
  

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

• Núm. 3/2018.
• Caràcter: ordinària.
• Data: 26/03/2018.
• Horari: de 20.03 a 21,50 hores. 
• Lloc: Sala de sessions de l’Ajuntament de Porreres.
• Regidors/es  assistents:  Francisca  Mora  Veny,  Batlessa  (El  Pi);  Jaume  Martorell

Mesquida (El Pi); Gaspar Mora Mulet (El Pi); Coloma Bover Garcias (El Pi); Margalida
Palerm Melià (El Pi);  Adrián Aragunde Salom (El Pi);  Joan Rigo Vivancos (El Pi);
Mateu Suñer Servera (PP); Maria Magdalena Barceló Vanrell (PP); Maria Ines Sampol
Sabater (PP); Joan Barceló Bauzà (MÉS); Maria Rosa Juan Moll (MÉS); Miquel Àngel
Veny Mestre (PSOE).

• Secretaria - intervenció: Maria del Mar Estarellas Pascual. 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

La Sra. Batlessa dona la benvinguda a les persones assistents i explica que es durà a terme la
sessió plenària ordinària. A l’hora a dalt assenyalada es reuneixen a la Casa Consistorial els
Srs./es Regidors/es que s’indiquen a dalt presidits per la Sra. Batlessa de la Corporació i assistits
per  la  secretària  de  la  corporació,  amb  la  finalitat  de  dur  a  terme  la  sessió  plenària  de
l'Ajuntament que havia estat convocada pel dia d’avui. Comprovada l’existència del quòrum
que exigeix la Llei, s’ordena el començament de la sessió amb l’ordre del dia indicat.

PRIMER. ESTUDI I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ A NTERIOR .

En compliment del que disposa l'art. 97.2 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de
règim local de les Illes Balears, la Sra. Batlessa demana si algun membre de la corporació vol
formular qualque observació a l'acta de la darrera sessió anterior.  Atès que ningú formula cap
observació  s’aprova  per  unanimitat  l’acta  de  la  sessió  plenària  extraordinària  núm.  2  de
26/02/2018.

SEGON.  RECONEIXEMENT  EXTRAJUDICIAL  DE  CRÈDIT  DE  FAC TURES
PENDENTS DE 2017

La Sra. Batlessa explica aquesta proposta d’acord. Finalitzat el debat, vist el dictamen favorable
de la Comissió Informativa de 22/3/2018, s'aprova el següent acord amb 6 vots a favor (EL PI) i
5 abstencions (2 PP, 2 MES i 1 PSOE):  

«Vist que hi ha factures pendents d’aplicar a pressupost a data 31/12/2017 i l’aplicació pressu-
postària corresponent del pressupost 2018 té crèdit suficient.

L'art. 176 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei  Reguladora de les Hisendes Locals,  en virtut  del  principi  pressupostari  «d’Especialitat
Temporal» estableix que, amb càrrec als crèdits de l’estat de despeses de cada pressupost, no-
més es poden contraure obligacions derivades d’adquisicions, obres, serveis i altres prestacions
o despeses en general que es facin a l’any natural del mateix exercici pressupostari. No obstant
això, l’article 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, estableix la possibilitat del reconei-
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xement d’obligacions corresponents a exercicis anteriors que, per qualsevol causa, no ho ha-
guessin estat en aquell a què corresponien i s’atribueix al Ple de la Corporació aquest reconeixe-
ment mitjançant l’assignació puntual i específica d’obligacions procedents d’exercicis anteriors
al pressupost vigent. D’aquesta manera, excepcionalment s’imputaran al Pressupost en vigor,
obligacions corresponents a exercicis anteriors i està admès el sistema del reconeixement d’obli-
gacions durant l’exercici pressupostari, encara que provinguin aquestes obligacions de qualsevol
altre exercici i tot això malgrat allò que disposa l’article 176 del Reial Decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. La
legislació aplicable és la següent:

• Articles 163, 169.6, 173.5, 176 a 179 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

• Articles 25.1, 26.1, 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, que desplega el Capí-
tol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hi-
sendes Locals.

Per tot això, vist el dictamen favorable de la comissió informativa, d’acord amb l’article 60.2
del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, el ple adopta l’acord següent:

PRIMER. Aprovar el reconeixement d’obligacions corresponents a exercicis anteriors correspo-
nent a factures pendents d’aplicar a pressupost a data 31/12/2017, que es relacionen a continua-
ció i aplicar-les a les partides dels crèdits corresponents del vigent pressupost municipal:

Concepte Import 

ENDESA 6.934,52

Armeria Serra Piza 250,76

Cecilia Adriana Gimenez Pedroza 848

TERCER. ADHESIÓ AL CONVENI AMB ENDESA PER EVITAR LA  SUSPENSIÓ DEL
SUBMINISTRAMENT D’ELECTRICITAT PER USUARIS EN SITUA CIÓ DE RISC

La Sra.  Batlessa  explica  aquesta  proposta d'acord.  Diu que s'ha  articulat  un conveni  entre
Endesa i la Felib perquè puguin adherir-se individualment els municipis interessats. Els usuaris
que es trobin en risc d'exclusió social podran sol·licitar el servei d'assistència a través de serveis
socials i pagaran el 50% de la factura i l'altre (50%) es pagarà directament a Endesa per part de
l'Ajuntament. Ara ja es donen ajudes a les famílies que no poden pagar el corrent a través de les
ajudes socials.

El Sr. Barceló, regidor MES, diu el següent: Avui en dia encara són moltes les persones que
tenen dificultats per accedir a recursos i serveis bàsics, com l'aigua, la llum o el gas, necessaris
per garantir unes condicions mínimes de vida digna. Aquestes persones pateixen l'anomenada
"pobresa  energètica"  i  majoritàriament  són  les  que  estan  en  situació  d'atur,  reben  alguna
prestació social reduïda o bé estan molt endeutades. Els col·lectius més vulnerables com els
infants, la gent gran o persones amb malalties cròniques poden veure afectada la seva salut
davant  la  impossibilitat  de  fer  front  al  cost  econòmic  del  consum  mínim  per  garantir
l'habitabilitat, salubritat i higiene de casa seva. Per aquest motiu, considerem que és oportú que
les diferents administracions, estatals, autonòmiques i locals prenguin les mesures que tinguin al
seu abast per resoldre aquesta problemàtica. Denunciar el contrasentit que una quarantena de
polítics espanyols cobren sous milionaris a les empreses energètiques en deixar el seu càrrec,
una llista en els que hi ha Isabel Tocino, Ana de Palacio, Àngel Acebes, José María Aznar, Josep
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Borrell, Felipe González, Marcelino Oreja, Pedro Solbes, etc., etc. Ara evitar la suspensió del
subministrament d'electricitat és a costa dels ajuntaments. S'haurien de trobar els mecanismes
perquè això es financés amb els pressuposts Generals de l'Estat tot i que de moment, s'hi han
negat.  Són bons  per  posar  portes giratòries  als  ex  polítics  i  no ho  són per  solucionar  els
problemes de la gent. Així de clar. Perquè no han de fer una factura de la llum, amb un mínim
gratuït i una tarifació progressiva així com augmenti el consum?. Es podria acompanyar d'altres
mesures: que el Govern de l'Estat declarés la llum, l'aigua, els gas, el butà i el propà com a Dret
Social Bàsic; aplicar un IVA reduït als subministraments, que en aquest moment és del 21% com
també eliminar l'impost sobre electricitat (7%), a més a més de l'IVA excepte en casos de grans
consums.  Pensem que l'adhesió al  conveni  és positiu perquè actualment  és  l'única manera
d'evitar que l'usuari que no pot pagar, es quedi sense subministrament d'electricitat però s'hauria
d'aconseguir que no anés a costa de les arques municipals.

El Sr. Miquel Àngel Veny, regidor PSOE, està d’acord amb el fons de l’acord perquè considera
que l’energia és un bé de primera necessitat. Demana que passa si algú en fa un abús perquè no
s’estableix un màxim. Considera que s’han de cobrir les necessitats bàsiques però no si  el
consum és abusiu. La Sra. Batlessa diu que el particular haurà de pagar el 50% de la factura i
explica que es farà una tasca de conscienciació a aquesta gent. El Sr. Veny diu que no ha vist
que estigui previst en el conveni què passa en cas de consum desmesurat. La Sra. Batlessa
contesta que ho diran a la Felib i proposa incloure una clàusula en aquest sentit. 

A les 20,15 entra la Sra. Maria Ines Sampol. 

El Sr. Mateu Suñer, regidor PP, diu que el conveni implica un compromís de despesa. La Sra.
Batlessa diu que ara ja s’està pagant el 100% a través de les ajudes socials d’urgent necessitat,
mentre que amb aquest conveni es reduirà en un 50 %.

Finalitzat el debat, vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 22/3/2018, s'aprova
aquest acord per unanimitat: 

«Vist  el  conveni  marc  de  col·laboració  entre  la  FELIB  i  ENDESA SA a  fi  d’establir  els
mecanismes  de  coordinació  que  evitin  la  suspensió  dels  subministraments  bàsics  als
consumidors vulnerables signat el 15/3/2018, es proposa l’adhesió del municipi de Porreres. 

Per tot això, el ple adopta el següent acord:

Primer.  Aprovar  l’adhesió  del  municipi  de  Porreres  al  conveni  subscrit  entre  la  FELIB  i
ENDESA per evitar la suspensió de subministrament d’electricitat per usuaris en situació de risc
social, el qual es transcriu.

Adhesió al Conveni Marc de col·laboració entre la Federació d'Entitats de les Illes Balears
(FELIB), i ENDESA, S.A. a fi d’establir els mecanismes de coordinació que evitin la suspensió
dels subministraments bàsics als consumidors vulnerables.

Antecedents:
PRIMER: La Federació d'Entitats de les Illes Balears (FELIB), i ENDESA, S.A. varen signar el
passat  15/3/2018  un  Conveni  Marc  de  col· laboració  amb  l’objecte  d’establir  els  oportuns
mecanismes de  coordinació  amb les  següents  finalitats,  tal  com estableix  la  seva  clàusula
primera:
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-  Evitar  la  suspensió  del  subministrament  d’electricitat  en l’habitatge  habitual  dels  usuaris
residents en els municipis de les Illes Balears sempre que es trobin en situació de risc d’exclusió
social en els termes que estableix el Reial Decret 897/2017, de 6 d’octubre.

-  Evitar  la  suspensió  del  subministrament  d’electricitat  en l’habitatge  habitual  dels  usuaris
residents en els municipis de les Illes Balears que, no complint els requisits del Reial Decret
897/2017, de 6 d’octubre l’administració local consideri que pugui estar en situació d’especial
vulnerabilitat d’acord amb l'establert a la seva pròpia normativa, o si no pot ser, d’acord amb les
actuacions d’avaluació i  informació de situacions de necessitat social realitzades pel mateix
municipi, d’acord amb l’article 25.1.e) la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del
Règim Local

SEGON. D’acord amb el que disposa la mateixa clàusula, tots els municipis de les Illes Balears
es podran adherir al present Conveni Marc utilitzant el model contingut a l'Annex I, d’acord
amb el que disposa el Reial Decret 897/2017, de 6 d’octubre.

TERCER L'Ajuntament de Porreres està interessat  en la seva adhesió a l'esmentat  Conveni
Marc i el considera d’interès per tal d’evitar la suspensió del subministrament d’electricitat en
l’habitatge habitual dels usuaris residents en els municipis de les Illes Balears sempre que es
trobin en situació de risc d’exclusió social i altres situacions similars de risc social descrites al
referit  conveni.  En  tot  cas,  quan  es  detectin  casos de  consum abusiu,  aquests  podran  ser
exclosos del conveni d’ajudes.   

Acorda:

PRIMER.- Adherir-se a l'esmentat conveni marc subscrit entre la FELIB i ENDESA SA.

SEGON.- Remetre el present Acord a la Federació Espanyola de Municipis i Conveni Marc de
col· laboració entre la Federació d'Entitats de les Illes Balears (FELIB) i ENDESA, S.A. a fi
d’establir els mecanismes de coordinació que evitin la suspensió dels subministraments bàsics
als consumidors vulnerables de data subscrit en data 15/3/2018.

TERCER.- En relació al que disposa la clàusula onzena del Conveni Marc establir les següents
dades  de  contacte  de  Serveis  Socials  a  efectes  de  notificacions:  Sra.  Júlia  Viedma,
jviedma@porreres.cat. 

QUART. APROVACIÓ DEL CALENDARI DE FESTES DE CARÀCTE R LOCAL PER
AL 2019

La Sra. Batlessa explica aquesta proposta d’acord. Finalitzat el debat, vist el dictamen favorable
de la Comissió Informativa de 22/3/2018, s'aprova aquest acord per unanimitat: 

«Vist el calendari de festes per a l’any 2019 acordat pel Consell de Govern i publicat en el
BOIB núm. 34 de 17/3/2018 i vista la petició per part de la Conselleria de Treball, Comerç i In-
dústria de sol· licitud d’elecció de dues festes locals en l’àmbit municipal per a l’any 2019, el Ple
de l'Ajuntament acorda:

PRIMER. D’acord amb l'art. 46 del Reial decret 2001/1983, l'Ajuntament de Porreres determina
dues festes locals en l’àmbit municipal per a l’any 2019: 

• 16 d’agost, Sant Roc.
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• 24 de juny, Sant Joan. 

SEGON. Notificar aquest acord a la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria.

CINQUÈ. MOCIÓ EL PI PER A LA GARANTIA DE LA REVALOR ITZACIÓ DE LES
PENSIONS I UN TRACTE JUST ALS NOSTRES PENSIONISTES

La Sra. Batlessa explica aquesta moció.

El Sr. Mateu Suñer, regidor PP, diu que estem d'acord amb el títol de la moció, que és molt clar,
i hi votarem a favor pel seu contingut. Malgrat això, la moció els hi genera una sèrie de dubtes.
Diu que el Pacte de Toledo és el fòrum que tracta aquest tema. La proposta diu que s'han de
pujar les pensions però no diu com fer-ho per assegurar les pensions a mitjà o llarg termini. Per
exemple, proposar-ho lligar-ho a l'IPC, però no diu què passa si aquest és negatiu,  com ha
succeït els passats anys. També proposa fer modificacions fiscals a totes les pensions, però no
diu com afecte les grans pensions. La Sra. Mora contesta que això s'haurà d'estudiar i estar
subjecte a un informe econòmic. El Sr. Suñer considera que és un "brindis" al sòl atès que no es
fa una justificació econòmica ni es diu d'on treure els recursos. Està d'acord en el fet que pujar
el 0,25 és una mica baix. Amb la piràmide de població actual, s'ha de discutir d'on treure els
recursos. S'ha de pujar  la seguretat  social  als  actuals  treballadors? S'ha d'aplicar el  sistema
americà? La Sra. Mora diu que es podria descomptar de defensa o allargar l'edat de jubilació a
segons quins sectors. En tot cas, no està d'acord que l'Estat faci servir la vidriola de les pensions,
perquè no compleix amb el dèficit, metre obliga als ajuntaments a fer-ho. El Sr. Suñer diu que
votaran a favor perquè estan d'acord en el fons, però recorda que, quan es fa un pressupost, s'ha
de llevar d'una partida per posar-ho a l'altre. La Sra. Batlessa contesta que la moció proposa que
s'impulsi la modificació de la llei, però que l'Estat ha de decidir com fer-ho.

El Sr. Joan Rigo, regidor, s’incorpora a les 20.26 hores.

El Sr. Joan Barceló, regidor MES, diu que estan d'acord amb la moció que presenteu perquè
considerem que els pensionistes són un col· lectiu en situació de vulnerabilitat  econòmica i
defensem la necessitat d'un sistema de pensions públiques amb quantitats econòmiques dignes.
Es tracta d'un atac contra totes les persones, tant als jubilats com als que encara ara no ho són.
Creiem sincerament que les pensions públiques són més segures que no els plans privats. A més,
volem recordar que estan garantides per  l'article  50 de la  Constitució:  "Els  poders públics
garantiran, per mitjà de les pensions adequades i periòdicament actualitzades, la suficiència
econòmica als ciutadans durant la tercera edat". La reforma laboral aprovada pel govern del PP,
que ha precaritzat els contractes i ha enfonsat els salaris, afecta la sostenibilitat actual i futura
d'unes pensions que ja,  de  per  si,  són molt  baixes. Tot  i  que l'actual  sistema de pensions
públiques no és l'únic possible, considerem que és perfectament sostenible si el govern espanyol
deixa de rebaixar les quantitats econòmiques i de legislar per dur el sistema a la fallida. Estam
d'acord amb la moció també, perquè els pensionistes els darrers anys han anat perdent poder
adquisitiu i es preveu que en el futur en perdran molt més si es manté el sistema vigent. La
proposta d'increment, que no arriba al 0,25% és ridícula i frega a l'insult. Però voldríem fer una
precisió al  punt  3,  ja que entenem que no es poden posar dins el  mateix sac les pensions
mínimes amb la dels trams alts i aquest fet estaria bé que quedés reflectit en aquest punt.

La Sra. Batlessa està d'acord en el fet que no és el mateix una pensió de més de 1.600 euros que
una de 600. Està d'acord en incloure en el punt tres una diferenciació entre les pensions mínimes
i les altres.
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Finalitzat el debat, vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 22/3/2018, s'aprova
aquest acord per unanimitat:

«La Llei 23/2013 reguladora del factor de sostenibilitat i de l'índex de revalorització del sistema
de pensions  de  la  seguretat  social,  va  canviar  el  sistema de revalorització de les pensions
públiques a Espanya. Va abandonar l'esquema anterior fonamentat en l'IPC, l'objectiu del qual
era el manteniment del poder adquisitiu de les pensions, a un nou esquema en què la situació
d'ingressos  i  despeses  de  la  seguretat  social  a  mitjana  termini  determina  la  revalorització,
passant a ser la sostenibilitat financera el principal objectiu. Els factors pel càlcul de l'índex de
revalorització són: els ingressos de la seguretat social, l'import de la pensió mitjana, l'evolució
del nombre de pensionistes. La Llei 23/2013 estableix que el resultat de la revalorització no
podrà donar lloc a un increment de les pensions inferior al 0,25%. D'acord amb aquests factors i
amb la informació disponible és evident que les pensions els pròxims anys només creixeran un
0.25%. Resulta, per tant, que els darrers anys els pensionistes han anat perdent poder adquisitiu i
que la previsió és que en el futur en perdran molt més si es manté el sistema vigent.

A més a més, al llarg dels anys de crisi, el Govern de l'estat ha anat buidant el Fons de Reserva,
la denominada vidriola de les pensions, que comptava a finals de l'any 2011 amb més de 68.000
milions d'euros i que havia de ser un coixí pels moments en què el sistema tingués problemes.

Entenem que els nostres pensionistes necessiten seguretat i estabilitat. Seria una injustícia que
després de molts d'anys de feina i sacrifici i un pic reconegut un dret, com és la pensió, s'anés
buidant de contingut tot el camí fet. Als pensionistes se'ls ha de reintegrar en el poder adquisitiu
perdut i se'ls ha de garantir que en el futur mantindran aquest poder adquisitiu.

Per tot lo exposat anteriorment, el ple adopta els següents acords:

Primer. Instar al Govern de l'Estat que prevegi els mecanismes legals i financer necessaris per
fer un pagament extraordinari a cada pensionista, equivalent al poder adquisitiu que hagi pogut
perdre els darrers 10 anys, comparant la revalorització de la seva pensió i l'increment de l'Índex
de Preus al Consum (IPC).

Segon. Instar al Govern de l'Estat que impulsi la modificació de la Llei 23/2013, a fi i efecte de
garantir que la revalorització de les pensions, mai sigui inferior a l'increment de l'IPC anual a fi i
efecte de garantir que mai els pensionistes perdin poder adquisitiu.

Tercer. Instar al Govern de l'Estat que impulsi les modificacions fiscals necessàries perquè la
pensió no sigui considerada renta i sigui una quantitat exempta a l'hora de calcular l'Impost de
Renda de les Persones Físiques, fent una diferenciació entre les pensions mínimes i les altres. 

Quart. Notificar el contingut del present acord a la Delegació del Govern Central a les Illes
Balears.

SISÈ. MOCIÓ EL PI I PSOE PER A L’AUGMENT DELS RECUR SOS DESTINATS A
LA SEGURETAT PÚBLICA

La Sra. Batlessa explica aquesta moció. Diu que a Vilafranca just hi ha tres guàrdies civils i no
en venen més perquè les instal· lacions no estan adequades, els seus sous no estan equiparats a la
resta dels cossos de seguretat i no es convoquen places.
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El Sr. Mateu Suñer, regidor PP, està d'acord en modificar el límit de la taxa de reposició en certs
serveis com la seguretat o l'educació. Entenem que és el moment. La Sra. Batlessa recorda que a
partir de les 12 del vespre la competència és de la guàrdia civil. El Sr. Mateu Suñer diu que
s'hauria de permetre fer ús del romanent de crèdit pels serveis bàsics.

EL Sr. Barceló, regidor MES, diu  el següent. Recentment hem estat notícia per l'augment de
robatoris que han afectat Porreres i per la manca d'efectius existents. Pensem que és necessari
augmentar la seguretat ciutadana al municipi. Avui que és un ple que parlem de finançament...,
tant amb temps del PSOE com del PP hem patit una històrica manca de finançament i recursos
de les IB, que en aquest cas afecta la seguretat ciutadana, competència de l'Estat. Demanem més
seguretat  per  la  ciutadania i  oferim tot  el  nostre  suport  per  millorar-la.  Creiem convenient
organitzar una convocatòria urgent  d'una Junta de seguretat  per tractar  aquest  tema,  on els
diferents partits puguem opinar i aportar tot el que estigui al nostre abast (abans estàvem els
grups polítics i ara no. O es podria replantejar o es podria fer una altra reunió). Sabent de la
problemàtica existent i que hi havia queixes i més queixes de manca de seguretat s'hagués pogut
presentar abans. No ens pareix malament l'augment de dotació de personal tot i que són mesures
que de per si no tenen per què millorar la situació, que esperem que sí. El que cal és un bon
funcionament i coordinació dels diferents cossos de seguretat, una millor distribució. Fins que
no se'ls va cridar l'atenció per l'augment dels robatoris, la guàrdia civil de Vilafranca no venia
gaire per Porreres i ara vénen sense que s'hagi augmentat el nombre de guàrdies. Més agents no
garanteixen més seguretat si no hi ha bona coordinació o bona organització. I tampoc no cal fer
alarma  social.  I  em  sembla  també  un  comentari  poc  afortunat  relacionar  l'augment  de  la
població amb l'augment de la delinqüència.

La Sra. Batlessa contesta que no està d'acord en el fet que la moció crea una alarma social, sinó
al contrari. No és cert que sigui un desastre i que hi ha molts de robatoris. Hi ha hagut vuit roba-
toris més enguany que altres anys. Diu que la guàrdia civil, la policia local de Porreres, Montuïri
i Vilafranca fan molta bona feina de coordinació. Però es demana que es deixin posar més poli-
cies. L'any que ve se'n jubila un, però un altre demanarà la segona activitat. La Sra. Batlessa ex-
plica que a la Junta de Seguretat es va convidar als membres de l'oposició de forma informal
perquè es poguessin informar, però els regidors de l'oposició no hi poden formar part perquè hi
ha una normativa oficial que ho regula. Es va insistir que no pot ser que tres guàrdies civils ha-
gin d'atendre a tots els municipis, encara que, dins les seves possibilitats, fan molta feina.

El Sr. Suñer demana quants de policies més es necessitarien i es contesta que depèn del nombre
d'efectius de la guàrdia civil i d'altres municipis, però que estaria molt bé, tenir-ne dos més.
S'explica que donar el servei fins a les 12 del vespre no és obligatori.

El Sr. Veny, regidor PSOE, diu que la moció preveu incrementar els efectius sempre que els re-
cursos econòmics ho permetin. Diu que la població ha augmentat però no el nombre d'efectius.
No es vol crear alarmisme, sinó que es recull la sensació d'inseguretat. La Sra. Batlessa diu que
ha canviat la tipologia de robatori. El Sr. Veny diu que la Junta de Seguretat es va fer el matí i
no hi va poder assistir per feina. La Sra. Batlessa diu que l'hora la fixa Delegació de Govern i no
creu que ho vulgui fer a la tarda. 

Finalitzat el debat, vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 22/3/2018, s'aprova
aquest acord per unanimitat:

«Amb motiu de la situació d'alarma social creada per l'augment en el nombre de robatoris que
s'han produït en diverses comarques de les nostres illes, l'últim d'ells, amb tints especialment
dramàtics, i que va tenir lloc al nostre municipi amb la mort d'un dels presumptes atracadors,
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volem traslladar i fer constar la nostra preocupació per l'actual clima d'inseguretat que s'ha anat
creant en els últims anys en la majoria dels municipis de les nostres illes.

A aquest fet hem de sumar-li l'important augment que ha experimentat la població de la comuni-
tat autònoma en els últims quinze anys, un 34,45%, sobretot en els mesos de temporada turísti-
ca, a causa del gran nombre de turistes que ens visiten, i a pesar d'això no s'ha augmentat de ma-
nera proporcional el nombre i les dotacions d'efectius dels cossos i forces de seguretat de l'Estat.

A més d'aquesta realitat, els municipis espanyols han patit com a conseqüència de la crisi econò-
mica una sèrie de restriccions a la lliure disposició dels seus fons que han afectat notablement a
la seva capacitat per efectuar noves contractacions d'efectius de la policia local.

Som conscients de la important tasca que desenvolupen els cossos i forces de seguretat de l'estat
a les nostres illes, així com de la seva professionalitat i preparació, però l'augment en el nombre
de delictes, l'increment de la població de les nostres illes i la creixent sensació d'inseguretat en-
tre els nostres veïns fa que ens veiem obligats a sol·licitar un important augment de caràcter per-
manent en el nombre d'efectius del Cos de la Policia Nacional i Guàrdia Civil destinats a la nos-
tra comunitat autònoma.

Per tots aquests motius, el ple de la corporació adopta els següents acords:

PRIMER.- Sol·licitar al Ministeri de l'Interior un augment permanent de les dotacions dels cos-
sos i forces de seguretat destinades a les Illes, i més concretament a les que com la caserna de
Vilafranca, donen cobertura a les àrees rurals per tal de poder augmentar la vigilància durant les
24 hores del dia.

SEGON.- Sol·licitar a Delegació de Govern i al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública que, o bé
derogui la Llei 27/2013 de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local, o bé, en cas
que no es derogui la llei, ens autoritzi la contractació d'efectius de Policia Local, fins a arribar al
nombre òptim per tal de cobrir els torns per garantir la presència de policia local al municipi el
major d'hores possible, amb l'objectiu d'arribar a tenir una cobertura de 24 hores en el futur, els
365 dies de l'any, sempre que els recursos econòmics ho permetin.

TERCER.- Sol· licitar al Ministeri de l'Interior la dotació d'una partida pressupostària destinada
a la millora de les instal·lacions de la caserna de la Guàrdia Civil de Vilafranca de Bonany.

QUART.- Donar trasllat d'aquests acords a la Delegació del Govern de les Illes Balears i al Mi-
nisteri d'Interior i Ministeri d'Hisenda i Funció Pública.

SETÈ. MOCIÓ PSOE SOBRE LA LLEI MONTORO, UNA EXPRESSIÓ ANTIMUNICI-
PALISTA QUE NEGA DE FORMA CONSCIENT L’AUTONOMIA DE LES ENTITATS
LOCALS

El Sr. Veny, regidor PSOE, explica aquesta moció.

A les 21.05 hores surt de la sessió la regidora Sra. Maria Magdalena Barceló.

El Sr. Mateu Suñer, regidor PP, diu que aquest tema s'ha estat tractant a totes les mocions. Ells
estan d'acord en modificar el límit de la taxa de reposició en certs serveis com la seguretat,
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serveis socials o l'educació, però no en tots. Diu que ara la llei ha obert un cert ventall a les
inversions que es poden fer amb el romanent de 2017. Creu que aquella llei va ser necessària i
va ajudar molts d'ajuntaments. Creiem que estaria bé alliberar els serveis bàsics a Porreres. La
Sra.  Batlessa diu que  diversos  batles anaren a la  reunió  i  no  acaben d'estar  contents.  Ells
s'abstindran però estan d'acord en el punt 6, atès que si es té suficient capacitat per assumir
despeses en els serveis bàsics, s'hauria de poder fer.

El Sr. Barceló, regidor MES,  diu qu estan a favor en el fons de la moció. De fet, en més d'una
ocasió hem presentat mocions que parlen de millorar el finançament de les Illes Balears o de la
derogació de la llei Montoro, per això hi votarem a favor. De fet, la moció que presentem a
continuació parla d'això. Perfectament es podrien fusionar en una de sola. És urgent la seva
derogació i poder fer ús del superàvit. MÉS per Porreres volem denunciar la política centralista i
centralitzadora del govern de M. Rajoy i els reiterats incompliments de l'Estat espanyol a l'hora
de desenvolupar l'Estatut d'Autonomia. Com a força municipalista que creu i practica la política
de proximitat porta a porta, barri a barri i poble a poble hem denunciat l'ofegament que pateixen
els municipis de Mallorca arran de la llei Montoro. Avui dia els ajuntaments de Mallorca tenen
400 milions d'euros a les seves arques que no poden utilitzar per a les limitacions de la Llei
Montoro. Aquests 400 milions «servirien per donar aire a l'economia de l'illa». Entenem que és
molt injust que molts d'ajuntaments de Mallorca que tenen un superàvit que no poden gastar i,
conseqüentment, no poden millorar els serveis que donen a la ciutadania. La Llei Montoro és
una llei que està pensada i plantejada en el pitjor moment de la crisi econòmica, però avui en dia
les  circumstàncies  han  canviat  i,  conseqüentment,  la  llei  s'ha  de  modificar  o  derogar.  És
important fer un front comú entre les administracions locals per tal de reclamar la derogació de
la Llei Montoro.

La Sra. Batlessa considera que no és beneficiós per a una administració no poder fer ús del
superàvit i estar limitat per la taxa de reposició, entre altres coses. Dona la raó a Mateu Suñer en
què va ser positiu en el seu moment però ara que s'han sanejat els comptes, s'hauria de poder
invertir en els mateixos municipis.

El Sr. Veny, regidor PSOE, diu que la moció defensa recuperar l'autonomia del municipi i que
no sigui el Ministeri que et digui el que es pot fer. El Sr. Mateu Suñer recorda que el préstec de
pagament a proveïdors a cost 0 va ser positiu.

Finalitzat el debat, vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 22/3/2018, s'aprova
el següent acord amb 10 vots a favor (7 EL Pi, 2 MES, 1 PSOE) i 2 abstencions (PP):

«D'acord i a l'empara del previst en el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic
de les Entitats Locals, el Grup Municipal Socialista desitja sotmetre a la consideració del Ple la
següent MOCIÓ.

El PSIB-PSOE aposta fermament pel federalisme interior i, per aquest motiu, considerem que
els consells insulars i els ajuntaments han d'estar dotats d'un finançament just i disposar dels
recursos necessaris  per  poder  oferir  uns serveis  públics  de  qualitat  i  que  responguin a les
necessitats de la ciutadania de les Illes Balears.

Els i  les socialistes de les Illes Balears som una formació política amb una àmplia vocació
municipalista, que entén els ajuntaments com l'instrument polític més proper a la ciutadania.

Pels Socialistes, el paper dels Ajuntaments ha de ser el de reconstruir l'Estat del Benestar, que ha
estat minvat de forma greu durant els anys de crisi, així com fer front a la recuperació de drets i
a la prestació de serveis bàsics. En aquest sentit, els municipis són la primera administració que
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ha de prestar serveis més propers a les persones i aquesta proximitat emergeix com un poder
capaç d'articular les solucions adequades als problemes quotidians de la ciutadania.

A més, els municipis ja no són, en general, aquelles administracions reduïdes a un nombre
limitat de funcions bàsiques com l'asfalt, l'enllumenat o la neteja de carrers. Els Ajuntaments
també han de portar a terme i garantir els pilars bàsics de l'Estat del Benestar, com la prestació
dels serveis socials, la política d'habitatge, la construcció d'escoletes, centres escolars públics i,
en definitiva, polítiques que garanteixin a tots i a totes una digna qualitat de vida.

Per  aquest  motiu  considerem que  en  moments  de  creixement  econòmic  com l'actual,  els
recursos que els ciutadans i ciutadanes posen en mans dels Ajuntaments, han de ser retornats en
forma de servei públic, de forma que sigui possible la redistribució de la riquesa i es produeixi
així un creixement econòmic inclusiu. Per això els Socialistes de Balears reclamem que aquests
recursos econòmics es posin en mans de la ciutadania i no en mans de les entitats financeres. Si
les Entitats Locals disposen d'aquests recursos, podran garantir uns millors drets que, en el seu
conjunt, permetran un sosteniment del creixement econòmic, ja que tots aquests recursos es
posaran en circulació per la inversió pública que generen.

A diferència d'altres formacions polítiques, creiem en la política que resol les problemàtiques
existents des de la proximitat i el contacte directe amb la ciutadania. Per això, sempre hem
reclamat  al  Govern  de  l'Estat  la  derogació  de  la  Llei  de  racionalització  i  sostenibilitat  de
l'administració local, l'anomenada Llei Montoro.

Des del PSIB-PSOE sempre hem defensat que la Llei Montoro no és una altra cosa que un
instrument ideològic de centralització i control competencial de les administracions públiques
locals i autonòmiques que, a més, preveu la privatització de determinats serveis públics que
normalment ofereixen aquestes entitats i que aquesta legislació cataloga com a competències
impròpies. Al cap i a la fi, ens trobem davant d'una llei contrària al municipalisme i que té per
objecte boicotejar el treball de les entitats locals, negant la seva autonomia i capacitat de gestió.
El Govern del Partit Popular ha generat moltes dificultats amb l'aprovació d'aquesta legislació,
fonamentalment,  perquè davant  d'una greu crisi  econòmica va impedir  que els ajuntaments
portessin a terme polítiques socials per millorar el benestar de la ciutadania o inversions que
permetessin millorar les xifres d'ocupació.

Si més no, en l'actualitat les entitats locals són les administracions més sanejats de tot l'Estat i,
malgrat haver superat les principals dificultats de la crisi  econòmica, la vigència de la Llei
Montoro impedeix la utilització del superàvit generat a les administracions locals, provocant
que els recursos hagin de ser dedicats per obligació a pagar deute o a romandre a les entitats
financeres.

Els Ajuntaments de les Illes Balears són de les entitats locals més perjudicades pel que fa a la
Llei Montoro, ja que es troben en una situació econòmica àmpliament positiva, disposant de 500
milions de superàvit que no poden utilitzar per oferir uns millors serveis a la ciutadania.

Els  i  les  socialistes  de  les  Illes  Balears  considerem insuficient  la  proposta  per  invertir  el
superàvit municipal de 2017, exposada a la reunió de la Federació Espanyola de Municipis i
Províncies (FEMP) celebrada el passat 27 de febrer, i considerem que la FEMP hauria de ser
més exigent en les seves demandes.

En qualsevol cas, a la seva darrera reunió, on participaren batlles i batllesses socialistes, es
comunicà  la  proposta  del  Ministre  d'Hisenda,  Cristóbal  Montoro,  de  permetre  que  els
ajuntaments puguin reinvertir el superàvit municipal del 2017 durant el 2018 i 2019.

ACTA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA NÚM. 3 DE 26/3/2018



  

D'altra banda, també es comunicà que el Ministeri d'Hisenda ha aprovat les demandes locals
relatives a desenvolupar en paral· lel  la negociació de les normatives de fiançament  local  i
autonòmic. Altrament, pel que fa a la regla de despesa, el Ministeri d'Hisenda oferí també una
resposta favorable davant la demanda d'un sostre de despesa més eficient.

De fet, ens satisfan les millores salarials i de les condicions laborals dels funcionaris, però ara
mes  que  mai  és  necessari  flexibilitzar  la  regla  de  la  despesa  perquè,  contràriament,  els
increments de pressupost que podran destinar els ajuntaments a millorar els seus serveis i la
inversió en infraestructures encara serà menor que en l'actualitat.

Entre els acords adoptats per la Junta de Govern de la FEMP del passat 27 de febrer, es va
aprovar la proposta per sol· licitar un avanç en els treballs del procés de reforma del fiançament
local. La Comissió d'Hisendes i Finançament local de la FEMP, reunida el 13 de febrer del
2018, va aprovar elevar a la Junta de Govern la necessitat de recordar al Govern Central que els
treballs i negociacions de la reforma de finançament autonòmic i local s'haurien de realitzar
juntament amb els del finançament local, amb l'objectiu que les dues reformes avancessin de
forma simultània.

Davant l'exposat, els i les socialistes de les Illes Balears ens mostrem força escèptics fins que no
vegem que es faci efectiu el Reial Decret Llei que s'ha de tramitar al Congrés dels Diputats, on
es concretarà la proposta presentada a la FEMP per reinvertir el superàvit del 2017. Només quan
coneguem la proposta concreta, sabrem els usos del superàvit disponible i fins que no disposem
d'un calendari i mesures concretes considerarem la proposta insuficient.

D'altra  banda,  el  PSIB-PSOE considera que la reclamació per  un millor  finançament  de la
FEMP és  insuficient.  Els  i  les  socialistes  exigim  que  la  reforma  de  finançament  local  i
autonòmic es faci com més aviat millor perquè tot aquest temps de demora en la realització de
les reformes només perjudica els interessos la ciutadania.
El  PSIB-PSOE exigeix  que es deixi  de maltractar  i  menysprear les  Entitats  Locals  perquè
aquestes puguin desenvolupar les seves competències amb normalitat oferint  uns serveis de
qualitat a la ciutadania.

Per aquest motiu, el Ple aprova les següents reivindicacions:

1. Considerem insuficient la proposta per invertir el superàvit municipal de 2017, exposada a la
reunió de la FEMP del passat 27 de febrer.

2. Exigim la derogació de la Llei 27/2013 de racionalització i sostenibilitat de l'Administració
Local, que tant maltracta i menysprea a les Entitats Locals

3.  Demanem que  les  Entitats  Locals  disposin  dels  estalvis  disponibles  per  poder  realitzar
inversions, prestació de serveis i contractació de personal, en qualsevol de les competències
municipals.

4.  Exigim  la  derogació  de  la  regla  de  despesa  a  les entitats  locals  sanejades,  de  les
circumstàncies extraordinàries del còmput i que aquesta no es liquidi cada any.

5. Reivindiquem la recuperació de l'autonomia local que proclama la Constitució i  que les
Entitats Locals han perdut en els darrers anys.
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6. Demanem l'eliminació de la taxa de reposició d'efectius en l'administració local i que sigui
lliure en cas d'estar sanejades.

7. Instem al Govern de l'Estat a què abordi de forma immediata, i de forma paral· lela, la reforma
del finançament local i autonòmic.

8. Traslladem aquestes reivindicacions a la FELIB perquè prenguin els acords oportuns.

VUITÈ.  MOCIÓ  DE  MÉS  REFERENT  A  L’ADHESIÓ  DE  L'AJUNT AMENT  DE
PORRERES A LA CAMPANYA PER UN BON FINANÇAMENT PER A  LES ILLES
BALEARS.

El Sr. Barceló explica aquesta moció i diu el següent. El passat 14 de febrer es va presentar
davant els mitjans de comunicació la campanya per un bon finançament per a les Illes Balears,
un moviment que uneix un ample ventall d'entitats cíviques, socials, culturals i polítiques, amb
l'objectiu d'acabar amb l'injust finançament que han patit històricament les nostres illes per part
del Govern central. Es tracta d'un moviment transversal que avui dia reuneix entitats com la
Federació d'Associacions de Veïns de Palma, UGT, CCOO, STEI, OCB, USO, PIMEM, Unió de
Pagesos, FAPA Mallorca o les Fundacions Darder-Mascaró i  Gabriel  Alomar,  entre d'altres.
L'objectiu no és altre que revertir els desavantatges que pateixen els ciutadans d'aquesta terra
respecte dels de la resta de l'Estat. L'actual model de finançament situa les Illes Balears en un
dèficit fiscal d'entre el 5 i el 14% del PIB (depenent del sistema de càlcul), un tracte injust que
es tradueix, per exemple i en el millor dels casos, en una despesa pública en Sanitat de 1.275 €
per habitant davant els 1.357 € de la mitjana espanyola. I  si  parlem d'Educació, la mitjana
espanyola és de 915 € i la de les Balears, de 831 €. Com bé varen exposar els impulsors de la
campanya a l'acte de presentació celebrat  a Inca, aquesta discriminació afecta greument els
nostres serveis públics i, en conseqüència, les condicions de vida de la gent. Però si hi ha unes
institucions que pateixen de forma més directa l'infrafinançament són els ajuntaments, abocats a
oferir  uns  serveis  de  proximitat  als  ciutadans  amb  una  dramàtica  limitació  dels  recursos
disponibles. A la situació general de discriminació que viuen les Illes Balears en el cas dels
ajuntaments s'hi ha d'afegir la llei que regula la seva despesa, una llei que els obliga a dedicar
bona  part  del  romanent  de  tresoreria  a  amortitzar  deute  bancari  en  detriment  dels  serveis
essencials. Fins i tot als ajuntaments sanejats –la majoria a les Illes Balears- se'ls impedeix posar
a disposició de la ciutadania tots els doblers que ingressen, i des del 2012 obliga a dipositar als
bancs part o tot el superàvit municipal. Aquesta mesura, a més de suposar un atac a l'autonomia
local, causa situacions esperpèntiques. Així, just a Mallorca els consistoris tenen 357 milions
d'euros als bancs, però no els poden gastar en les necessitats dels veïnats i les veïnades. El 2017
ens trobem amb casos com el d'Alcúdia, amb 56 milions d'euros, però també Calvià i Manacor
(30 milions), Pollença, Andratx i  Llucmajor (20 milions), Marratxí (18 milions), Palma (16
milions),  Santa  Margalida  (12  milions),  Porreres  (213.332  euros).  Els  responsables  de  la
campanya per un bon finançament ja ha manifestat que la derogació o modificació d'aquesta
regla de despesa serà un dels  seus principals objectius i  que per  aquest  motiu convida els
consistoris de les Illes Balears a adherir-s'hi. Després de molts d'anys de reivindicacions, la
Campanya per un Bon Finançament és l'eina que com a societat necessitem per reivindicar un
finançament just per a les nostres illes i uns serveis públics de qualitat. Però aquesta eina només
serà efectiva si entitats, associacions i institucions s'uneixen per aconseguir-ho, mitjançant un
moviment transversal i reivindicatiu. La proposta d'acord diu: aprovar l'adhesió de l'Ajuntament
de Porreres a la Campanya per un Bon Finançament per a les Illes Balears; fer arribar aquest
acord als responsables de la campanya a fi  que inscriguin l'Ajuntament de Porreres com a
membre adherit. La retenció de 67 milions d'euros per part del Ministeri d'Hisenda de l'Estat a
compte del finançament de les nostres Illes per al  2018 és un atracament en tota regla als
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ciutadans i ciutadanes d'aquesta terra. Montoro no sols no ha fet cap gest de cara a la millora el
finançament profundament injust que patim, sinó que ha demostrat amb el segrest unilateral
d'aquests 67 milions és capaç d'empitjorar-ho, siguin els que siguin els motius que tingui per
fer-ho.

La Sra. Batlessa diu que votaran a favor, però que no és cert que els ajuntaments que tinguin
superàvit tinguin els doblers en cash al banc, sinó que es tracta d’un resultat comptable positiu. 

El Sr. Suñer, regidor PP, diu que estan d’acord amb el fons de la moció i ja ha explicat el seu
parer sobre el finançament a les altres mocions. Diu que s’abstindran perquè ja es va aprovar
una moció per adherir-se a una xarxa que promou la Caeb i altres. No estan d’acord en el fet que
es creïn diferents plataformes per reivindicar el mateix. 
 
Finalitzat el debat, vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 22/3/2018, s'aprova
el següent acord amb 10 vots a favor (7 EL Pi, 2 MES, 1 PSOE) i 2 abstencions (PP):

«El passat 14 de febrer es va presentar davant els mitjans de comunicació la campanya per un
bon finançament per a les Illes Balears, un moviment que uneix un ample ventall  d’entitats
cíviques, socials, culturals i polítiques, amb l’objectiu d’acabar amb l'injust finançament que
han patit històricament les nostres illes per part del Govern central.

Es  tracta  d’un  moviment  transversal  que  el  dia  d’avui  reuneix  entitats  com la  Federació
d'Associacions de Veïns de Palma, UGT, CCOO, STEI, OCB, USO, PIMEM, Unió de Pagesos,
FAPA Mallorca o les Fundacions Darder-Mascaró i Gabriel Alomar, entre d’altres. L’objectiu no
és altre que revertir els desavantatges que pateixen els ciutadans d’aquesta terra respecte dels de
la resta de l'Estat. L'actual model de finançament situa les Illes Balears en un dèficit fiscal
d’entre el 5 i el 14% del PIB (depenent del sistema de càlcul), un tracte injust que es tradueix,
per exemple i en el millor dels casos, en una despesa pública en Sanitat de 1.275 € per habitant
davant els 1.357 € de la mitjana espanyola. I si parlem d’educació, la mitjana espanyola és de
915 € i la de les Balears, de 831 €.

Com bé varen exposar els impulsors de la campanya a l’acte de presentació celebrat a Inca,
aquesta  discriminació  afecta  greument  els  nostres  serveis  públics  i,  en  conseqüència,  les
condicions de vida de la gent. 

Però si hi ha unes institucions que pateixen de forma més directa l'infrafinançament són els
ajuntaments,  abocats  a  oferir  uns  serveis  de  proximitat  als  ciutadans  amb  una  dramàtica
limitació dels recursos disponibles. A la situació general de discriminació que viuen les Illes
Balears en el cas dels ajuntaments s’hi ha d’afegir la llei que regula la seva despesa, una llei que
els obliga a dedicar bona part del romanent de tresoreria a amortitzar deute bancari en detriment
dels serveis essencials. 

Fins  i  tot  als  ajuntaments  sanejats  –la  majoria  a  les  Illes  Balears-  se’ls  impedeix  posar  a
disposició de la ciutadania tots els doblers que ingressen, i des del 2012 obliga a dipositar als
bancs part o tot el superàvit municipal. Aquesta mesura, a més de suposar un atac a l’autonomia
local, causa situacions esperpèntiques. Així, just a Mallorca els consistoris tenen 357 milions
d’euros als bancs, però no els poden gastar en les necessitats dels veïnats i les veïnades. El 2017
ens trobem amb casos com el d’Alcúdia, amb 56 milions d’euros, però també Calvià i Manacor
(30 milions), Pollença, Andratx i  Llucmajor (20 milions), Marratxí (18 milions), Palma (16
milions), Santa Margalida (12 milions), Porreres (213.332 euros).
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Els responsables de la campanya per un bon finançament ja ha manifestat que la derogació o
modificació d’aquesta regla de despesa serà un dels seus principals objectius i que per aquest
motiu convida els consistoris de les Illes Balears a adherir-s’hi.

Després de molts d’anys de reivindicacions, la Campanya per un Bon Finançament és l’eina que
com a societat necessitem per reivindicar un finançament just per a les nostres illes i uns serveis
públics de qualitat. Però aquesta eina només serà efectiva si entitats, associacions i institucions
s’uneixen per aconseguir-ho, mitjançant un moviment transversal i reivindicatiu.

D’aquesta manera, el ple adopta els següents acords: 

1. Aprovar l’adhesió de l'Ajuntament de Porreres a la Campanya per un Bon Finançament per a
les Illes Balears.

2. Fer arribar aquest acord als responsables de la campanya a fi que inscriguin l'Ajuntament de
Porreres com a membre adherit.

NOVÈ. DACIÓ DE COMPTE DECRETS DE BATLIA/REGIDORIES DELEGADES

Es dona compte dels decrets i resolucions de batlia i de les regidories delegades i la corporació
queda assabentada.

DESÈ. DACIÓ DE COMPTE ACORDS JUNTA DE GOVERN

Es dona compte dels acords de la Junta de Govern i la corporació queda assabentada.

ONZÈ. TORN OBERT DE PRECS I PREGUNTES

El Sr. Joan Barceló, regidor MES, diu que en el passat ple va demanar el llistat d'expedients
d'infraccions urbanístiques i de les demolicions. La Sra. Batlessa contesta que l'advocat ha estat
malalt però que se'ls enviarà.

El Sr. Barceló diu que s'han tornat a abocar restes d'obres al camí de Ses Planes, on ja hi havia
l'abocador, davora el molí den Panada. Es contesta que es va trobar el responsable i ho ha llevat.
 
El Sr. Mateu Suñer, regidor PP, demana si s'han modificat les línies de transport públic. La Sra.
Batlessa contesta que sí, que va anar a una reunió a la Direcció General de Transports per si es
volien fer propostes. Explica que s'ha duplicat les freqüències en la línia de Felanitx. Diu que
s'ha fet un canvi a la línia de Manacor, ara no anirà per Vilafranca sinó per Felanitx. Va bé pels
joves que van a l'institut però no per anar al PAC.

El Sr. Suñer recorda que el 31 de març han d'estar els comptes. Es contesta que s'hi fa feina.

El Sr. Suñer demana informació sobre una aplicació de mòbil.

El Sr. Suñer demana informació sobre les inversions en accessibilitat i reducció de barreres
arquitectòniques. La Sra. Batlessa diu que es va passar l'informe que va fer el Consell sobre el
Quarter Vell a l'Assemblea Popular i que es passarà als partits. També diu que es plantegen
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llevar  una  torre  de  Gesa que hi  ha  damunt  una  voravia  i  soterrar-la  i  que  s'han demanat
pressuposts.

El Sr. Suñer diu que el carrer de sa Galla hi ha clots. El Sr. Martorell diu que ho tornaran a
repassar.

El Sr. Suñer diu que divendres hi havia una comporta d'aigua oberta a la plaça i que un nin hi va
caure perquè no estava senyalitzada. Es tindrà en consideració.

El Sr. Suñer demana informació sobre la factura d'Endesa que s'ha inclòs al reconeixement
extrajudicial.  La  Sra.  Bover  explica  que  quan  se'n  va  anar  l'Associació  de  Denominació
D'Origen es va fer un canvi de comptador per demanar una potència superior i fan el càlcul
sobre això.

El  Sr.  Veny,  regidor  PSOE,  diu  que  en  el  BOIB  del  6 de  març  hi  ha  una subvenció  per
actuacions turístiques. La Sra. Bover diu que es demanaran fulletons i imans.

El Sr. Veny diu que en el BOIB de 8 de març hi ha una subvenció per a l'organització del fons
d'arxius i es contesta que es mirarà si s'hi poden adherir. El Sr. Gaspar Mora diu que hi ha un
projecte de digitalització amb Universitat.

El Sr. Veny diu que en el BOIB de 15 de març hi ha una subvenció per a recollida de residus no
perillosos en sòl públic i es contesta que es demanarà però que la majoria de residus són a sols
privats.

El Sr. Veny diu que en el BOIB de 17 de març hi ha una subvenció del Consell per a factures de
despesa  corrent  i  es  contesta  que  sí  que  es  demanarà  per  import  de  20.000  euros
aproximadament.

El Sr. Veny diu que alguns dies, de matinada, hi ha els llums del camp de futbol encesos, i se
suposa que hi ha estat tot el vespre. La Sra. Batlessa diu que a vegades la gent va a jugar a pàdel
i llavors no els tanquen. Diu que s'ha xerrat amb Algalia i que es traslladarà el comptador a un
lloc que no sigui accessible per a tothom. El Sr. Veny diu que la despesa de corrent dels llums
del camp de futbol és molt elevada i cal tenir-hi cura.

I no havent-hi més assumptes de què tractar, per la Presidència s’aixeca la sessió, alhora dalt
indicada, de tot el qual, com a Secretària, en don fe.

Vist i plau de la Batlessa, 
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