fan una forta inversió, passen uns anys passant més penúries, però llavors es
recuperen, i així és com es fa la gestió municipal, aquesta “mala gestió” que la senyora
Baillo sempre critica.
Continua la Sra. Marqués Portella. Manifesta que també s’ha xerrat d’Acció social,
que no ha pujat, sinó que ha baixat. No, senyora Baillo, no ha baixat, és una de les
poques àrees en les quals s’ha invertit, s’ha invertit més que en altres, si bé tot depèn
del que es miri, és clar, ja que si es miren partides concretes tal vegada n’hi ha alguna
que ha baixat, però si se’n mira d’altres trobarà que moltes han pujat genèricament.
Tot depèn com un vol fer la lectura. Pel que fa als rebuts pendents de cobrament des
de l’any 1982, manifesta que ja li ha dit moltes vegades que s’hi està fent feina i, com
es pot veure, a cada compte general se n’hi troben menys.
Segueix la Sra. Marqués Portella. Manifesta que la senyora Baillo també ha dit que hi
ha una falta de congruència en els pressuposts quant a personal, en el sentit que l’any
passat van posar la figura d’interventor durant mig any i estava pressupostada, i
aquest any no hi està. Manifesta que l’any passat, per primera vegada, van posar
aquesta figura en el pressupost; llavors ens vam interessar com s’havia de tramitar
aquesta plaça i, realment, és complicat, per la qual cosa vam fer una modificació
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de crèdit i vam posar una responsable a l’àrea
econòmica que fa les feines
d’Intervenció. Enguany, quan tinguem el pressupost aprovat definitivament, traurem la
plaça d’Intervenció a oferta pública i, tant de bo aquesta plaça estigui ocupada abans
de final d’any, però com que ella s’ha assabentat de quin és el procés, li diu, i ho pot
confirmar, que abans de desembre no tindrem un interventor.
Continua la Sra. Marqués Portella. Manifesta que també s’ha fet referència a
l’augment del deute públic. Sí, ha pujat perquè hi ha hagut moltes inversions, però
no diu el que puja durant l’any 2009 des que s’ha aprovat el Pla econòmic financer, i
es demana: És que no li interessa saber si es fa feina en aquest pla o si és paper
banyat, com va dir la senyora Baillo? Manifesta que des que tenim aquesta pla el
deute municipal puja a 1’93%, és a dir, des de finals de 2008 a finals de 2009, tindrem
uns 100.000 euros més de deute, açò és el gran endeutament que estam assumint.
Així mateix, manifesta que aquest equip de govern està fent feina per millorar, si bé
sap la situació que tenim, però resulta que la senyora Baillo ens ho vol tirar baix, molt
respectable, però ho faci amb la veritat, açò és l’únic que li demana, ja que té totes les
dades, tota la informació, tot allò que ens demana, se li fan els informes com ella vol,
amb el format que ella vol perquè ho pugui entendre bé, per la qual cosa, com a
mínim, digui la veritat, açò és l’únic que aquest equip de govern li demana.
Segueix la Sra. Marqués Portella. Manifesta que la senyora Baillo també ha parlat
d’amortitzacions, interessos, despeses de personal, plantilla... i diu que ella té ben clar
allò que pagaran d’interessos i allò que pagarem d’amortitzacions dins l’any 2009, açò
figura en el pressupost i la senyora Baillo les té, aquestes dades, per la qual cosa no
sap per què té aquesta confusió, ja que tot açò figura a la subfunció del deute públic,
allà on s’indica que es pagaran 320.344,49 euros d’interessos i 490.246,17 euros
d’amortitzacions.
Finalment, la Sra. Marqués Portella manifesta que la senyora Baillo també ha dit que
tots aquestes càrrecs de confiança no fan falta en aquest ajuntament. Açò és la seva
visió. Manifesta que al seu entendre en un ajuntament que té 130 empleats, en què la
gran majoria són auxiliars administratius i alguns administratius, fan falta tècnics, no
només l’arquitecte (que fa molta falta), sinó tècnics a totes les àrees. Afegeix que fa
falta un responsable de Recursos Humans, perquè no s’oblidi que són 130
treballadors que es gestiona, així com també fa falta un responsable de Serveis
Generals perquè tenim un municipi d’uns 7.000 habitants que hem de gestionar per
donar un bon servei als ciutadans i, evidentment, fa falta una responsable en els
Serveis Econòmics. Manifesta que aquest equip de govern està molt content amb tots
aquests càrrecs de confiança perquè ja es veuen els canvis i es noten en el dia a dia,
així com en l’estalvi del capítol de despesa corrent, i demana a la senyora Baillo: Açò
sí que ho haurà comprovat, amb l’avanç de la liquidació del 2008, que tenim més
estalvi que l’any anterior? Conclou dient que açò es fa controlant, controlant la feina,
les despeses, per la qual cosa aquest equip de govern aposta per tenir tècnics
competents en aquest ajuntament i aposta pel personal competent.
Intervé novament la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que el Partit Popular entén que
participar vol dir aportar idees dins la comissió i, en certa forma, si és així com la
senyora Marqués vol, és avançar una mica les al·legacions, ja que quan l’equip de
govern presenta un pressupost ens el presenta tot tancat. Així mateix, manifesta que
no sap si la senyora Marqués sap que estam en una democràcia representativa, ja
que la democràcia no és participativa i, perquè sigui una democràcia participativa, hi
ha d’haver un procés que aquí no existeix, i és molt difícil que açò sigui així. No
obstant açò, tal vegada ara la senyora Marqués ho canviarà.
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Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que s’ha parlat de fer dues comissions de
cara a l’any que ve, però aquest any, com sempre, van fer una comissió una setmana
abans d’un pressupost d’un ajuntament de 7.000 habitants i, els qui estam a l’oposició,
van haver de fer corregudes per estudiar-se’l. Així mateix, manifesta que per al
proper pressupost la senyora Marqués vol fer una primera comissió per fer un estudi
previ i donar-nos informació que, naturalment, necessitam, ja que ella té tot l’any
però nosaltres només se’ns dóna l’oportunitat durant aquestes dades; i una segona
comissió per aclarir dubtes i algunes qüestions. Afegeix que si per al pressupost de
2009 s’hagués fet una segona comissió, n’està segura que les al·legacions que ha
presentat el PP no s’haurien presentat com s’han presentat, si no que s’haurien
presentat d’una altra manera. Per tant, indica que té molta curiositat per saber com
vol que siguin aquestes comissions.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que la senyora Marqués ha dit que el
pressupost de 2009 no té res a veure amb els pressuposts dels anys anteriors, i diu
que no acaba d’entendre com pot dir açò, ja que el Partit Popular per fer uns
pressuposts sempre es basaria en la història més recent possible per saber despeses i
ingressos.
Així mateix, manifesta que la senyora Marqués també ha dit que s’han
gastat 15.000.000 d’euros en inversions, ha posat l’exemple quan una persona es
compra una casa... Assenyala que si el Partit Popular s’hagués de comprar una casa
allò primer que faria seria mirar si té doblers per comprar-la i, si no en té, el que no pot
ser és que només confiï en els bancs, que és allò que li passa a aquest Ajuntament,
com que no té doblers han de demanar crèdits al bancs; amb açò, el Partit Popular no
hi està d’acord. Pel que fa al procés de la plaça d’interventor, manifesta que l’any
passat no li van donar cap explicació sobre l’interventor, sinó que només van incloure
en el pressupost mig any de sou per a l’interventor, però és que aquest any hi posen
zero euros. Açò, pel Partit Popular, no té cap ni peus.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que per altra banda la senyora Marqués diu
que fan feina... Molt bé, que la facin bé, però no sempre la fan bé, no es pot tirar
tantes floritures perquè no sempre la fan bé, hi ha hagut massa errors durant els
darrers anys. Per altra banda, manifesta que també s’ha dit que hi ha d’haver un
responsable dels Serveis Econòmics, i es demana: El batle, que era el regidor
d’Economia abans que la senyora Marqués,
és que ell no era responsable de
l’economia del poble? El Partit Popular se’l mira com a responsable d’allò que ha
passat i el que està passant dins l’estat econòmic de l’Ajuntament.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que ara farà una sèrie de reflexions sobre
com està el deute públic. L’any 2003 el deute públic era de 853.593 euros i, sis anys
desprès, és de 6.200.000 euros. Així mateix, manifesta que part d’aquests 6.200.000
euros sap perfectament que han anat al geriàtric, un altre disbarat del batle, ja que si
no hi havia doblers per al geriàtric, per què s’ha fet aquesta inversió? La cosa lògica
és que hagués demanat doblers i els hagués aconseguit d’altres administracions,
cosa que no va ser així, sinó que ho han fet a través de crèdits; per tant, hi ha un deute
generat per part del geriàtric i centre de dia de 3.500.000 d’euros i es demana: I l’altre
meitat, en què s’ha gastat?, perquè de les inversions que tenien programades en
altres exercicis pressupostaris, moltes coses no s’han fet, com ara la remodelació del
poliesportiu, que cada any hi posen 150.000 euros; el teatre... Afegeix que està
convençuda que ha existit i existeix una mala gestió dels doblers públics, i el deute dut
a aquests extrem és conseqüència d’una total frivolitat en qüestió econòmica
propiciada pel batle, el senyor Carretero (i es dirigeix a ell dient-li que té les mans
foradades).
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Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que en el ple de desembre la senyora
Marqués li va dir que no era seriosa, avui ho ha tornat a dir, i entén que hi ha falta de
serietat quan es diu una cosa i no es compleix, així és el cas de l’equip de govern, que
diu i no fa; per tant, és un qualificatiu que no es pot aplicar a la portaveu del Partit
Popular, simplement perquè no governa. Així mateix, manifesta que la senyora
Marqués també ha dit per activa i per passiva que voldria que les comissions fossin
més participatives i que moltes coses es podrien debatre; li diu que deixi de dir coses
que no és capaç de complir i s’apliqui allò que una altre dia també li va dir: abans
d’obrir la boca hauria de pensar una mica en el que diu.
Manifesta que si vol
participació, si vol consens, comenci per canviar la seva postura, la qual cosa vol dir
canviar també la del batle, cosa que veu francament difícil.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que el senyor Lora en el ple de l’aprovació
inicial del pressupost va dir que feia la sensació que la portaveu del PP ni tan sols se
l’havia llegit. Es dirigeix al senyor Lora dient-li que ella el repta, just hagi acabat el Ple,
a xerrar dels pressuposts, i li mostrarà dades comparatives d’exercicis anteriors,
documentació complementària, etc., i podrà demostrar-li qui s’ha llegit el pressupost,
en aquest cas ella, i qui no s’ha llegit, en aquest cas el senyor Lora. Manifesta que
ell pot dir moltes coses, tothom sap que té la paraula fàcil, però la preparació que ella
fa, no només del pressupost, sinó de qualsevol assumpte relacionat amb l’ajuntament,
és cosa que ningú pot posar en dubte. Per tant, demana al senyor Lora un cert grau
de coherència amb les seves intervencions.
Finalment, la Sra. Baillo Vadell manifesta que, resumint, augment del personal;
ingressos inflats; despeses en festes que no acaben mai; deute públic elevadíssim de
6.200.000 euros, allà on ens mengen els interessos i les amortitzacions; rebuts
pendents de cobrar de 2007 per 6.000.000 d’euros; moltes despeses innecessàries...
així estan les arques municipals, amb la qual cosa la inversió és pràcticament nul·la, la
més reduïda en comparació d’altres municipis. Així mateix, manifesta que l’equip de
govern va fer un pla econòmic i no l’han fet servir o, almenys, els nombres així ho
demostren, i es demana: Per què gastar doblers a fer plans si no es segueixen? Açò
és realment incomprensible. Per altra banda, manifesta que van xerrar d’austeritat i,
allà on havien d’haver començat, era a reduir sous, senyora Marqués. Ah no!, açò no
ho faran. Afegeix que el batle ha tingut una falta de control amb la despesa pública,
ha fet una mala gestió amb els doblers dels ciutadans i ell, de prudent, res de res, i,
com que el Partit Popular no té confiança que ho pugui solucionar, el dia que el
batle se’n vagi el forat serà gros. Conclou dient que al ser nul·la l’esperança de futur i
al ser nul·la la credibilitat en els nombres que han presentat, el Partit Popular votarà en
contra dels pressuposts.
Intervé novament el Sr. Melià Mercadal. Pel que fa a la gran quantitat d’inversió que
la senyora Marqués diu que s’han fet en els darrers anys i que ja va afirmar en el ple
anterior que ara senzillament ens posam al nivell normal del que correspondria a
aquest municipi i que van ser en els anys anteriors que s’invertia molt més del normal,
manifesta que ell ha comparat alguns municipis amb aquest i que, si Sant Lluís en
aquest pressupost té un 13% que és per a inversions, altres municipis de l’illa, si bé
no els ha vist tots, van del 25% al 50% destinats a inversions. Manifesta que no es
pot dir que abans s’invertia molt i que ara ens hem posat en el nivell normal, sinó que
és que ara no s’inverteix.
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Continua el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que a la senyora Marqués li agrada molt
posar com a exemple la família que es compra una casa i que passa uns quants anys
de penúria i després es recupera, però resulta que quan una família es compra una
casa té una casa nova i, evidentment, en una casa nova no s’hi fan inversions; però
quan una família té una casa vella, com és el cas de Sant Lluís, cada any, si es té una
certa serietat i responsabilitat sobre la casa, s’ha d’arranjar qualque cosa, i açò és allò
que a Sant Lluís no s’ha fet, no hi ha més que veure com està el nucli antic per
entendre açò que està dient. Manifesta que no es pot dir que tenim una casa nova i,
per tant, no fa falta invertir, sinó tot el contrari, tal vegada sí que s’han fet moltes
inversions, però la casa segueix caient. Així mateix, i el fet que per una banda es
digui que no fa falta fer inversions perquè teníem la casa nova i que ara diguin que ja
tenien previst destinar aquests 95.000 euros a la supressió de barres arquitectòniques,
açò el fa dubtar que realment ho tinguessin previst.
Finalment, el Sr. Melià Mercadal manifesta que, com ha dit a la primera intervenció,
que l’al·legació d’EM-EU hagi servit per fer veure la necessitat de dur a terme aquesta
inversió, se n’alegra, però creu que l’equip de govern ho podria reconèixer i acceptar
l’al·legació. Manifesta que si s’omplen la boca que la nostra missió és presentar
al·legacions per aportar al pressupost, llavors per sistema no es poden rebutjar i més
dient que és perquè ja figura en el pressupost; ni hi és, ni s’accepta que hi sigui,
perquè es desestima l’al·legació. Conclou dient que seria molt fàcil si realment l’equip
de govern creu que fa falta aquesta partida, només es tractaria d’acceptar-la,
d’aquesta manera EM-EU votaria a favor o s’abstindria respecte a les al·legacions,
però no respecte al pressupost en la seva globalitat, ja que no és presentant
al·legacions com es millora el pressupost, sinó que es pot millorar una cosa, dues o
quatre, però el pressupost en la seva globalitat és una cosa i les al·legacions son una
altra cosa. Anuncia que EM-EU hi votarà en contra.
Intervé el Sr. Lora Buzón. Per al·lusions, manifesta que, en primer lloc, vol demanar
disculpes al senyor Melià si el va ofendre en el ple de l’aprovació inicial del pressupost;
no era la seva intenció, però en el debat açò hi entra. Així mateix, manifesta que no li
vol llevar mèrit a la senyora Baillo per la seva feina d’oposició, mai ho ha posat en
dubte, i que si ella vol un debat amb ell sobre el pressupost, el poden tenir quan
vulguin. No obstant açò, pot ser que la senyora Baillo s’hagi llegit i hagi fet sumes
sobre el pressupost, però per allò que ha vist ni s’ho ha llegit bé, ni ha sumat bé. Si
vol, poden fer un monòleg a qualsevol lloc públic, ho podem fer, però aquí estam
governant i venim com a equip de govern, que ha fet un pla de mesures econòmiques,
i aquest pressupost s’ha elaborat sobre la base de l’esmentat pla. L’oposició hi podrà
estar d’acord o no, tenen la seva legitimitat, però no digui que no sabem fer els
nombres, ja que els qui no ha fet els nombres es ella, la senyora Baillo, açò s’ha
demostrat amb la seva intervenció.
Finalment, el Sr. Lora Buzón manifesta que si el portaveu d’EM-EU no es creu la
paraula de l’equip de govern respecte que
farem el projecte de barreres
arquitectòniques, és lliure de pensar-ho; nosaltres, dins el pressupost de 2009, tenim
la partida de 95.000 euros; si no s’ho vol creure, hi voti en contra. Així mateix,
manifesta que així com el senyor Melià li ha dit que no pot venir aquí i dir que és falta
d’ètica, no ho tornarà a dir, però sí que és cert que tal vegada no és del planeta Mart,
però que li faltin contactes amb la tercera fase, potser sí, senyor Melià. Igualment, no
és correcte allò que ha dit sobre la participació i que no hem llegit el pressupost, quan
tot l’equip de govern l’ha elaborat i hi ha posat el seu gra d’arena. Què voldrien més?
Sí que és cert, però som en el temps que som i tenim un pla de mesures a complir.
Conclou donant l’enhorabona a la regidora d’Economia per la feina que ha fet.
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Intervé el balte.
Manifesta que li ha fet la sensació que la senyora Baillo està
perdent força, ja que el missatge molt repetitiu, desgastat i amb les al·legacions que va
presentar demostra clarament açò que està dient. Ni tant sols tenen consideració
d’al·legacions o, almenys, no són al·legacions serioses, ja que quan s’aporten partides
de despeses, a la vegada s’ha de veure la partida d’ingrés que repercuteix dins
aquesta despesa; açò, la senyora Baillo ho sap.
Així mateix, manifesta que la
senyora Baillo també ha dit que durant cinc anys el Partit Popular ha fet al·legacions;
potser sí, però el 2009 no ha fet els deures. També ha demanat més participació i
més comissió, açò diu que és interessantíssim, però la realitat és que la senyora
Baillo sempre ha tirat les comissions informatives baix, ja que sempre agafa al peu de
la lletra el que vol dir informatives, per informar. No, informatives per treballar i per
informar el Ple de com es queda la qüestió; açò li ho han volgut explicar en diferents
ocasions, però ella sempre diu que no.
Continua el batle. Manifesta que el fet de carregar contra el batle, el batle és el
màxim responsable, no tan sols de l’economia, sinó també de l’urbanisme, de festes,
de joventut, de tot el que comporta l’Ajuntament i tot el seu terme municipal, i vol que
quedi molt clara l’expressió de terme municipal, ja que quan el portaveu d’EM-EU
xerra de la casa, li ha de dir que no tota la casa està bé, ja que quan xerram de
15.000.000 d’inversió, la casa és tota una figura que va des del polígon de Sant Lluís,
fins a Rafalet, fins a Cap de’n Font i fins a Biniparratx, i es veure el repartiment de les
inversions que s’han fet, tant al nucli urbà com a les rodalies com a l’àrea de la costa,
açò és allò que sempre li ha volgut expressar, però el Sr. Melià sempre es tanca
només en el nucli urbà. Així mateix, manifesta que està d’acord que s’ha de millorar
la infraestructura del nucli urbà, però resulta que Sant Lluís té una tortada que s’ha de
repartir en tot el municipi i açò s’ha d’entendre així perquè, si no, malament anam, i
aquest equip de govern ho ha demostrat en tots aquests anys de feina, ja que pertot
s’han fet actuacions.
Segueix el batle. Pel que fa al deute públic, manifesta que el primer préstec és el que
es va concertar amb “Sa Nostra” en data 24.08.95, per import de 171.472.995
pessetes. Açò va ser el préstec a llarg període, perquè n’hi va haver un a mig i un a
curt termini, que en els anys venidors es va anar amortitzant i pagant, i mentrestant en
va aparèixer un altre per pagar les obres de Binibèquer Vell. Afegeix que llavors
apareix el segon préstec, en concepte d’interessos de nau municipal per import de
711.759 euros, i es demana: Saben per què? Manifesta que aquest ajuntament
anava a lloguer a una nau i el que va fer va ser construir una nau al polígon, fer un
préstec i anar amortitzant i pagant interessos perquè venia més a compte açò que no
pagar el lloguer que estaven pagant en aquell moment. Açò és la mala gestió?
Després anam al geriàtric i centre de dia, i ja veu molt clar que la política del PSOE
no és igual a la del PP, és que no ho podem ser igual, per l’amor de Déu, és que ell
no ho vol ser com vostès... Així mateix, manifesta que la senyora Baillo ha dit que no
ho farien perquè no anirien al bancs, però resulta que ho va haver de fer el PSOE
l’any 1995 d’anar als bancs d’allò que el Partit Popular va deixar i, fins i tot, van trobar
les aixetes tancades ja que ni els bancs ens volien fiar, del folklore que es va armar. I
ara, venir aquí a xerrar de mala gestió... Afegeix que hi ha hagut errors com en totes
les coses, com a persones que som i s’han reconegut en diferents ocasions, però en
aquests moments des de l’àrea econòmica s’està fent una feina molt seriosa amb un
pla econòmic i financer que s’està duent a la pràctica fil per randa.
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Continua el batle. Manifesta que la senyora Baillo diu que som un ajuntament en
fallida, però la realitat és que el Partit Popular l’hi va deixar i aquest ajuntament té
capacitat per recuperar-se, i açò és el que farà. Així mateix, manifesta que s’ha reduït
les inversions, però resulta que l’altre dia EM-EU es va atrevir a abstenir-se en un
projecte d’inversió d’1.135.000 euros; per tant, un poc de coherència, senyor Melià,
perquè si venen uns doblers extraordinaris que, a més, ens ajuden a dur endavant
aquesta ambició d’aquest any i encara s’abstén... açò és poc seriós, per llavors venir a
agafar la bandera d’açò que el nucli urbà està en males condicions. Creu que el senyor
Melià hauria de fer una reflexió, així com el seu partit. Cosa diferent va ser el Partit
Popular, que va fer el seu discurs, però llavors va tenir la valentia de votar-hi a favor, i
açò també és d’agrair; però EM-EU, no. Afegeix que el geriàtric és una peça social
bàsica per a aquest ajuntament i per a aquest municipi i, si evidentment no tenim els
diners, com es fa?, feim com qualsevol: anam al banc i ho demanam. Vostès
probablement ho farien diferent o, simplement, no ho farien.
Finalment, el batle manifesta que sí que confia en aquest pressupost i, com a
responsable de l’àrea de Festes, té molt clar quina es la partida que hi ha per a cada
festa. Així mateix, manifesta que enguany per a les festes patronals s’hauran de
retallar activitats, ja que es disposa de 69.800 euros, i aquesta quantitat es posarà
damunt la taula i s’haurà de mirar d’on es retalla per només gastar aquesta quantitat,
ni més ni menys. Afegeix que l’altre dia es va celebrar la festa de Sant Antoni, en
què hi havia pressupostats 4.500 euros i s’ha anat per davall del que hi havia
previst. Conclou dient que allò que es pensa fer és únicament complir cada un
d’aquest regidors les partides que tenen destinades per a la seva gestió i espera
complir-ho, i felicita la regidora d’Economia per la feina feta, així com per les
intervencions que ha tingut en el dia d’avui, i l’encoratja que segueixi en aquesta línia
de feina.
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, amb els vots a favor dels membres del PSOE (5) i PSM-ELS
VERDS (2); i els vots en contra dels membres del PP (5) i EM-EU (1); acorda:
Primer.- Desestimar en tots els seus termes les al·legacions presentades per Maria
Nieves Baillo Vadell, portaveu del grup municipal del Partit Popular, RE 326, de dia
23.01.09; per Miguel Melià Mercadal, portaveu del grup municipal d’EM-EU, RE 335,
de dia 23.01.09 i per Maria del Mar Vidal Gomila, presidenta del Comitè d’Empresa de
l’Ajuntament de Sant Lluís, RE 262, de dia 19.01.09.
Segon.- Aprovar definitivament el pressupost municipal per a l’any 2009, així com la
plantilla municipal per a l’any 2009.
Tercer.- Publicar l’anunci d’aprovació definitiva en el BOIB.
El president aixeca la sessió i ordena que se n’estengui la corresponent acta, que
firmen els membres del Ple de l’Ajuntament amb mi, el secretari, acta que certific.
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