
  

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

• Núm. 4/2018.
• Caràcter: ordinària.
• Data: 23/04/2018.
• Horari: de 20.06 a 21,30 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.

La Sra. Batlessa diu que, avui dia de Sant Jordi, es regalen als membres del consistori dos
exemplars dels llibres dels guanyadors del primer premi literari Vila de Porreres de 2017. Diu
que regalar llibres és reglar cultura. 
 

PRIMER.  PROPOSTA  D'URGÈNCIA.  DECLARACIÓ  INSTITUCION AL  DEL
CONSELL DE MALLORCA PER INSTAR A LA PERMANÈNCIA I  C ONTINUÏTAT
DELS JUTJATS I JUTGES DE PAU.

La  Sra.  Batlessa  explica  que  es  proposa  la  tramitació  per  urgència  d'aquesta  declaració
institucional perquè aviat ha d'entrar en vigor una nova llei  del registre civil  que preveu la
desaparició dels jutjats de pau. Se sotmet a votació i s'aprova per unanimitat la incorporació
d'aquesta proposta a l'ordre del dia per via d'urgència.

A continuació la Sra. Batlessa llegeix el contingut de la declaració institucional proposada pel
Consell  de Mallorca i,  finalitzat  el  debat,  el  Ple  de la corporació aprova per unanimitat  el
següent acord.

"El fet de la més que probable desaparició dels jutjats de Pau i també de la figura dels jutges de
Pau és fruit de la futura entrada en vigor de la nova llei 20/2011 de 21 de juliol del registre civil.
Això, deixa una situació molt complicada tant per les institucions i figures esmentades com els
ciutadans, que al cap i a la fi són els usuaris del servei. Recordem que a les Illes Balears dels 67
municipis, 61 són els que depenen d'aquestes intendències judicials. Hem de pensar que tant el
que es Registre Civil, com aquelles mediacions entre parts d'un conflicte són tasques dutes a
terme,  per  una  banda,  pel  personal  funcionari  i  per la  persona  del  Jutge  de  Pau.

De mica en mica es van reduint les competències, tant dels jutjats de Pau com dels Jutges.
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Pensem que amb l'aplicació de la llei, pendent d'entrar en vigor, tot i haver estat ajornada en
diverses ocasions, no tan sols es perjudicaran les persones que integren els col·lectius judicials,
sinó que també les persones que se'n serveixen, que són una immensa majoria. La pautada
pèrdua de les funcions dels jutjats de pau no respon a cap necessitat ciutadana, ni a cap intent
per millorar els serveis que ara es donen, especialment per part dels mateixos jutges de Pau que
actua de manera altruista. Cal recordar que cobren 80 euros mensuals i han estat elegits pels
representants democràtics que conformen els ajuntaments.

Tancar els jutjats de Pau o prescindir de les figures dels jutges de Pau deixaria orfes del servei
judicial més proper a tots els ciutadans d'arreu de l'estat espanyol que visquin fora dels partits
judicials,  condemnant-los i  allunyant-los del  que és, sens dubte, l'escaló de la justícia  més
proper al ciutadà. Si desapareixien els jutjats de Pau i  els seus titulars es perd l'oportunitat
d'apropament dels serveis més essencials (Registre Civil) i del de mediació. Per tant, desapareix
l'essència d'apropament de la justícia al ciutadà.

Per tot això, a instàncies del Consell de Mallorca, l'Ajuntament de Porreres, insta al Govern de
l'Estat  espanyol a mantenir l'actual estructura i funcions dels jutjats de pau i  a preservar la
naturalesa del Registre Civil, com a servei públic essencial, gratuït i proper a la ciutadania." 

SEGON. ESTUDI I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ AN TERIOR .

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 ordinària núm. 3 de 26/3/2018.

A les 20,13 hores s'incorpora el Sr. Joan Barceló.  

TERCER. DACIÓ DE COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSU POST DE 2017.

La Sra. Batlessa dona compte de la resolució de la liquidació del pressupost 2017. Diu que el
resultat pressupostari és de 146.060,49 € i que el romanent de tresoreria té un resultat positiu de
682.036,04 €. Explica que ja s'han descomptat els saldos de dubtós cobrament de fa molts
d'anys per import de 272.814,26 €. Destaca que els crèdits gastats finançats amb romanent de
tresoreria pera a despeses generals pe import de 137.643,75 corresponen a l'adquisició del solar
adjunt al punt verd. També diu que l'excés de finançament afectat per import de 205.558,62 €
correspon als ingressos per legalitzacions d'obres que permetia la llei  urbanística i  que han
d'anar  destinats  a  projectes  mediambientals.  Finalment  diu  que  la  regla  de  la  despesa  es
compleix i que es pretén anar sanejant els comptes.

El Sr. Joan Barceló dóna els molts d'anys per la diada de Sant Jordi.

El  Sr.  Joan Barceló,  regidor MES, demana informació de la modificació que es va fer  als
ingressos per transferència de capital per import de 138.608,79 € i s'explica que corresponen a
l'adquisició  del  solar  annex al  punt  verd.  El  Sr.  Barceló  diu  que l'apartat  de  despeses per
gratificacions per seguretat i ordre públic hi ha un excés per import de 28.506,75 € i que en total
suposa una despesa de 53.506,75 € i demana si correspon a hores extres de la policia local. La
Sra. batlessa diu que sí, que els agradaria poder contractar més policies però la llei no ho permet
i s'han hagut de pagar hores extres a causa de les situacions extraordinàries que han succeït
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enguany. El Sr. Barceló diu que la diferència és molt elevada i demana si es pot modificar el
concepte de «gratificacions». Es contesta que no perquè és un concepte normatiu i que així es
reflecteix a la nòmina. El Sr. Joan Barceló diu que pareix que no s'ha gastat  la partida de
promoció del cultiu de l'albercoc i es contesta que sí que s'ha fet l'estudi però que segurament es
comptabilitzarà l'any següent. El Sr. Barceló diu que una vegada més, el pressupost de festes
mai és suficient atès que es varen pressupostar inicialment 221.000 € i se n'han hagut d'afegir
19.226,89 €. 

El Sr. Barceló diu que hi ha massa partides amb el concepte «altres despeses» amb quantitats
bastant  elevades. Quan es va aprovar el pressupost diguéreu que es podria comprovar a la
liquidació i segueix sense estar especificat. Diu que entén que hi hagi marge per imprevists però
considerem que són massa elevats i que si s'especifiques, seria més transparent. La Sra. Batlessa
diu que es desglossa a un altre aparat i que poden anar a l'ajuntament qualsevol dia a comprovar
les factures. El Sr. Barceló diu que una persona del carrer no ho entén i la Sra. Batlessa contesta
que una liquidació no és senzilla. El Sr. Barceló diu que s'ha de fer un esforç en transparència i
la Sra. Batlessa diu que està previst afegir un enllaç a la web. El Sr. Barceló demana si es pot
desglossar el pressupost de festes i es contesta que es tracta d'una estructura comptable que
depèn del ministeri. 

El Sr. Barceló diu que la partida de política lingüística no s'ha gastat. Diu que a una conferència
d'educació que es va fer a l'auditori es va dir que cada vegada menys gent entén i parla la nostra
llengua a Mallorca. Diu que és preocupant i demana perquè no s'ha gastat. La Sra. Batlessa diu
que  s'han  fet  correccions  i  traduccions  de  les  publicacions  de  l'ajuntament  i  que  aquestes
factures s'hauran comptabilitzat a cultura i no a política lingüística. El Sr. Barceló diu que són
conceptes diferents i que això no es correspon exactament a política de foment del català. No és
una partida dedicada a la cohesió lingüisticocultural. La Sra. Batlessa diu que tot el que es
publica es fa en català.  Diu que es pot consensuar fer accions concretes per dinamitzar les
qüestions lingüístiques.  El  Sr.  Barceló diu que estem disposats  a impulsar  la  partida i  ens
estranya que no es gasti. El Sr. Barceló proposa que es facin cursos a les persones nouvingudes i
el Sr. Gaspar Mora diu que a la biblioteca es va proposar fer taller que es deia Uep com anam!
Per fer conversa de carrer, però no hi ha hagut prou gent interessada per fer-ho. La Sra. batlessa
diu que si teniu idees, ho farem. 

El Sr. Barceló diu que de la partida de Premis literaris Vila de Porreres no s'han gastat 5.008 €.
El Sr. Gaspar Mora, regidor de cultura, contesta que els llibres s'acaben d'editar i encara no s'han
pagat. El Sr. Barceló diu que a la partida de dinamització juvenil de 6.000 € només se n'han
gastat 490. La Sra. Batlessa diu que s'ha fet molta feina però la factura encara no s'ha presentat.
Per exemple, els tallers de na Llúcia Caldes es varen començar amb el curs escolar i com que
encara no s'han acabat, es facturarà el 2018.

El Sr. Mateu Suñer, regidor PP, diu que sempre s'acaba discutint sobre la partida de festes.
Sembla que a l'hora de fer modificacions s'afavoreix i en canvi d'altres partides es diu que no hi
ha doblers. Diu que si es pressuposta un import per festes amb 221.000 €, s'hauria de fer un
esforç  perquè  basti  i  si  sobra  alguna  cosa  es  podria  destinar  a  la  supressió  de  barreres
arquitectòniques, per exemple. La Sra. Batlessa contesta que no és cert que s'afavoreixen certes
partides i que procuren ser escrupolosos en respectar cada partida. Es fa un esforç en reduir les
festes. Enguany s'ha pressupostat el mateix i es fa un esforç cada any per ajustar-ho. El Sr.
Suñer diu que cada any ens passem i s'ha de fer reconeixements de crèdits. Demana que s'intenti
complir aquesta partida i si considereu que en el pressupost s'ha d'augmentar, ja ho defensareu.
Ens sorprèn que digueu que basta i  llavors no és així.  Demanem que sigueu escrupolosos.

El Sr. Mateu Suñer, regidor PP, diu que un pendent de cobrament d'exercicis anteriors de devers
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460.000 € aproximadament que són doblers que s'han gastat i  que no s'han rebut.  Diu que
s'hauria de fer un esforç per depurar aquest import i que la majoria vénen de subvencions i de
l'ATIB. La Sra. Batlessa diu que són imports que vénen d'enrere des del 2008 i que és cert que
desvirtuen el pressupost i que els darrers anys es justifiquen les subvencions.

El Sr. Miquel Àngel Veny, regidor PSOE, diu que la partida de festes s'hauria de controlar una
mica més i demanaria un esforç perquè sempre ens solem passar. Diu que a la partida de festes
no hi ha imprevists com podria passar amb la de manteniment. La Sra. Batlessa diu que s'intenta
ajustar el pressupost de festes perquè sigui menor.

Finalitzat el  debat, vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 19/04/2018, es
dona compte al Ple de la següent resolució la qual va ser aprovació de Resolució de Batlia de
28/2/2018: 

“De conformitat amb els articles 191 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Lo-
cals aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 89 del Reial decret 500/1990, de
20 d’abril, el Pressupost de cada exercici es liquidarà quant a la recaptació de drets i al paga-
ment d’obligacions el 31 de desembre de l’any natural corresponent, quedant a càrrec de la Tre-
soreria Local els ingressos i els pagaments pendents, segons les seves respectives contraccions.
Les entitats locals hauran de confeccionar la liquidació del seu pressupost abans del dia primer
de març de l’exercici següent.

La Legislació aplicable és la següent:
• Els articles 163, 191, 193 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals

aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
• Els articles 89 a 105 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el

Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisen-
des Locals, en matèria de pressupostos.

• Els articles 3, 11 i 12 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat Pressupos-
tària i Sostenibilitat Financera.

De conformitat amb l’article 191.3 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals
aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i amb l’article 90.1 del Reial decret
500/1990, sobre matèria pressupostària, es proposa al Ple que s’adopti el següent acord.

PRIMER. Aprovar la liquidació del Pressupost General de 2017.

ROMANENT DE TRESORERIA A 31/12/2017

Components 2017

1. (+) Fons líquids 810.190,46

2. (+) Drets pendents de cobrament 876.492,45

(+)del pressupost corrent 405.273,34

(+) de pressupostos tancats 468.327,96

(+) d’operacions no pressupostàries 2.891,15

3. (-) Obligacions pendents de pagament 488.618,72

(+) del pressupost corrent 119.635,52

(+) de pressupostos tancats 0,00

(+) d’operacions no pressupostàries 368.983,20

4. (+) Partides pendents d’aplicació -37.655,27
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(+) cobraments efectuats pendents d’aplicació definitiva 37.655,27

(+) pagaments efectuats pendents d’aplicació definitiva 0,00

I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4) 1.160.408,92

II. Saldos de cobraments dubtós 272.814,26

III. Excés de finançament afectat 205.558,62

IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) 682.036,04

RESULTAT PRESSUPOSTARI A 31/12/2017

DRETS  RE-
CONEGUTS
NETS

OBLIGACI-
ONS  RECO-
NEGUDES
NETES

AJUSTOS
RESULTAT
PRESSUPOS-
TARI

a. Operacions corrents 3.592.513,65 3.013.155,93 579.357,72

b. Operacions de capital 503.572,23 755.943,99 -252.371,76

1.  Total  operacions  no  financeres
(a+b) 4.096.085,88 3.769.099,92 326.985,96

c. Actius financers 0,00 0,00 0,00

d. Passius financers 0,00 243.582,06 -243.582,06

2. Total operacions financeres (c+d) 0,00 243.582,06 -243.582,06

I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE
L’EXERCICI (I=1+2) 4.095.085,88 4.012.681,98 83.403,90

AJUSTOS

3. Crèdits gastats finançats amb ro-
manent de tresoreria per a despeses
generals

137.643,75

4. Desviacions de finançament nega-
tiu de l'exercici 34.330,41

5. Desviacions de finançament positiu
de l'exercici 109.317,57

II. TOTAL AJUSTOS (II=3+4+5) 62.656,59

RESULTAT  PRESSUPOSTARI
AJUSTAT (I+II) 146.060,49

SEGON. Donar trasllat a Ple de la Corporació en la primera sessió que aquest celebri, d’acord
amb quant estableixen els articles 193.4 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals  aprovat  per  Reial  decret  Legislatiu  2/2004,  de  5  de  març,  i  90.2  del  Reial  decret
500/1990, de 20 d’abril.

TERCER. Ordenar la remissió de còpia d’aquesta Liquidació als òrgans competents i  això
abans de concloure el mes de març de l’exercici següent al qual correspongui.

QUART. En el cas que la liquidació pressupostària se situï en superàvit, de conformitat amb
l’article 32 Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Fi-
nancera, procedir a destinar aquest superàvit a reduir l’endeutament net.
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QUART.  MOCIÓ PER A LA IMPLANTACIÓ D’UNA APP MÒBIL P EL SERVEI DE
LÍNIA VERDA

El Sr. Mateu Suñer, regidor PP, explica aquesta moció. Diu que no volen aplicar exactament la
mateixa aplicació d'altres municipis  més grans que inclouen una gestió integral  en matèria
d'urbanisme i de medi ambient així com una intranet amb el personal. Aquests permeten que el
ciutadà pugui fer un seguiment de la incidència. No pretén això perquè ens supera pel volum. A
l'APP de Porreres hi ha una aplicació que conté un formulari d'incidències en el qual es poden
adjuntar fotos. Explica que els agradaria intentar adaptar aquesta aplicació amb algunes millores
que  tenen  altres  municipis,  com per  exemple  afegir  la  geolocalització.  A més  s'hauria  de
promocionar perquè és una bona eina. Proposem millorar  l'aplicació que hi ha ara que just
inclou un simple formulari amb què tenen altres ajuntaments com Felanitx o Alcúdia.

La Sra. Batlessa agraeix l'explicació perquè així com estava redactava, l'haurien votat en contra.
Diu que tant l'àrea de manteniment com la de medi ambient duu molta feina. Agraeix que hagis
dit que l'App de l'Ajuntament està en període de prova. Recorda que va ser una proposta del
Fòrum Turístic i que hi ha un aparta d'incidències i que es pot adjuntar una foto. Aquestes se'n
van al regidor corresponent i a la brigada. Diu que és millorable i agraeix que ho presentin. Diu
que el proveïdor Línia Verda és una empresa que costa 8.000 euros a l'any la qual cosa és una
barbaritat. Està d'acord en el fet que es poden incorporar a l'aplicació algunes coses d'aquest
servei.  Considerem que l'aplicació que tenim es pot millorar però no en incorporar aquesta
aplicació tan grossa.

El Sr. Suñer diu que proposen incorporar a l'APP de Porreres les coses que hi fan falta per
millorar i també que se l'hi hauria de donar un impuls. La Sra. Batlessa hi està d'acord. La Sra.
Bover anima a tots els regidors i regidors que la tinguin perquè s'avisen dels talls d'aigua o
avaries. 

El Sr. Barceló, regidor MES, està d'acord amb l'aclariment que ha fet el Sr. Suñer perquè Línia
Verda és una de les moltes empreses que donen aquest servei. Està d'acord en millorar l'APP
perquè ens sembla positiu com a eina ràpida i propera per atendre les queixes o incidències de la
ciutadania. Diu que hi ha mòbils que no se'ls pot col· lapsar d'aplicacions perquè no tenen prou
memòria,  per  això,  proposa que es posi  un  servei  més  senzill  de  wassup i  telegram,  amb
personal  d'atenció  amb  un  horari  determinat  i  un  protocol  d'actuació  i  respostes  tipus  ja
preparades. Diu que la proposta és positiva perquè no podeu defugir de les noves tecnologies.
Ho veu bé, diu, però s'han de tenir en compte les distintes vessants. No creu que crear una APP
sigui una solució a tot perquè hi ha gent que té el mòbil col· lapsat.

Finalitzat  el  debat,  vist  el  dictamen  favorable  de  la  Comissió  Informativa  de  19/04/2018,
s’aprova aquest acord per unanimitat: 

El manteniment de les infraestructures i el bon estat dels carrers del poble hauria de ser una
prioritat per l’equip de Govern de Porreres. Actualment, amb les noves tecnologies tenim moltes
eines per millorar aquesta tasca, però el nostre municipi encara no ha implantat el servei de línia
verda a través d’una APP Mòbil, que funciona molt bé en altres municipis de Mallorca (Alcúdia,
Muro, Binissalem, Felanitx, Pollença, Santa Margalida, Calvià...). De moment, a l'Ajuntament
només  hi  ha  un  formulari  a  la  web  municipal  on  es  pot  informar  d’incidències  sobre  el
manteniment del poble. Això, és una eina molt antiga que només funciona si tens ordinador, a
diferència de la APP línia verda que seria accessible a tothom a través d’un mòbil. 

Per tot això, el Ple adopta el següent acord,
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PRIMER.-L'Ajuntament de Porreres millorarà l'APP.

CINQUÈ. DACIÓ DE COMPTE DECRETS DE BATLIA/REGIDORIE S DELEGADES

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

SISÈ. DACIÓ DE COMPTE ACORDS JUNTA DE GOVERN

Es dona compte dels acords de la Junta de Govern i la corporació queda assabentada. El Sra.
Mateu Suñer demana informació d'una factura d'Absis de migració de dades en tema de factures
per import de 6.000 i s'explica que és per implantar l'administració electrònica. 

SETÈ. TORN OBERT DE PRECS I PREGUNTES

El  Sr.  Mateu Suñer,  regidor  PP,  demana informació  sobre  la  tramitació  d'un  expedient  de
contractació  de  suport  psicosocial.  La  Sra.  Batlessa  diu  que  es  tracta  d'una  subvenció  del
Consell per a poder donar el servei d'atenció psicològica a certs usuaris com dones que ha patit
maltractaments o infants.  S'explica que s'ha tramitat  mitjançant procediment negociat  sense
publicitat i que es varen convidar tres empreses capacitades. Finalment es va atorgar el contracte
a Adisep.

El Sr. Suñer diu que s'han denunciat cotxes ratxats al carrer d'en Móra. La Sra. Batlessa diu que
la policia va fer una tasca dissuasiva per aturar aquests fets.

El Sr. Suñer demana si la piscina per infants de defora està espanyada. El Sr. Martorell, regidor
d'urbanisme, diu que no i que es podrà fer servir a l'estiu. Diu que està previst arreglar la piscina
petita interior perquè no sigui tan profunda i es puguin fer més activitats. El Sr. Suñer demana si
és una deficiència de l'obra o ho ha de modificar l'ajuntament perquè es tracta d'una millora. El
Sr. Martorell explica que no és una deficiència sinó que, a proposta de la Conselleria de Sanitat,
es proposa modificar la fondària i es traurà a concurs.

El Sr. Suñer diu que hi ha clots al carrer de Sa Galla. El Sr. Martorell contesta que la setmana
que ve  està  previst  anar  a  reparar  camins  i  demana que s'avisi  si  n'hi  ha  cap que estigui
malament.

El Sr. Suñer diu que el senyal d'estacionament que hi ha davant la farmàcia està doblegada.

El Sr. Suñer demana si es poden repintar els passos de vianants i els ressalts de les rondes
perquè es veuen poc. La Sra. Batlessa contesta que s'està fent l'obra a la Ronda Estació i quan
acabin es pintaran.

El Sr. Suñer demana com està el tema de la Ronda. La Sra. Batlessa explica que es va entregar
el projecte bàsic i que la consellera li va dir que està previst dur el conveni de subvenció directa
al proper ple del Consell.

El Sr. Suñer dona les gràcies perquè se'ls hi varen reenviar l'informe de deficiències de barreres
arquitectòniques del Quarter Vell. Diu que hi ha bastants de punts que s'haurien de resoldre i que
la partida dels pressuposts participatius és limitada. És un lloc que hi passa molta gent perquè hi
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ha molts de serveis com serveis socials, correus o Apaema. La Sra. Batlessa diu que s'ha de fer
una modificació del reglament dels pressuposts participatius perquè, per exemple, el projecte de
l'AMIPA de l'Escola Nova no és compatible amb les obres d'ampliació que ha de fer l'IBISEC.
El  Sr.  Suñer  entén  que  no  es  pugui  resoldre  tot  enguany  però  proposa  anar  fent  passes.

El Sr. Miquel Àngel Veny, regidor PSOE, diu que la brigada va tapar clots a la Ronda Estació
quinze dies abans d'iniciar les obres. Es contesta que hi havia uns clots molts grossos que eren
perillosos  perquè  hi  podia  caure  una  moto  i  que  no  era  una  despesa  massa  grossa.

El Sr. Veny diu que hi ha un mirall de circulació situat entre el carrer del Sol i el carrer d'en
Cerdà que la perspectiva no és massa bona.

El  Sr.  Veny demana si  funciona  el  control  horari  d'aparcament  limitat  amb el  rellotge.  Es
contesta que els policies procuren tenir un poc de mà esquerra però sí que s'han posat algunes
multes si abusen.

El Sr. Veny diu que hi ha una subvenció sobre participació ciutadana publicada en el BOIB de 7
d'abril i es contesta que s'ha presentat pel Consell d'Infants i els pressuposts participatius.

El Sr. Veny diu que el 14 d'abril es va publicar en el BOIB una subvenció per a l'adquisició de
jaciments arqueologics. El Sr. Gaspar Mora, regidor cultura, diu que s'ha xerrat amb el tècnic
del Consell encarregat de les intervencions en el Pou Celat i s'està estudiant seriosament perquè
l'import és del 90% pel nombre de població del municipi. La Sra. Batlessa diu que el problema
és que les finques són molt grosses i s'ha demanat a la Conselleria que per a les properes línies
de subvencions permetin que es pugui segregar el tros del jaciment.

El Sr. Veny diu que el 14 d'abril es va publicar en el BOIB una subvenció per promocionar
d'igualtat i es contesta que s'ha presentat la factura de la redacció del pla d'igualtat.

El Sr. Joan Barceló, regidor MES, demana que a l'ajuntament per promocionar el petit comerç i
la indústria a la vila perquè hi ha una crisi molt potent del sector. Ens preocupa que es tanquin
comerços o empreses al municipi com per exemple, en Biel Cortes, el llauner, Foto Vidal, Gent
Menuda o Papereria Almoina. La Sra. Batlessa diu que si es tanquen comerços és per moltes
qüestions. Per exemple perquè els que no tenen el local en propietat han de pagar lloguers que
no poden assumir,  altres perquè els  titulars  es jubilen i  els  fills  tenen altres  professions i
sobretot, perquè no poden competir amb les grans superfícies. La Sra. Batlessa diu que des de
l'ajuntament es fa molta feina i es col· labora amb tot el que demanen com la fira d'oportunitats.
La regidora Margalida Palerm es reuneix sovint amb els comerços. També diu que el dia del
mercat de PAM a PAM els comerciants varen demanar una reunió amb el conseller perquè els
tècnics  de  l'IDI  plantegin  com incentivar-ho.  Una proposta  seva  és  que  tots  els  comerços
estiguin a la mateixa zona. També explica que s'ha posat un cartell a plaça perquè els comerços
puguin posar la seva propaganda, es dóna publicitat a la web i es va fer una campanya de Nadal
per  comprar  a  la  vila.  S'ha  de  fer  molta  feina  però és  complicat  lluitar  contar  els  grans
establiments comercials com el  Fan o Ses Fontanelles.  La Sra. Margalida Palerm,  regidora
comerç insta al Sr. Barceló a participar en les reunions amb comerciants. El Sr. Barceló diu que
no podem defugir dedonar el servei  de mediació entre les empreses i  l'ajuntament. La Sra.
Batlessa diu que l'ADL fa aquesta feina i que els mateixos comerciants han proposat fer cursos
d'innovació o de noves tecnologies però no hi ha quòrum. La Sra. Batlessa diu que li preocupa
que tanquin comerços i demana que presentin una moció perquè no obrin grans establiments
comercials. El Sr. Barceló diu que és molt preocupant el tancament de comerços perquè suposa
una degradació preocupant del municipi, la mort dels centres històrics i el declivi de l'economia
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local. Diu que no s'ha fet mai un estudi de viabilitat de la qualitat del material de construcció de
les pedreres de Porreres.

El Sr. Barceló diu que s'ha netejat la plaça d'en Mora però que encara no s'han arreglat els bans
ni l'abeurador. La Sra. Batlessa contesta que s'estan mirant pressuposts per poder encomanar el
material i la feina d'altres llocs com el Molí de n'Amengual i n'Hereveta.

La Sra. Maria Rosa Juan, regidora MES, diu que hi ha un tram entra ca na Colometa i la caseta
d'electricitat que la voravia és molt estreta i no hi ha paret. El Sr. Martorell  diu que ho ha
d'arreglar la propietat i que ara han canviat de propietaris perquè ho han venut, però són aquests
que han de fer un mur de contenció perquè no s'esboldregui.

La Sra. Maria Rosa Juan, regidora MES, diu que hi ha queixes per les brutors i deixalles que hi
ha en un solar davant l'escolta. Es contesta que es va obrir un expedient sancionador.

La  Sra.  Batlessa  dona  l'enhorabona al  Sr.  Bartomeu  Melià  de  can  Boterí  perquè  ha  estat
anomenat honoris causa per la Universitat de Comillas per la seva tasca lingüística de la cultura
guaraní a Paraguai.

La Sra. Maria Rosa Juan, regidora MES, dóna les gràcies pel detall dels premis literaris.

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,   La secretària,
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