Acta de la sessió extraordinària del Patronat de la Fundació Teatre Municipal
d’Artà de 23 de desembre de 2014, a les 19 h la sala de reunions del teatre d’Artà

Hi assisteixen :
Bartomeu Gili Nadal ( president)
Guillem Caldentey Crego
Maria Paula Ginard Vilchez
Onofre Serra
Joan LLiteras
Miquel Servera Morey
Maria Antonia Sureda
Magdalena Maria Fernández
Jaume Alzamora Riera
Maria Bel Sanxo (secretària)
Ordre del dia
1. Pressupost i pla d’actuació 2015
Desenvolupament de la sessió
1.Pressupost i pla d’actuació 2015
Maria Paula Ginard en representació del PSOE presenta una esmena al pressupost
presentat pel regidor i la gerència que no es va aprovar a la darrera sessió del patronat
per falta d’acord. Ella explica les modificacions que ells proposen que bàsicament
serien eliminar la partida del programa “Sent el patrimoni” i el “Cool Days Festival” i
que aquestes despeses passin a l’Ajuntament. Així mateix també hi passarien les
despeses d’inversió i manteniment. Les de difusió i publicitat quedarien al pressupost
del teatre.
EL pressupost total seria de 269.500 euros.
Tolo Gili en representació del PI diu que ells votaran a favor perquè consideren que la
Fundació necessita aprovar un pressupost per a poder acabar l’any correctament.
Magdalena Maria en nom de UIA diu que ells es mantindran amb el que ja explicaren
en el passat patronat. Consideren que el model de teatre que tenim ara està sobre
dimensionat i que ells mantendran la posició de vota en contra.
En Miquel Servera en mom del PP explica que ells en el pressupost del 2014 varen
optar per l’abstenció i l’any passat l’aportació de l’Ajuntament fou de 140.000 euros,
enguany es proposen una aportació de 170.000 euros. No ho acaben de veure clar. En
Tolo Gili i la gerent li expliquen les partides de l’any passat i la manera com es va
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executar, detallant les despeses que va assumir l’Ajuntament i les que va assumir la
Fundació.
En Joan Lliteras diu que ells votaran en contra.
Guillem Caldentey comenta que el PSOE no li havia avançat res (que no és cap retret) i
que ell es sent còmode amb aquest pressupost i que li fa l’afecte pel que ha explicat el
regidor del teatre que aquest pressupost està una mica consensuat, i això és positiu.
Paula Ginard diu que s’ha hagut de fer feina de darrera hora i que no hi ha hagut temps
de reunir-se i que ella no s’ha reunit amb cap representant de cap partit. Caldentey lloa
la feina i l’esperit constructiu del PSOE i del PI. Diu que en quan a la proposta de gestió
i ja que ara la Fundació no recupera l’IVA, aquesta ha deixat de tenir sentit i tal vegada
seria millor anar cap a una gestió directa. Diu que en els pressuposts de l’Ajuntament el
seu partit insistirà amb la possibilitat d’incorporar la plaça de la gerent a la plantilla
municipal per tal de poder dur a terme una gestió directa.
Jaume Alzamora diu que ells consideren que l’aportació de l’Ajuntament a la Fundació
és massa gran: l’aportació directa que s’aprova és de 170.000 euros, més els costos que
se derivaran de “Sent el Patrimoni” (que no es sap la quantitat), més la despesa que
suposa la gestió del cinema, prevista aproximadament en 15.000 euros, el que enfila
encara més l’aportació real. En Tolo Gili li contesta que no s’aporten els diners per
tirar-los dins un clot, tot el contrari, la cultura és sempre una inversió positiva i
necessari. Per exemple el “Sent el Patrimoni” és un valor afegit, no res més i torna a
recordar que l’aportació al teatre és de només un 1’7% del pressupost total de
l’Ajuntament i que per les activitats que es fan ho troba poc.
Miquel Servera comenta que si l’aportació és de 170.000, això seria un 55% , les
despeses de personal no les variem, i els ingressos sols suposen un 22%.
Paula Ginard li contesta que presenti un pressupost alternatiu, que ells ho han fet. Ells
també pensen que la solució del teatre és passar a una gestió directa. El poble d’Artà
serà el que decidirà.
Joan Lliteras diu que el poble ja va xerrar i va dir que volia tres regidors de quatre
partits. Hauríem de tenir un equip de govern fort i unit i no li hem tingut en tota la
legislatura.
Tolo Gili recorda que l’aportació de l’Ajuntament al teatre és d’ 1’7% del pressupost
total de l’Ajuntament.
Es passa a votació: vota a favor, els del PI (2), els del PSOE (2) i el d’Iniciativa verds
(1), vots en contra els del PP (2) i els d’UIA (2).
S’aprova la proposta del PSOE d’un pressupost de 269.500 euros per l’any 2015 amb el
pla d’actuació corresponent.
Acord:
Aprovació de la proposta del PSOE del pressupost de 269.500 euros per l’any 2015
amb cinc vots a favor i quatre en contra.
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
El president

Maria Isabel Sancho

Bartomeu Gili
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La secretària
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