ACTA DE LA SESSIÓ NÚM. 21/2009 EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT DE 29 DE DESEMBRE DE 2009
Identificació de la sessió:
Núm. 21/2009
Sessió: extraordinària
Data: 29 de desembre de 2009
Horari: 11.30 a 14.00 hores
Lloc: Sala de sessions de l’Ajuntament de Manacor
Assistents
President
Antoni Pastor Cabrer
Regidors
Pel grup municipal del PP
1. Mesquida Ferrando, Antoni
2. Febrer Gelabert, Isabel
3. Vecina Castillo, Andrés
4. Rosselló Cerdà, Pedro
5. Sureda Fons, Antonio
6. Bosch Lliteras, Llorenç
7. Riera Mascaró, Catalina
8. Bover Sansó, Maria
9. Nicolau Girart, Rafel
Pel grup municipal ALM-UM
1. García Boza, Salustiano
2. Mateu Capllonch, Francisco
Pel grup municipal AIPC
1. Gomila Capó, Joan
2. Amer Artigues, Bernat
Pel grup municipal PSM-Esquerra-Verds
1. Gayà Riera, Sebastià
2. Llodrà Gayà, Joan
3. Oliver Gomila, Miquel
Pel Grup Municipal Socialista
1. Roman Quetglas, Rosa Júlia
2. Castellano Gallardo, José Miquel
3. Morey Fernández, Francisca Maria
Secretària general acctal.
Isabel M. Fuster Fuster
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Absències
Catalina Julve Caldentey (excusa)

Ordre del dia, desenvolupament de la reunió i acords:
1. Proposta de batlia d’inclusió de projectes en el Fons Estatal per l’ocupació i la
sostenibilitat local.
2. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Recursos Humans sobre
aprovació inicial dels Pressupostos Generals 2010.

El president obri la sessió i es procedeix a tractar els punts de l’ordre del dia.

1. Proposta de batlia d’inclusió de projectes en el Fons Estatal per l’ocupació i la
sostenibilitat local.
Proposta de batlia d’inclusió de projectes en el Fons Estatal per l’ocupació i la
sostenibilitat local de 22 de desembre de 2009 i esmena d’addició de la batlia de 29 de
desembre de 2009.
La Sra. Riera Mascaró esposa resumidament els projectes a presentat al Fons Estatal per
a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local 2010:
1. projecte de construcció d’un Ecoparc a una parcel·la municipal amb un
pressupost de 449.038,32 euros, IVA inclòs, que consta d’una dotació de serveis
i instal·lacions fotovoltàiques.
2. projecte d’inversió en equipament i mobiliari per al Molí den Beió, amb un
pressupost de 42.400,62 euros, IVA inclòs, que inclou mobiliari, equip
informàtic i part d’instal·lació d’aire condicionat per ser destinat a l’Escola de
Mallorquí i biblioteca.
3. renovació de les instal·lacions d’enllumenat públic per a millora de l’estalvi i
eficiència energètica al carrer Aucanada, de Cales de Mallorca, per un import de
111.061,29 euros, IVA inclòs, que engloba una nova xarxa d’alimentació amb
les corresponents canalitzacions d’enllumenat i arquetes, tota vegada que les
existents es troben en mal estat.
4. renovació de la instal·lació d’enllumenat públic per a millora de l’estalvi i
eficiència energètica a Via Europa i Sector D de Cala Murada, per un import de
89.027,68 euros, IVA inclòs, que compren substitució de làmpades i cablejat
elèctric.
5. millora de seguretat vial a Ronda de Felanitx i Polígon Industrial, per import de
174.448,05 euros, IVA inclòs, que compren la construcció de dues rotondes, una
a la plaça de les Perleres i l’altra a la cruïlla entre l’entrada del Polígon Industrial
i els carrers Picapedrers i Ferrers.
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6. millora de la seguretat vial a diversos punts de Manacor, per import de
95.551,95 euros, IVA inclòs, relativa a la construcció de set passos de vianants
elevats, quatre de dobles, a ubicar a plaça Ebanista, Col·legi La Salle, Tennis
Manacor i rotonda d’accés a la carretera de Son Fortesa i tres senzills, a
l’avinguda Baix des Cos, contemplant aquest mateix projecte la substitució de
les òptiques convencionals dels semàfors de la intersecció de l’avinguda des
Torrent, per làmpades de LED.
7. recuperació peatonal i millora d’accessibilitat en el centre històric de Manacor,
per import 431.000,00 euros, IVA inclòs, que suposa la semipeatonització de
trams dels carrers Estrella, Jaume II i Antoni Duran, consistent en pavimentació
amb adoquins de formigó i canalització per soterrar el cablejat de l’enllumenat
públic, així com millores a la xarxa de clavegueram i d’aigua potable.
8. millora d’accés i canvi de sòls a l’edifici del Centre Municipal d’Educació
Infantil de Primer Cicle Nins i Nines, de Manacor, per import de: 59.848,76
euros, IVA inclòs, que consisteix amb l’eliminació de l’escala que hi ha a
l’entrada per fer-hi una rampa accessible per a discapacitats i canvi del trespol
per parquet.
9. restauració i pintura de la façana del col·legi d’educació infantil Sa Torre, de
Manacor, per import de 25.171,96 euros, IVA inclòs, consistent en la reparació
d’esquerdes i forats i llevar les humitats de la façana.
10. condicionament pati del col·legi d’educació infantil Sa Graduada, de Manacor,
per import de 59.918,59 euros, IVA inclòs, consistent en la substitució de
l’actual paviment per un paviment continu de formigó, i obres per solucionar el
problema d’evacuació d’aigües de pluja del pati.
11. supressió de barreres arquitectòniques i execució de l’evacuació d’aigües
pluvials en el cementeri municipal, per import de 338.198,00 euros, IVA inclòs,
consistent en instal·lació d’un ascensor per donar accés a la planta pis de
l’edifici, amb la finalitat de pujar els nínxols i obres d’evacuació de les pluvials.
12. renovació xarxa receptors radio de la Policia Local de Manacor (emigració
sistema digital), per un import de 14.587,89 euros, IVA inclòs, consistent en
substitució dels repetidors de comunicació de la Policia Local per altres que
disposin de sistema digital.
13. instal·lació circuit tancat de televisió, de Manacor, per import de 12.549,48
euros, IVA inclòs, consistents en instal·lació de càmares de gravació a les
dependències de la Policia Local amb motiu de seguretat.
14. plataforma de gravació de converses telefòniques i de radio (emigració sistema
digital), per un import de 23.684,79 euros, IVA inclòs, que compren la
substitució de la centraleta telefònica de la Policia Local per un sistema que
permet gravar les cridades rebudes.
15. millora de l’accessibilitat de l’edifici del centre cívic de son Macià, per un
import de 97.193,96 euros, IVA inclòs, que consisteix amb la instal·lació d’un
ascensor i eliminació de l’escala exterior existent per construir una rampa.
16. modernització i adaptació a la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic
dels ciutadans als serveis públics de l’Ajuntament de Manacor, nivell 1, per un
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import de: 164.269,68 euros, IVA inclòs, que permeti al dret d’accés de la
ciutadania de comunicar-se amb l’Ajuntament mitjançant sistemes electrònics.
17. pista Skate a la zona del Molí d’en Beió, de Manacor, per un import de
27.180,77 euros, IVA inclòs, que compren la instal·lació de mòduls
desmuntables per una pista de skate boart a l’esmentada zona del Molí.
18. dotació d’aigua de consum humà en el nou edifici del poliesportiu Na
Capellera, de Manacor, per import de 90.000,00 euros, IVA inclòs, que
consisteix en la dotació d’aigua de consum humà a l’esmentat edifici.
19. conservació i millora paisatgística de l’espai públic de la plaça Sol i Lluna, de
Porto Cristo, per import de 799.251,60 euros, IVA inclòs, consistent en la
construcció de jocs infantils, petanca, sistema de regadiu i anfiteatre a
l’esmentada plaça.
20. cobriment en porxo de la pista esportiva s’Illot, per import de 192.148,94
euros, IVA inclòs, consistent en la construcció d’una coberta lleugera a
l’esmentada pista.
21. millora de la mobilitat urbana a diversos carrers del barri de Fartàritx, de
Manacor, per import de 697.558,99 euros, IVA inclòs, que engloba la plaça
Concòrdia i els carrers Moliners, Remi, Llum, Gelabert, Creu i Figuera, i
consisteix en eliminar els aparcaments i ampliar les voravies.
22. B.1: projecte de reforç dels Serveis Socials comunitaris del municipi de
Manacor davant l’actual situació de crisi, per import de 74.463,73 euros, amb la
contractació d’un treballador social, a jornada completa, per descongestionar el
departament, i, un altre, a mitja jornada, per realitzar cursos de formació.
La Sra. Roman Quetglas manifesta el seu desacord en la forma com s’ha convocat
aquest ple, per quant la documentació d’aquests projectes s’ha presentat fa 10 minuts a
l’inici de la sessió, malgrat ja s’havia parlat dels projectes a incloure, els quals s’han
relacionats. D’aquests projectes ni hi ha que els compartim, però trobam que hi ha hagut
una manca de previsió, com en el projecte del Molí den Beió, ja que no es va pensar, a
l’hora de la redacció del projecte inicial, amb el mobiliari que ara s’inclou en el projecte
referenciat. Les pistes de skate també s’haurien d’haver previstes quan es va redactar el
projecte al 2009, amb càrrec al pressupost municipal. Quan al projecte de dotació
d’aigua de consum humà en el nou edifici del poliesportiu Na Capellera, trobam que
serà un dels únics llocs que es podrà consumir aigua, malgrat se li ha informat que no és
de consum humà; també es considera que és una manca de previsió aquest projecte, ja
que s’hagués pogut incloure en el projecte aprovat de na Capellera. El nostre Grup va
incloure dues propostes, que no hem tingut possibilitat de presentar una esmena per a la
seva inclusió en aquest Ple, si bé presentarem una moció al proper ple ordinari; aquestes
propostes són: restauració de l’edifici del solar de Majòrica i inversions a centres
educatius de primària, en concret a l’escola de son Macià, ja sigui per reforma integral
del centre o per construcció d’un de nou. Quan a aquest projecte no es tracta que el cost
l’assumeixi totalment l’Ajuntament, però sí que aporti qualque cosa, perquè ho
consideram prioritari i els alumnes d’aquest centre són de tot el terme municipal de
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Manacor. També demana que es pugui votar per separat l’esmena presentada per la
batlia d’addició, perquè segons amb quins projectes estam d’acord i en segons quins no.
El Sr. Gayà Riera diu que en línies generals estan d’acord amb aquests projectes, si bé
consideren un poc precipitat així com s’han dut a terme. Demana que s’aclarin les
següents qüestions: quan al projecte del Molí den Beió, si contempla tots els aires
condicionats i si amb aquest projecte queda tot acabat.
La Sra. Riera Mascaró contesta al Sr. Gayà Riera que en aquest Molí ja s’havia dotat
d’una sèrie d’aparells d’aires condicionats i amb aquest projecte quedarà totalment
acabat.
El Sr. Gayà Riera continua dient que, quan a les rotondes, s’hauria de mirar més
exhaustivament si millorarà l’accés a l’Institut.
El Sr. Sureda Fons contesta al Sr. Gayà Riera que aquestes rotondes donen solució a
l’accés del camí de son Moix i de ses Pedreres, i també donarà circulació al camí de son
Fangos; és un punt intermig per fer un canvi de sentit.
El Sr. Amer Artigues contesta al Sr. Gayà Riera que la construcció de la rotonda
probablement no sigui la millor solució, però si les més factible.
El Sr. Gayà Riera diu que. quan als projectes de la radio amb destí a la Policia,
considera que es podria haver pagat en pressupost propi. Quan a la proposta
assenyalada per la Sra. Roman Quetglas en relació a les inversions a l’escola de son
Macià, ens han arribat queixes de ciutadans de son Macià respecte a les necessitats
urgents de destinar inversió a aquesta escola; en canvi, el que presenta l’equip de
govern són inversions en el centre cívic de son Macià, per això dubtam que les
necessitats prioritàries de son Macià siguin aquestes, perquè el Sr. Sureda Fons no té el
consens de tots els ciutadans de son Macià
El Sr. García Boza vol manifestar la seva queixa quan a les formes que s’han dut a
terme de convocar aquest plenari, en tant poc temps per consultar els expedients, però
indica que votaran a favor. Quan al projecte d’Ecoparc consideram que és necessari
però també és evident que ningú ho vol devora ca seva, però això deman si se
condicionarà el camí d’accés.
El Sr. Amer Artigues contesta que encara manquen un parell d’actuacions previstes dins
el Pla E i que es convocarà un proper plenari per incloure aquestes actuacions, entre les
quals s’estudiarà aquesta proposta.
El batle diu que s’ha intentat complir les formes, perquè ja s’havia informat a tots els
Grups dels projectes que es sol·licita la inclusió dins el Pla E, malgrat la documentació
completa de tots els projectes no s’ha pogut obtenir fins a darrera hora. Hem inclosos
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projectes petits, que a lo millor haguessin pogut estar inclosos en el pressupost de
l’Ajuntament, però hem optat per als projectes d’inversió, en lloc dels projectes de
despesa corrent.
Dirigint-se a la Sra. Roman Quetglas, diu que no s’ha preocupat
de venir a la reunió prevista per comentar els projectes a incloure en el Pla E, ni ha
excusat la seva assistència; quan a les formes d’incloure una esmena d’addició en
aquest plenari, varen ser pactades amb la Sra. Roman; tampoc consideram que hi hagi
una manca de previsió en els projectes ja aprovats per l’Ajuntament, el que passa és que
els pressupostos aprovats tenen una quantia i nosaltres teníem previst posar la resta dins
el pressupost del 2010, però com que s’ha convocat un nou Pla E s’ha decidit incloure
aquests projectes en aquest nou Pla; per altra banda, la Sra. Roman diu que s’hauria de
fer una escola nova a son Macià, però el que no ha especificat és si l’Ajuntament ha de
pagar una part o ha de pagar la totalitat, voldria que això ho aclarís; hagués estat més
senzill fer un o dos projectes, però hem considerat que és millor fer petites inversions
per així satisfer a tots els ciutadans; quan al projecte que ha sol·licitat incloure el seu
Grup al solar de Majòrica, no va saber explicar en que consistiria l’obra, ja que no va
dir, com ha manifestat ara, que era per rehabilitar les cases.
La Sra. Roman Quetglas diu que no accepta la manca de preocupació exposada pel Sr.
batle pel fet de no assistir a la reunió convocada per al Pla E, tota vegada que hi va
assistir un representant del seu Grup i que,. quan a la segona reunió convocada, no hi va
poder arribar a temps ja que es convocar amb menys de 24 hores d’antelació. Tampoc
no accepten que diguin que el seu Grup no s’ha preocupat pels projectes del Pla E 2009,
ja que varen presentar tota una sèrie de mocions per millorar-ho. Quan a la proposta del
seu Grup de realitzar obres a l’escola de son Macià, sorgeix arrel que ciutadans li
comunicaren que feia molta d’estona que es realitzaven reformes a aquesta escola i que
es troba en males condicions. Es fa informar amb la Consellera d’Educació que hi
havia un informe tècnic que contemplava les dues possibilitats, o bé una reforma
integral o bé una nova construcció; es va dirigir a la Direcció General de Planificació i
Centres per tal que la Conselleria en el pressupost 2011 inclogués una partida, però això
demanam que l’Ajuntament aporti 800.000 euros perquè en el 2010 s’executi part i en el
2011 el Govern prevegi la resta amb el seu pressupost, ja que tenim competència i
responsabilitat en temes educatius. Consideram que s’hauria de prioritzar aquesta
proposta perquè l’escola està bastant deteriorada, i crec que s’hauria de fer un esforç per
part de l’Ajuntament.
El Sr. Gayà Riera diu que, quan a la inversió de passos peatonals elevats, consideren
que aquesta no és la solució perquè la gent aminori la velocitat, consideram que hi altres
solucions que podrien ser millors, com per exemple instal·lacions de semàfors i
imposició de sancions.
El batlte contesta que quan a la imposició de sancions ja s’actua i que ha estat una
demanda ciutadana la instal·lació de passos peatonals i els serveis municipals de la
Policia diuen que funcionen bastant per aminorar la velocitat i que és una garantia per
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als vianants, malgrat també consideram que s’hauria d’implantar senyalització
semafòrica, però que serà complementari a aquest projecte de passos peatonals.
El Sr. García Boza diu que quan al projecte de coberta de la pista esportiva s’Illot
s’hauria de fer un esforç per tancar-lo tot.
El batle contesta al Sr. García Boza que això és una primera fase i que després ja
s’ampliarà.
Dirigint-se a la Sra. Roman manifesta que no s’ha tingut en compte
perquè els ha semblat desafortunades les propostes d’incloure al Pla E; quan a la
inversió a l’escola de son Macià, hi ha una petició del 2008, dirigida al conseller
d’Educació, demanant la urgent ampliació, reforma i adaptació de l’escola Pere Garau a
la normativa d’accessibilitat incloent els oportuns espais reglamentats així com la
millora de les instal·lacions esportives i del pati existent, i, que, la resposta de la
Conselleria va ser que eren conscients dels problemes i necessitats del centre, que el Pla
d’Infraestructures Educatives per al bienni 2008-2009 estava tancat però que es
treballava en el del bienni 2010-2011 i que es tenien en compte les necessitats d’aquest
centre; el Grup Parlamentari Popular va presentar una esmena als pressupostos de la
comunitat autònoma en el sentit d’incloure una partida de 2.000.000 euros per a la
reforma o construcció d’una escola nova a son Macià, esmena que fou votada en contra
per tots els partits que conformen el Pacte de Govern, i, posteriorment, va presentar una
proposició no de llei al Parlament de les Illes Balears demanant-li que instàs al Govern
de les Illes Balears que dins l’any 2010 s’habilités una partida pressupostaria adient per
tal d’iniciar, dins l’exercici 2010, la rehabilitació del CP Mestre Pere Garau o la
construcció d’una nova escola a son Macià. Demana a la Sra. Roman quina obra
s’hauria de retirar per fer una escola a son Macià?; considera que actua d’una manera
irresponsable perquè no actua defensant els interessos dels ciutadans de Manacor, sinó
d’una conselleria determinada; li pot mostrar documents respecte a la preocupació
municipal de l’escola de son Macià i assenyala que l’Ajuntament ha arreglat el pati de
l’esmentat centre davant un escrit que va dirigir el Govern demanant a l’Ajuntament la
repavimentació del pati indicat.
El Ple de l’Ajuntament acorda per setze vots a favor (PP, AIPC, ALM-UM i PSMEsquerra-Verds) i tres abstencions (Grup Municipal Socialista):
Primer. Aprovar la realització dels projectes que es relacionen a càrrec del FONS
ESTATAL PER A L’OCUPACIÓ I SOSTENIBILITAT:
A) Finançament de projectes d’inversió
1. Ecoparc municipal:
• Import pressupost: 387.102,43 euros
• IVA 16%: 61.936,39 euros
• Import IVA inclòs: 449.038,82 euros.
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2. Projecte d’inversió en equipament i mobiliari per al Molí den Beió, de Manacor:
• Import estimat: 36.552,26 euros
• IVA 16%: 5.848,36 euros
• Import IVA inclòs: 42.400,62 euros
3. Renovació de les instal·lacions d’enllumenat públic per a millora de l’estalvi i
eficiència energètica al carrer Aucanada, de Cales de Mallorca, terme de Manacor:
• Import estimat: 95.742,49 euros
• IVA 16%: 15.318,80 euros
• Import IVA inclòs: 111.061,29 euros.
4. Renovació de la instal·lació d’enllumenat públic per a millora de l’estalvi i eficiència
energètica a Via Europa i Sector D de Cala Murada, terme de Manacor:
• Import estimat: 76.748,00 euros
• IVA 16%: 12.279,68 euros
• Import IVA inclòs: 89.027,68 euros
5. Millora de seguretat vial a Ronda de Felanitx i Polígon Industrial, Manacor:
• Import estimat: 150.386,25 euros
• IVA 16%: 24.061,80 euros
• Import IVA inclòs: 174.448,05 euros
6. Millora de la seguretat vial a diversos punts de Manacor:
• Import estimat: 82.372,37 euros
• IVA 16%:13.179,58 euros
• Import IVA inclòs: 95.551,95 euros.
7. Recuperació peatonal i millora d’accessibilitat en el centre històric de Manacor:
• Import estimat: 371.551,72 euros
• IVA 16%: 59.448,28 euros
• Import IVA inclòs: 431.000,00 euros
8. Millora d’accés i canvi de sòls a l’edifici del Centre Municipal d’Educació Infantil de
Primer Cicle Nins i Nines, de Manacor:
• Import estimat: 51.593,76 euros
• IVA 16%: 8.255,00 euros
• Import IVA inclòs: 59.848,76 euros
9. Restauració i pintura de la façana del col·legi d’educació infantil Sa Torre, de
Manacor:
• Import estimat: 21.699,97 euros
• IVA 16%: 3.472,00 euros
• Import IVA inclòs: 25.171,96 euros
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10. Condicionament pati del col·legi d’educació infantil Sa Graduada, de Manacor:
• Import estimat: 51.653,96 euros
• IVA 16%: 8.264,63 euros
• Import IVA inclòs: 59.918,59 euros
11. Supressió de barreres arquitectòniques i execució de l’evacuació d’aigües pluvials
en el cementeri municipal, de Manacor:
• Import estimat: 291.550,00 euros
• IVA 16%: 46.648,00 euros
• Import IVA inclòs: 338.198,00 euros
12. Renovació xarxa receptors radio de la Policia Local de Manacor (emigració sistema
digital):
• Import estimat: 12.575,77 euros
• IVA 16%: 2.012,12 euros
• Import IVA inclòs: 14.587,89 euros
13. Instal·lació circuit tancat de televisió, de Manacor:
• Import estimat: 10.818,52 euros
• IVA 16%: 1.730,96 euros
• Import IVA inclòs: 12.549,48 euros
14. Plataforma de gravació de converses telefòniques i de radio (emigració sistema
digital):
• Import estimat: 20.417,92 euros
• IVA 16%: 3.266,87 euros
• Import IVA inclòs: 23.684,79 euros
15. Millora de l’accessibilitat de l’edifici del centre cívic de son Macià, del terme de
Manacor:
• Import estimat: 83.787,90 euros
• IVA 16%: 13.406,06 euros
• Import IVA inclòs: 97.193,96 euros.
16. Modernització i adaptació a la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels
ciutadans als serveis públics de l’Ajuntament de Manacor, nivell :
• Import estimat: 141.611,80 euros
• IVA 16%: 22.657,88 euros
• Import IVA inclòs: 164.269,68 euros
17. Pista Skate a la zona del Molí d’en Beió, de Manacor:
• Import estimat: 23.431,70 euros
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•
•

IVA 16%: 3.749,07 euros
Import IVA inclòs: 27.180,77 euros

18. Dotació d’aigua de consum humà en el nou edifici del poliesportiu Na Capellera, de
Manacor:
• Import estimat: 77.586,20 euros
• IVA 16%: 12.413,79 euros
• Import IVA inclòs: 90.000,00 euros
19. Conservació i millora paisatgística de l’espai públic de la plaça Sol i Lluna, de Porto
Cristo, del terme municipal de Manacor.
• Import estimat: 689.010,00 euros
• IVA 16%: 110.241,60 euros
• Import IVA inclòs: 799.251,60 euros
20. Cobriment en porxo de la pista esportiva s’Illot, del terme municipal de Manacor:
• Import estimat: 165.645,64 euros
• IVA 16%: 26.503,30 euros
• Import IVA inclòs: 192.148,94 euros
21. Millora de la mobilitat urbana a diversos carrers del barri de Fartàritx, de Manacor:
• Import estimat: 601.343,95 euros
• IVA 16%: 96.215,04
• Import IVA inclòs: 697.558,99 euros
B) Finançament d’actuació d’interès social
1. Projecte de reforç dels Serveis Socials comunitaris del municipi de Manacor davant
l’actual situació de crisi:
• total projecte: 73.795,73 euros, sense impostos
• total projecte: 74.463,73 euros, amb impostos
Segon. Sol·licitar al Ministeri de Política Territorial el finançament de les obres
assenyalades.

2. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Recursos Humans sobre
aprovació inicial dels Pressupostos Generals 2010.
Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Recursos Humans sobre aprovació
inicial dels Pressupostos Municipals per a l’exercici 2010 de 22 de desembre de 2009.
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El Sr. Bosch Lliteras diu que el muntant global del pressupost propi està xifrat en
38.014.647,36 euros, que es semblant al de l’exercici anterior del 2009. Quan a la
partida d’ingressos, el més característic és, respecte a l’any passat, la davallada de les
plusvalues (en 200.000 euros) i de l’impost de construccions i de la taxa per llicències
d’obres (en 400.000,00 euros). També s’afegeix una davallada amb els tributs de l’Estat
(800.000 euros). En el capítol I, respecte a la Policia Turística, l’Ajuntament té 20
places de policia turística i no es sap si per al 2010 s’obtindran subvencions del Govern,
per tant, en principi, no es preveu que hi hagi cap ajuda i s’ha dotat aquestes places
totalment en pressupost propi. Aquestes davallades d’ingressos venen compensades en
la pujada de l’impost de béns immobles d’urbana i que augmenta 500.000 euros la
partida de foment de l’ocupació, quedant la partida del Capítol d’Ingressos en
38.014.647,36 euros. Quan al Capítol de despeses, les de personal queda pràcticament
congelades, les retribucions de personal s’incrementen amb 0,3% previst a la Llei de
Pressupostos de l’Estat, i la diferència, respecte a l’exercici anterior, és que
s’incrementa la partida de Foment de l’Ocupació; no es preveu cap augment de plaça,
solament especifica que s’amortitza una plaça d’operari de neteja del col·legi de Mitjà
de Mar i a canvi es crea una plaça de conserge amb destí a aquest col·legi; quan a
despesa corrent, solament hi ha un petit diferencial respecte a l’exercici anterior quan a
vehicles de la Policia Local mitjançant renting i quan a la partida de neteja d’edificis;
quan a la despesa financera, tenin una davallada important en 260.000 euros; quan a les
transferències de capital, també ens mantenim i en aquesta partida s’inclouen els
organismes autònoms. Quan a la partida d’inversions reals també es manté: el gruix
està en les obres en curs, excepte les cases de son Macià, que s’ha previst una partida
oberta d’1 euros, per si les administracions s’impliquen en aquestes obres. Quan a la
partida d’actius financers, queda en 60.000 euros, i quan a la partida de passius
financers, està xifrada en 1.857.038,63 euros. Es tracta d’un pressupost assenyat, atesa
la crisis actual.
El Sr. Castellano Gallardo diu que no sap si ha de donar l’enhorabona al Sr. Bosch pel
resum que ha fet, discrepa d’una sèrie de coses. Al pressupost del 2009 ja va dir al
mateix quan a les despeses de personal i les despeses corrent, i en el pressupost del 2010
ha fet igual. Vull pensar que l’empresa privada, amb aquestes xifres, rodaria clau. En
aquest pressupost hi ha major despesa en global que respecte al del 2009 i el que hem
preocupa és que aquestes diferències estan a la partida de batlia i molt poc en educació,
i la partida que augmenta molt és la de urbanisme, que estarien d’acord amb aquest
augment, si no fos pel retard amb l’atorgament de les llicències d’obra.
També
comprovam que les partides de turisme, personal, joventut, cementeri i transport
disminueixen; quan als ingressos, augmenta l’IBI, però veim que solament anam en els
impostos que són fàcils de recaptar. Crec que hauriem de comptar més amb els partits
de l’oposició, ja que estam parlant de la norma més important de l’Ajuntament i sempre
ho feim amb preses.
El Sr. Llodrà Gayà diu que ens varen dir que seria un pressupost riguros i coincideixen
moltes partides amb l’exercici anterior; veim, respecte a la plantilla, que hi ha unes

11

places vacants que no s’han convocat, com la de major de la Policia Local. L’any
passat varem al·legar que se’ns amagava informació respecte les dades del pressuposts i
plantilla; volem manifestar que això ha millorat ja que per primera vegada hem tingut
accés a la plantilla completa de l’Ajuntament.
Denunciam la situació que
l’Ajuntament no fa res perquè hi hagi més transferències de l’Estat i de la Comunitat
Autònoma a favor de l’Ajuntament. El nostre grup s’abstindrà, estudiarem aquest
pressupost i després presentarem al·legacions i podrem votar més en conseqüència a
l’aprovació definitiva del Pressupost. Es queixa que no compten amb l’oposició per a
la confecció dels Pressupostos, però després demanen la confiança per a la seva
aprovació.
El Sr. Mateu Capllonch manifesta que el seu grup s’abstindrà. Considera que haurien
d’augmentar més les inversions encara que siguin amb endeutament. Quan al transport
públic, voldríem saber les intencions d’aquest equip de govern, ja que s’ha suprimit el
transport urbà.
El Sr. Bosch Lliteras contesta al Sr. Mateu Capllonch quan al transport públic, que
aquest equip de govern va manifestar que el servei de transport urbà que ara es prestava
fora de contractació no era òptim i que aquest servei finalitzaria el 31 de desembre de
2009; que s’estudiarà una millora d’aquest servei amb possibilitat d’aconseguir millores
econòmiques supramunicipals. Contestant al Sr. Llodrà indica que, quan a la plantilla,
ja ha exposat que solament hi ha una modificació, que és l’amortització d’una plaça
d’operari de neteja del col·legi Mitjà de Mar i una plaça de conserge a l’esmentat
col·legi; i quan que no compten amb ells per a la confecció dels Pressupostos, diu que
no està d’acord perquè s’han consensuat amb el seu Grup tots els projectes sol·licitats
dins el Pla E, els temes importants amb assumptes de personal, diverses mocions
presentades pel seu Grup, quan al tema de camins, es creà una comissió que es va
adaptar a les seves suggerències, per tant, amb el gruix important sempre s’ha comptat
amb ells i no s’ajusta la seva queixa amb la realitat del tracta donat, ja que, a més,
sempre ha obtingut tota la documentació que ha demanat; quan al concert econòmic,
aquest equip de govern va presentar una moció en el ple quan a la despesa que assumeix
l’Ajuntament respecte a l’IVA i a la Seguretat Social, aquesta moció s’aprovà solament
en 18 vots a favor; la Constitució del 78 diu que no cap el concert econòmic, estam
d’acord en dur doblers cap al municipi, però dins el marc de la legalitat i sobre tot dins
el marc constitucional, per tant, li demanaria que fos rigurós amb aquestes
manifestacions, respecta a les transferències a favor de l’Ajuntament. Contestant al Sr.
Castellano Gallardo diu que controlar la despesa corrent i de personal no és fàcil, però
l’Ajuntament ho ha fet, la qual cosa no es pot predicar del Govern Central, per tant, no
admet que el PSOE doni lliçons d’economia, les xifres de despeses que vostè ha dit no
me quadren, li puc donar les xifres perquè les estudiï, 2.630.000,00 euros destinats a
serveis socials, roçant els 2.000.000 euros en educació, 4.974.000 euros en policia, en
esports 1.000.000 euros, en cultura 1.640.000 euros, etc.
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El Sr. Llodrà demana que consti en acta la manifestació del Sr. Bosch Lliteras sobre
que no s’ha fet un “copiar i pegar” en el pressupost del 2010 respecte al 2009. No és
veritat que hagi dit que se’ns amaga informació, però hi ha una sèrie d’informació que
fins ara no se’ls havia facilitat, com per exemple la plantilla completa. Al concert
econòmic, és legal i constitucional, ja que hi ha comunitats autònomes que el tenen, per
tant la qüestió sentimental del Sr. Bosch Lliteras ens consta uns doblers. Quan a la
partida d’1 euro de les cases de son Macià, consideram que amb aquesta xifra és molt
difícil demanar doblers a altres institucions, ja que lo millor ens podrien concedir 4
euros.
El Sr. Mateu Capllonch diu que, respecte a l’exposat pel Sr. Bosch Lliteras quan al
transport públic, entén que de moment no hi haurà transport públic a Manacor. Estam
d’acord que es suprimeixi el bus urbà així com s’estava realitzant, però no en que, en
aquestes dates, s’estigui encara pendent de fer estudis per millorar el servei. Ens
agradaria que ens contestassin si hi ha possibilitat d’augmentar l’endeutament per fer
inversions.
El Sr. Bosch Lliteras, contestant al Sr. Mateu Capllonch, diu que quan al transport no
trobam adient augmentar despesa corrent amb un servei que es pot millorar. Quan
augmentar l’endeutament s’està fent feina per la FEMP respecte al gran pacte de
finançament i consideram una irresponsabilitat per l’Ajuntament augmentar el
finançament, perquè s’hauria de fer dins un pla de sanejament. Consideram que totes
les obres que estan en marxa són suficients i no està justificat anar més enllà
l’endeutament. Contestant al Sr. Llodrà, diu que, quan al que ha exposat que segons
vostè el pressupost del 2010 s’ha fet un “copiar i pegar” si ho diu perquè es mantenen
les partides respecte al pressupost de l’exercici del 2009, si hagués una errada en alguna
d’aquestes partides sé que vostès ens ajudarien en localitzar-la, però, en principi, són
correctes; la partida d’inversió d’1 euro per a les cases de son Macià és una partida
oberta perquè es puguin implicar les altres administracions, després no hi ha cap
problema perquè l’Ajuntament s’impliqui dins les seves possibilitats i augmenti aquesta
partida; el convit perquè es posi a fer feina per aconseguir recursos econòmics destinats
a aquesta partida.
El Ple de l’Ajuntament acorda per onze vots a favor (PP i AIPC) i vuit abstencions
(ALM-UM, PSM-Esquerra-Verds i Grup Municipal Socialista):
1. Aprovar inicialment el Pressupostos Municipals per a l'exercici de 2010 que
comprenen:
• Pressupost Propi de l'Ajuntament de Manacor xifrat en 38.014.647,36 euros.
• Pressupost Institut Públic del Teatre Municipal de Manacor, xifrat en 226.329,00
euros.
• Pressupost Escola Municipal de Mallorquí xifrat en 96.397,55 euros.
• Pressupost Patronat Municipal d'Esports xifrat en 691.338,48 euros.
• Pressupost Institució Antoni Ma. Alcover xifrat en 146.500,00 euros.
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•
•
•
•

Estat de previsió d’ingressos i despeses de l’Empresa de Serveis del Municipi de
Manacor, S.A.xifrat en 649.153,30 euros.
Bases d'Execució.
Plantilla de llocs de treball (funcionari i personal laboral fix).
Relació de personal laboral temporal per serveis.

PRESSUPOST PROPI 2010
PRESSUPOST D’INGRESSOS: Classificació econòmica
Capítol
Descripció
Operacions corrents
1
Impostos directes
2
Impostos indirectes
3
Taxes i altres ingressos
4
Transferències corrents
5
Ingressos patrimonials
Total operacions corrents
Operacions de capital
7
Transferències de capital
8
Actius financers
9
Passius financers
Total operacions de capital
Total general
PRESSUPOST DE DESPESES: Classificació econòmica
Capítol
Descripció
Operacions corrents
1
Despeses de personal
2
Despeses en béns corrents i de serveis
3
Despeses financeres
4
Transferències corrents
Total operacions corrents
Operacions de capital
6
Inversions reals
7
Transferències de capital
8
Actius financers
9
Passius financers
Total operacions de capital
Total general

Totals
15.371.893,57
804.464,80
9.182.994,96
9.390.059,27
520.000,00
35.269.412,60
828.196,13
60.000,00
1.857.038,63
2.745.234,76
38.014.647,36

Totals
15.014.577,94
15.392.637,07
311.414,14
2.461.148,54
33.179.777,69
1.317.045,25
1.600.785,79
60.000,00
1.857.038,63
4.834.869,67
38.014.647,36
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PRESSUPOST INSTITUT PÚBLIC TEATRE MUNICIPAL 2010
PRESSUPOST D’INGRESSOS: Classificació econòmica
Capítol
Descripció
Operacions corrents
3
Taxes i altres ingressos
4
Transferències corrents
5
Ingressos patrimonials
Total operacions corrents
Operacions de capital
7
Transferències de capital
Total operacions de capital
Total general
PRESSUPOST DE DESPESES: Classificació econòmica
Capítol
Descripció
Operacions corrents
2
Despeses en béns corrents i de serveis
Total operacions corrents
Operacions de capital
6
Inversions reals
Total operacions de capital
Total general

Totals
69.508,00
156.821,00
0,00
226.329,00
0,00
0,00
226.329,00

Totals
221.329,00
221.329,00
5.000,00
5.000,00
226.329,00

PRESSUPOST ESCOLA MUNICIPAL DE MALLORQUÍ 2010
PRESSUPOST D’INGRESSOS: Classificació econòmica
Capítol
Descripció
Operacions corrents
3
Taxes i altres ingressos
4
Transferències corrents
5
Ingressos patrimonials
Total operacions corrents
Total general
PRESSUPOST DE DESPESES: Classificació econòmica
Capítol
Descripció
Operacions corrents
2
Despeses en béns corrents i de serveis
3
Despeses financeres
Total operacions corrents
Operacions de capital
6
Inversions reals
Total operacions de capital

Totals
22.000,00
74.391,54
6,01
96.397,55
96.397,55

Totals
93.107,50
30,05
93.137,55
3.260,00
3.260,00
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Total general

96.397,55

PRESSUPOST PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS 2010
PRESSUPOST D’INGRESSOS: Classificació econòmica
Capítol
Descripció
Operacions corrents
3
Taxes i altres ingressos
4
Transferències corrents
5
Ingressos patrimonials
Total operacions corrents
Operacions de capital
7
Transferències de capital
Total operacions de capital
Total general
PRESSUPOST DE DESPESES: Classificació econòmica
Capítol
Descripció
Operacions corrents
2
Despeses en béns corrents i de serveis
4
Transferències corrents
Total operacions corrents
Operacions de capital
6
Inversions reals
7
Transferències de capital
Total operacions de capital
Total general

Totals
14.001,00
544.123,48
53.208,00
611.332,48
80.006,00
80.006,00
691.338,48

Totals
404.800,34
194.671,00
599.471,34
80.000,00
11.867,14
91.867,14
691.338,48

PRESSUPOST INSTITUCIÓ PÚBLICA ANTONI MARIA ALCOVER 2010
PRESSUPOST D’INGRESSOS: Classificació econòmica
Capítol
Descripció
Operacions corrents
4
Transferències corrents
Total operacions corrents
Operacions de capital
7
Transferències de capital
Total operacions de capital
Total general
PRESSUPOST DE DESPESES: Classificació econòmica
Capítol
Descripció
Operacions corrents

Totals
86.500,00
86.500,00
60.000,00
60.000,00
146.500,00

Totals
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Despeses en béns corrents i serveis
Total operacions corrents
Operacions de capital
Inversions reals
Total operacions de capital
Total general

86.500,00
86.500,00
60.000,00
60.000,00
146.500,00

PREVISIÓ D’INGRESSOS I DESPESES EMPRESA DE SERVEIS DEL MUNICIPI
DE MANACOR SA 2010
Previsió ingressos
Previsió despeses

649.153,30
649.153,30

2. Exposar l'expedient a informació pública, previ anunci al BOIB de l'acord
d'aprovació inicial, per un termini de 15 dies durant els quals els interessats podran
presentar les al·legacions i reclamacions que considerin oportunes; i de no produir-se
reclamacions l’acord d'aprovació inicial s'entendrà automàticament elevat a definitiu.
El president aixeca la sessió, de la qual estenc aquesta acta, en paper numerat pel Govern
de les Illes Balears números 0421489 al 0421500, ambdós inclosos, i del 0471501 al
0471505, ambdós inclosos.
La secretària general acctal.

El batle president

Isabel M. Fuster Fuster

Antoni Pastor Cabrer
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