
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

Núm. l112019.
Carácter: ordinária.
Data 25lll12019
Horari: de 20:00 a 23:00 hores.
Lloc: Sala de sessions de I'Ajuntament de Poneres.
RegidorVes assistents: Francisca Mora Veny, batlessa (El Pi); Jaume Martorell
Mesquida (El Pi); Miquela Bordoy Obrador (El Pi); Gaspar Mora Mulet (El pi);
Antoni Sastre Vanrell (El Pi); Maria Antónia Veny Serra (El Pi); Maria Rosa Juan
Moll (MES); Sebastiá Lliteres Lliteres (MES); Bartomeu Garí Salleras (MES);
Joan Obrador Gomals (PP); Maria Agnés Sampol Sabater (PP); Teresa Juliá Juliá
(PP); Miquel Angel Veny Mestre (PSOE).
Secretaria - Intervenció: Carmen Rosario Botón Valderrábano.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

La batlia dona la benvinguda a les persones assistents. A continuació, s'explica que es
durá a terme la sessió plená,ria ordinária. A l'hora a dalt assenyalada es ¡euneixen a la
casa consistorial els srs./es Regidors/es que s'indiquen a dalt presidits per la Batlia i
assistits per la secretiria de la corporació, amb la finalitat de dur a terme la sessió plenária
de I'Ajuntament que havia estat convocada pel dia d'avui. comprovada I'existéncia del
quórum que exigeix la Llei, s'ordena el comengament de la sessió amb l,ordre del dia
indicat.

PRIN!ER. ESTUDI I APROVACIó DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

SECON. PROPOSTA D'ACORD DE PLE D'ADHESIÓ AL SERVEI DE MENJAR
A DOMICILI DE LA MANCOMUNITAT DEL PLA DE MALLORCA.

La Sra. Batlessa explica que l'Ajuntament de Porreres está interessat en l'adhesió al
cont¡acte de la gestió del Servei Municipal de Menjar a domicili que du a terme la
Mancomunitat del Pla.

Per tot aixó, i d'acord amb el que disposen els Estatus de la Mancomunitat del pla, es
proposa que el Ple de la Corporació adopti el següent acord:
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Finalment es sotmet a votació i s'aprova per unanimitat I'acta del ple ordinari n' 9 de data
23 de setembre de 2019 i del Ple extraordinari n. 10 de data l7 d' octubre de 2019.

En compliment del que disposa I'art. 97 .2 de la Llei 20/2006, de I 5 de desembre,
municipal i de régim local de les Illes Balears, la batlia demana si algun membre de la
corporació vol formular qualque observació a I'acta de la darrera sessió anterior.



Primer. Sol'licitar a la Mancomunitat del Pla de Mallorca, l'adhesió de l'Ajuntament de

Porreres al serveis de menjar a domicili i que comenci el proper any 202O, inclós dins els

objectius de gestió i promoció de Serveis Socials.

Segon. Notificar aquest acord a la Mancomunitat del Pla i faculta¡ a la batlia o regidor en

qui delegui a fer els trámits oportuns per dur-ho a terme.

El regidor Miquel Ángel Veny(PSOE) explica al Ple que el servei es seguirá fent per la

empresa Newrest peró a través de la Mancomunitat amb la qui es fará una tramitació més

rapida del contracte i pert tant, el servei de menjar a domicili es mantendrá igual. Els

preus serán un poc més económics de 6,67 euros passaran a 6,52 euros.

La regidora Maria Agnés (PP) es queixa ja que no han vist el conve¡ri i necessitaria veure

una comparativa de menus i saber de qui depend aquest servei.

La batlessa comenta que l'altra vegada que van a dur a ple la present proposta es va

retirar ja que l'equip de govern no comptava amb les dades suficients, peró que aquesta

vegada es porta un full de ruta ben marcat i que aquesta adhesió a la mancomunitat no

modifica en res els estatuts.

El regidor Miquel Angel (PSOE) afirma que tot segueix igual amb el servei de menjar a

domicilio i que només l'ajuntament s'aprofrtará del beneñci dels 538 euros d'estalvi de la

diferéncia de prestar-se el servei directament pel consistori a per la Mancomunitat del Pla.

La regidora Maria Rosa (MES) mosúa la seva conformitat a mancomunar el servei de

menjar a domicili i ho troba profitós pel municipi. Demana un informe que mostri la

diferéncia {e prestar el servei mancomunat o per l'ajuntament de Porreres.

Tant la batlessa com el regidor Miquel Angel (PSOE) li expliquen els beneficis més

detalladament.

Passat el punt a votació, és aprovat per unanimitat amb majoria absoluta amb els vots a

favor dels regidors del Pi del PB PSOE i MES.

TERCER. DACIÓ DE COMPTE DE L'INFORME DE MOROSITAT DEL
PRIMER I TERCER TRIMESTRE DE 20I9
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La Sra. Batlessa dóna compte de I'informe de morositat i de pagament a proveidors dels

primer i tercer trimestre de 2019. Explica que a I'Ajuntament el període mitjá de

pagament és de 9,24 dies al primer i de 10,80 dies al tercer trimestre d'enguany des de

I'aprovació de la factura quan el máxim són 30. Pel que fa a I'informe de morositat, les

factures pagades dins el trimestre s'ha tardat l5,8ldies al primer i de 19,59 dies al tercef

trimestre des de la recepció de la factura. En relació a Serveis Municipals de Poneres el



PMP és de 23,08dies al primer i de 16,1 2 dies al tercer trimestre i en relació a la
morositat, les factures pagades dins el primer trimestre s'han pagat a 23,08 dies i '16,12

dies al tercer trimestre, mentre que de la Fundació Auditori Municipal de Porreres el PMP
és d' 32,32 dies des de I'aprovació de la factura al primer trimestre i de 24,88 dies al tercer
trimestre i en relació a la morositat, les factures pagades dins del primer trimestre s'han
pagal a 32,32 dies i de 25,37 dies al tercer trimestre.

El regidor Sebastiá Lliteres (MES) comenta que es pot millorar peró que en general les

dades son bones, tot i que falta veure les dades del quart trimestre.

El Ple en resta assabentat.

QUART. PROPOSTCIO NO DE LLEI RGE N',5139/19 RELATMA IMPULS DE
PATIS INCLUSIUS (PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS).

La Sra. Batlessa explica aquesta proposta d'acord que literalment diu:

3. El Parlament de les llles Balears insta el Govem de les Illes Balears que en els plans de

formació del professorat incloguin la gestió dels patis inclusius per facilitat la possibilitat
de realitzar activitats d'esbarjo dirigides a fomentar la igualtat, la prevenció del racisme, I
'homofóbia o la discriminació per raons de capacitat."

La regidora Maria Agnes (PP) mostra la seva conformitat amb la proposta.

La regidora Maria Rosa Juan (MES) es mostra a favor de la proposta comentant I
'importáncia que als patis existeixin estructures i relacions de génere. Explicá que "El
nostre grup está completament d'acord, com no pot ser d'alÍa manera, amb aquesta

proposició no de llei d'impulsar els patis inclusius. El pati de I'escola és i ha de ser un

espai educatiu i el principal espai de joc i moviment que tenen els infants durant la
jomada escolar, peró també és el seu petit espai de socialització on s'hi desenvolupen

bona part de les interaccions entre iguals, i el descobriment de la seva autonomia' Per

aixó, és important tenir en compte I'estructura, el disseny i els elements del pati per

afavorir el joc i els aprenentatges, i molt important, incorporar una mirada amb
perspectiva de génere oferint les mateixes oportunitats de joc, exploració i seguretat a

totes les nines i nins."

Passat el punt a votació, és aprovat per unanimitat amb majoria absoluta amb els vots a

favor dels regidors del Pi del PB PSOE i MES.

'

"1. El Pa¡lament de les Illes Balears insta el Govem de les Illes Balears a continuar
fomentant que els centres educatius engeguin progr¿rmes per a la realització d'actiütats, a

l'hora de l'esplai escolar adregades a aconseguir que els patis siguin uns espais inclusius.

2. El Parlament de les Illes Balears insta els ajuntaments de les llles Balears que, a l'hora
de realitzar les feines de manteniment i actualització de les zones d'esplai dels centres

educatius, tinguin present la necesissitat d'incloure ¡naterals i elements adaptats a tot I
'alumnat que facin més ñcil la realització d'aquest tipus d'activitats i permetin que

aquests espais es puguin convertir en patis incluius.
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CINQUT, PROPOSICIÓ NO DE LLEI RGE N" 6474119 RELATIVA A ADEHSIÓ
DE LES ADNIINISTRACIONS LOCALS A LA XARXA DE CIUTATS ANIIGUES
DE LA INFANCIA (PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS).

La Sra. Batlessa explica aquesta proposta d'acord que literalment diu:

"1. El Parlament de les Illes Balears insta els consells insulars, ajuntaments i
mancomunitats de les llles Balears, a renovar el seu compromís amb la Convenció sobre
els drets de I'lnfant aprovada per l'Assemblea General de les Nacions Unides el 20 de
novembre de 1989, amb I'adhesió a la Xarxa de Ciutats Amigues de la Infáncia, fent seus
el objectius de que:

. Cada nin i nina ha de ser valorat, respectat i tractat justament dins de les seves
comunitats;
. Les necessitats i prioritats de cada nin i nina han de ser esmltades i s'han de considera¡
en les normatives i politiques públiques, en els pressupost i en totes les decisions que els
afectes; . f615 el nins i nines han de tenir acces a serveis essencials de qualitat;
. Tots el nins i nines han de üure en entoms segurs i nets;
. I tots els nins i nines han de tenir l'oportunitat de gaudir de la vida familiar, el joc i I'oci.
2. El Parlament de les Illes Balears, insta els consells insulars a, en el má¡c de les seves
competéncies.en mat¿ria de cooperació local, oferir cooperació tecnica als ajuntaments en
aquesta matHa.

3. El Parlament de les Illes Balears traslladará aquest acord als consells insulars,
ajuntaments i mancomunitats de les Illes Balea¡s.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govem de I'Estat a modificar la Llei Orgánica
212012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressuposti,ria i Sostenibilitat Financera per tal de que
les entitats locals puguin destinar el superávit pressupostari a inversions i despeses
corrents amb la finalitat de poder donar compliment dels drets dels infants i adolescents
d'acord amb els acords de la Convenció sobre els drets de I'infant de les Nacions Unides
de 20 de nove¡nbre de 1989."

La regidora Maria Rosa Juan (MES) comenta al respecte: Estem completament d'acord
també en aquesta Adhesió. Com diu UNICEF, una Ciutat Amiga de la Inláncia és
qualsevol ciutat, poble, comunitat o sistema de govem local compromés amb el
compliment dels drets de les nines, els nins i els adolescents d'acord amb la Convenció
sobre els Drets de L'infant. Nosaltres des de el nostre partit sernpre hem treballat pq aixó
sigui així. De fet al nostre programa ja duiem la proposta de I'adhesió de Porreres a
I'Associació Intemacional de Ciutats Educadores (AICE) *(per obrir I'educació més enllá
de l'escola i de les famílies i perqué també hi tenguin una importáncia especial les
entitats, associacions, grups informals i tots els ciutadans i ciutadanes com a agents
educadors) i també v?rem presentar la moció, aprovada en aquest ple, dels camins
escolars segurs, per posar uns exanples. I creim evidentment que aquest ajuntament, tant
I'equip de govem com oposició hem de treballar junts perqué els nostres infants tenguin el
millor poble possible, tant per ells com per les seves famílies.
La batlessa li explica que es trata de adherir-se a nous prog¡ames.
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Per la seva banda, la regidora Maria Agnés mostra la seva conformitat y suport a la
iniciativa.

Passat el punt a votació, és aprovat per unanimitat amb majoria absoluta amb els vots a

favor dels regidors del Pi del PB PSOE i MES.

SISü. MOCIÓ CONJUNTA PER LA FIXACIÓ D'UNS CRITERIS OBJETIUS D
'ASSIGNACIÓ DELS FONS DE L'IN{POST SOBRE ESTADES TURÍSTIQUES I
CANVI DEL PAPER DE LA C OMISSIÓ D'IMPULS DEL TURISNIE
SOSTENIBLE (PI-PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS).

La Sra. Batlessa explica aquesta moció que literalment diu:

EXPOSICIO DE MOTIUS

Els articles l9 i 20 de la Llei 212016, de 30 de marq, de I'lmpost sobre Estades Turístiques

a les llles Balears i de mesures d'impuls del turisme sostenible estableixen el fons per

afavorir el turisme sostenible que es nodreix de la recaptació total de I'impost sobre

estades turístiques a les Illes Balears, les finalitats a que es poden dedicar aquests recursos

económics i crea la Comissió d'lmpuls del Turisme Sostenible com a órgan encarregat de

proposar els projectes que s'han d'executar amb cárrec al fons per afavorir el turisme

sostenible.

L'experiéncia acumulada els darrers anys de funcionament de I'impost, de dotació del

fons, de reunions de la Comissió i d'elecció de projectes convida a repensar i int¡oduir

canvis en aquests diversos mecanismes. Els Ajuntaments han vist com en diverses

convocatóries de presentació de projectes a ser finangat per aquest fons els seus projectes

prácticament eren exclosos. El Govem de les Illes Balears ha trobat en el fons una forma

per finangar la seva política d'inversions desnaturalitzant el carácter finalista i adregat a

compensar les extemalitat negatives associades al turisme. Moltes de les entitats socials i
económiques que participen en la Comissió han aixecat la seva veu contrária a com

s'elegeixen els projectes i a que s'estan dedicant els recursos recaptats a través de I'impost.

La introducció de criteris objectius a la normativa de l'lmpost d'Estades Turistiques

determinant percentatges minims de recaptació que han de quedar ala zona turística que

ha generat el tribut o que han d'anar a projectes impulsats pels ajuntaments o determinant

perceptatges mínims de recaptació que han d'anar a les finalitats básiques de l'lmpost com

la protecció, preservació, modernització i recuperació del medi natural, rural, agrari i
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marí, serien una via per evitar les tensions i corrfrontacions que al voltant de I'elecció dels

projectes a finangar per I'impost s'han anat generant.

Pe¡ tot aixó, el grup del Pi-Proposta per les Illes Balears proposa al Ple l'adopció del

següent:

Segon. Instar el Covern de les Illes Balears a que dins els criteris objectius per a I'elecció

dels projectes finangats pel fons per afavorir el turisme sostenible que s'han d'introduir a

la normativa de I'lmpost d'Estades Turístiques s'estudii: a) L'establiment d'un percentatge

minim dels recursos dedicats a projectes presentats pels ajuntaments; b) L'establiment que

un percentatge mínim de la recaptació generada a cada zona turística serveixi per finangar
projectes d'aquesta zona; c) L'establiment que un percentatge mínim dels recursos aniran
dedicats a les finalitats fonamentals de I'impost com la protecció, preservació,

modemització i recuperació del medi natural, rural, agrari i marí.

Tercer, Instar el Govern de les llles Balears a impulsar una modificació normativa relativa
a la Comissió d'lmpuls del Turisme Sostenible que garanteixi que els projectes per ser

aprovats necessiten un suport ample i una majoria qualificada no essent suficient el vot
dels representants del Govem de les Illes Balears.

El regidor Sebastiá Lliteres (MES) es refereix a les dues mocions i comenta que s
'abstendran respecte ambdues. Diu que "que la intenció de la dreta és eliminar aquesta
fita que representa l'impost turístic. Quan govemava tr¡ÉS, el % dedicat a Medi Ambient
era el 50%. Amb l'actual gestió de la conselleria per part del PSOE, un 157o. Porreres ha
rebut més de 4'5 milions d'euros en relació al medi ambient entre 2016 i 2018
(2.662.0O0e del projecte d'ampliació EDAR, i 2.075.34'l€ del projecte de la bassa de
rec)."Estam d'acord en qué és injust que els ajuntaments destinin doblers i rocursos a
realitzar projectes que després no tenen sortida a través d'aquesta via, tot i que els
municipis es beneficien d'aixó. Demana quants projectes ha presentat I'Ajuntament?
La batlessa li respon que es va presentar el projecte de la ruta hidráulica, que va ser
refusat i que enguany no es va poder presentar cap per falta de tanps ja que el termini s
'exhauria en agost. A més, la batlia fa una explicació de la aplicació i fixació dels
percentajes de la subvenció i comenta la priorització que es fa segons les necessitats del
municipi.

Per la seva banda, la regidora Maria Agnés (PP) comenta que no está d'acord amb el punt
2,b de la moció presentada pel Pi i manifesta que la moció presentada pel seu grup
municipal és més clara.
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ACORDS

Primer. Instar el Covern de les Illes Balears a impulsar, de forma consensuada amb els

Consells Insulars i la Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears, una modificació
normativa relativa a I'impost de turisme sostenible a trravés de la qual es fixin criteris
objectius en I'elecció dels projectes finangats pel fons per afavorir el turisme sostenible.



Finalitzat el debat, i passat el punt a votació, és aprovat per majoria absoluta amb l0 vots
a favor (6 del Pi, 3 del PP i I PSOE)i les 3 abstencions de MES.

La Sra. Regidora María Agnés Sampol Sabater, explica aquesta moció que literalment
diu:

EXPOSICIO DE MOTIUS

" El Pla d'obres i serveis per als municipis és una ajuda económica que ofereix anualment
el Consell de Mallorca , com a ens supramunicipal, i una frrt de finangament molt
important per als ajuntaments de Mallorca, sobretot per als més petits amb una caréncia d
'ingressos que els impedeix fer inversions necessáriaes per als ciutadans.
Aquest darrers anys el Consell de Mallorca, ha gaudit i gaudeix d'una bona situació

económica grácies a la nova Llei de finangament aprovada pel Partit Popular.

En lloc d'augmentar les ajudes als municipis, el Consell de Mallorca ha optat per

augfnentar els cárrecs de confianga i els assessors.Es a dir, s'ha incrementat la despesa de

personal, convertint-se en una agéncia de col'locació dels partits que govemen la
institució insular amb aquest nou pacte.

Al pressupost per a l'any 2019 el Consell va rebaixa¡ un 30% les ajudes als ajuntaments'
Ll'ajuda al municipi de Sant Lloreng era necessária i inidscutible, peró els batles i
batllesses de tots els partits van demanar que el Consell fes un esforg i tragué doblers d
'altres partides per compensar aquesta rebaixa.
La nova legislatura ha comengat ,amb el mateix problerna de despesa desconrolada, amb

més cárrecs de confianga, assessors i nous depafaments, inclús sense tenir competéncies

de les matéries, peró res s'ha parlat de l'augment d eles ajudes per obres i serveis als

ajuntaments de Mallorca.

Aquestes ajudes són molt importants per inversions municipals, necessáries i básiques,

tant pel manteniment d'infraestructures com per a la creació de noves, aigües, jardins,

centre culturals, educatius...

Per tot aixó, el grup popular proposa al Ple l'adopció del següent:

ACORD

L'Ajuntament de Porreres insta al Consell de Mallorca a que augrnenti la quantitat de la
línia d'ajudes del Pla d'obres i serveis en un 30% aquesta legislatura (un increment de

7 ,5%o a cada convocatória per als próxims anys 2020,2021,2022,2023)-

El regidor Sebastiá Lliteres (MES) apunta que aquesta moció no és necessária ni s'enten i
aporta diversos exemples d'obres fetes a Porreres finanqades amb el Pla d'obres i serveis
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SETÉ. NIOCIÓ ENVERS EL PLA D'OBRES I SERVEIS (PP).



Finalmente, la regidora Maria Agnes acepta quant al contigut d'aquesta moció el demanar
únicament al CIM la pujada assenyalada per la batlessa.

Finalitzat el debat, i passat el punt a votació, és aprovat per majoria absoluta amb 9 vots a
favor (6 del Pi i 3 del PP )i les 4 vots en contra (3 de MES i I de PSOE).

VUITÉ. IIIOCIÓ PRoPosTA D.ACoRD PER A LA LLEI D'UNIVERSALITAT
DESCOMPTE RESIDENT TRANSPORT AERI ILLES BALEARS (PP).

La Sra. Regidora María Agrrés Sampol Sabater, explica aquesta moció que literalmer¡t
diu:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Els ciutadans de les Illes Balears, així com la resta de territoris extrapeninsulars (llles
Canáries, Ceuta i Melilla)ens trobam en inferioritat d'oportunitats en quan a la
connectivitat entre illes i entre les illes i la Peninsula, al no disposar d'altres mitjans de
transport més enllá dels aeris o marítims, per raons óbvies.
Per aixó, l'any 2001 un Govern del Partit Popular va aprovar un descompte del 50% per
tots els ciutadans de les llles Balears, tant en el transport aeri com marítim, en els seus
desplagaments entre les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera i entre les illes i
la península. Després de dos anys de reivindicacions de la classe politica i la societat
balear, el Govem de Mariano Rajoy aprová l'augment del descompte de residents al 75%.
(Real Decreto 13161200l de 30 de noviernbre, por el cual se bonifican las tarifas de los
Servicios regulares de transporte aéreo y marítimo para los residentes en las Comunidades
Autónomas de Canarias, Islas Baleares y Ceuta y Melilla, modificado por el Real Decreto
134012007 de I I de octubre) (Disposición adicional decimotercera de la Ley l7l20l2 de
27 de diciembre de Presupuestos generales del estado para el año 2013, modificada por
Ley 3/2017 de 27 dejunio, de presuestos generales del estado para el año 2017 y por la
Ley 4O/2O15 de I de octubre de régimen juídico del sector público).
En els dos casos, el descompte de resident ha estat sempre un dret universal, els
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del Consell de Mallorca: només entre 2016,2017 i 2018 Porreres ha rebut des de les
diferents i¡rees del Consell 2.540.000 €, inclosa la primera fase de la ronda. Recorda,
també que durant la legislatura del PP es varen dedicar l8 milions d'euros al pla d'obres i
serveis, i que amb el pacte de progrés, la legislatura passad4 90 milions.

El regidor Miquel Ángel Veny (PSOE) comenta que no está d'acord amb la exposició de
motius.
La batlessa, opina que es positiu bo dernanar més doblers pel municipi i seria bo una
pujada del minima del 7%. peró troba en aquesta moció un atac a l'equip de gover del
Consell Insular de Mallorca que generaria una coníiontació innecesária.



beneficiaris del qual tenen vigéncia indefinida i dret a obtenir bonificacions en les tarifes
dels serveis regulars de Eansport marítim i aed de passatgers. Els ciutadans espanyols,
així com els de la resta d'Estat membre de la Unió Europea o d'altres Estats firmants de I
'Acord sobre I Espai Económic Europeo o de Suiza, els seus familiars nacionals de
tercers paisos beneficiaris del dret de residéncia o del dret de residéncia permanent i els
ciutadans nacionals de tercers paisos residents de llarga duració. que acrediten la seva

condició de resident en les comunitats autónomes de Canáries i les Illes Balears i en les
ciutats de Ceuta i Melilla.
No obstant, l'aplicació d'aquest descompte sembla haver provocat de forma no desitjada
una pujada de preus abusiva per part dels operadors aeirs, que de fet absorbeixen una part
d'aquest esforg públic que es fa en favor de l'usuari peró que acaba beneficiant als
operadors. Aquest fet ha provocat l'evident queixa de consumidors, administracions,
grups polítics i de la societat en general. Així doncs, es fa necessari establir mecanismes
de control a les operadores per perseguir i eradicar les males práctiques amb l'objectiu
que ningú faci un mal ús dels fons públics que financen dit descompte i perqué s'asseguri
un preu final competitiu en aquests mitjans de transport, que tal i com he exposat al
principi no disposen d'altemativa per els ciutadans de les Illes Balears, aixi com per la
resta de territoris ubicats fora de la Peninsula.
Amb aquest mateix objectiu, l'any 2013, el Govem del Partit Popular va posar en marxa I
'Observatori de preus i connectivitat per el transpof aeri de Canáries i Balears.

Dins aquest mateix marc de determinar mesures de control a les abusivers pujades de
preus, i com a resposta a una interpel lació del Grup de Coalición Canaria, duta a aterme
a la sessió plenária de 18 de desternbre de 2019, el Ministre Ábalos afirm haver
encarregat els transports i que el Ministeri está fent feina amb l'Agéncia Tributaria
creuant dades enre les bases de dades de viatges de residnts i de la renda per poder
obtenir informació sobre la correlació entre viatges i nivell de renda, així com quantes
vegades s'estan benefi ciant.
Aquesta afirmació suposa acabar amb la universalitat de l'esmentat descompte i suposaria
el fi de la naturalesa mateixa del descompte que no és altre que pal'liar els efectes de la
insularitat en quan a connectivitat, independentment de la renda o de la freqüencia d'ús.
Aixó afectaria a col lectius que necessiten de manera especial desplaga¡-se a la Península

o viatjar entre illes com estudiants, empreses, treballedors...etc
Aquest anunci ha provocat una gran alarma en diferents sectors de la societat balear.

ACORDS

-El Ple d'Ajuntament de Porreres acorda instar al Govem d'Espanya a garantir la
universalitat del descompte per el transport aeri i marítim del 75% per els
residents de les Illes Balears i de la resta de territoris fora de la Península en les
condicions actualment establertes.
-El Ple de l'Ajuntament de Porreres rebuda qualsevol intent de vincular el
descompte de resident amb el nivell de renda o limitar el seu ús en un determinat
nombre de viatges.
-El Ple de I Ájuntament de Porreres insta el Covem d'Espanya a convoca¡ I
'Observatori de Preus i Connectivitat per el transport aeri de Canáries i Balears
per el correcte control dels preus finals i evitar possibles augments abusius de
pfeus.
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La regidora Maria Rosa (MES) mostra la seva disconformitat amb la moció del PP i
afegeix que hauria de haver un régimen de tarifa plana.

La batlessa mostra la seva conformitat amb la reivindicació, que es fixi un percentatge i
que es controlin els preus.
El regidor Sebastiá Lliteres (MES) mostra la seva conformitat amb la generalitat de la
moció.
El regidor Miquel Ángel Veny (PSOE) opina que no s'esta d'acord amb la exposició de
motius peró si respecte el descompte.

Finalitzat el debat, i passat el punt a votació, és aprovat per majoria absoluta amb 9 vots a
favor (6 del Pi i 3 del PP )i les 4 abstencions (3 de MES i I de PSOE).

NOvÉ. MoCIÓ DE REBUIG A LA SENTÉNCIA DEL TRIBUNAL SUPREM EN
RELACIÓ AL JUDICI DE L'U D'OCTUBRE I EN DEFENSA DELS DRETS
FONAMENTALS (MES).

El sr. Regidor Sebastiá Lliteres Lliteres, explica aquesta moció que literalment diu:

Fets

La senténcia del Tribunal Suprem en relació al judici de I'l d'octubre que condemna als

polítics catalans Oriol Junqueras, Carme Forcadell, Jordi Si¡nchez, Jordi Cuixart, Jordi
Turull, Raül Romev4 Josep Rull, Quim Fom i Dolors Bassa a elevades penes de presó i a
Meritxell Borrás, Carles Mundó i Santi Vila a multes económiques i inhabilitació, no fa
més que dernostrar un judici molt polititzat i sense sentit que mai no s'hauria dhaver
produi't. El Govem espanyol lluny d'afrontar i solucionar per la üa política un problana
de base política, el judicialitza, I'agreuja encara més i posa de manifest, davant tota
Europa i el món, el déficit democrátic a l'Estat espanyol i I'aval a la repressió judicial i
policial als drets fonamentals.
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MOCIÓ DE REBUIG A LA SENTÉNCIA DEL TRIBUNAL SUPREM EN RELACIÓ
AL JUDICI DE L'U D'OCTUBRE I EN DEFENSA DELS DRETS FONAMENTALS

Actualment hi ha una gran preocupació per la reducció de la qualitat democrática a I'Estat

espanyol, per la repressió i el tractament de la dissidéncia política i per la judicialització

sistemática de la política espanyola. La solució a la ferma dernanda del dret

d'autodeterminació d'un poble mai no hauria de ser la repressió ni la üa judicial, sinó el

diáleg, el pacte politic i el respecte als drets fonamentals de les persones i dels pobles.



Per tot aixó, propós al Ple municipal que prengui els acords següents:

Primer. Manifestar el rebuig a la senténcia condemnatória ernesa pel Tribunal Suprem en

relació al judici det dia primer d'octubre i la causa del Procés de Catalunya. Una

senténcia judicial condemnatória mai no será la solució a un conflicte politic.

Segon. Reclamar la llibertat i amnistia dels representats polítics i dels activistes catalans

empresonats o exiliats.

Tercer. Expressar la solidaritat a tots els electes municipalistes catalans de tradició

democrática que durant aquest darrer cicle han posat els ajuntaments dels seus pobles i
ciutats al servei de la democrácia i les llibertats.

Quart Instar el Govem de I'Estat espanyol a obrir de manera efectiva i urgent 1a üa del

diileg per tal que s'articuli una solució política i dernocrática al conflicte politic entre

I'Estat espanyol i Catalunya en el marc del respecte a la demanda del dret

d'autodeterminació dels pobles.

Cinqué. Comunicar aquest acord al Govem espanyol, al Govetn de les Illes Balears i al
.Parlament les Illes Balears.

La regidora Maria Agnés (PP) discrepa amb la moció i comenta que no afecta als

ciutadans de Porreres, a més la senténcia dels tribunal que apliquen el dret s'ha d'actar.
La batlessa opina que es t¡ata de una moció ideológicament potent quant a la libertat de
decisió i afegeix que el seu grup polític s'abstendrá.
El regidor Sebastiá Lliteres (MES) li respon comentan que totes les mocions son
ideológiques.
La regidora Maria Rosa (MES) opina que la moció afecta al municipi en tant quq molta
gent, tant la que ha votat a la seva formació com altres persones que no, consideren
injusta la situació que exposa la moció.

Finalitzat el debat, i passat el punt a votació, la moció compta amb 3 vots a favor de MES
3 vots en contra de PP i les abstencions (6 del PI i I de PSOE). No es fa servir el vot de
qualitat de la batlessa.

DESÉ. DACIÓ DE CO}IPTE DECRETS BA'I'LIA/REGIDORIES DELEGADES.

La regidora Maria Agnés (PP) pregunta sobre els següents decrets:

- n" 23/19 relatiu al presupost de despeses en cultura.
- n" 25119 relatiu al turisme i altres despeses

- n'26119 relatiu als subministraments en culturals
- ¡" 27/19 relatiu als mercats.
- n" 213119 relatiu a la subvenció i el pressupost del projecte de la piscina municipal.
El regidor Jaume Martorell (PI) li comenta que es tracta d'una piscina petita i la batlessa
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explica el projecte.

La batlessa comenta que la documentació dels decrets demanats estan a disposició del
regidors a l'Ajuntament i poden consultarJa.

El Ple en resta assabentat.

ONZÉ. DACIÓ DE COMPTE ACORDS JUNTA DE GOVERN.

La regidora Maria Rosa (MES) vol saber si la documentació enviada sobre els acords de
les juntes de govem est¿ correctament quant a les fulles blanques.

Per part de la Secretaria se li va informar que está correctament i no es tracta de cap
errada de escaneig.

El Ple en resta assabentat.

DOSE. PROPOSTES D'URGENCIA.

Per part del PP es vol presentar una moció per la qual cosa la batlessa els danana qui
argumentin la urgéncia, al que la regidora Maria Agnés (PP) reconeix la dificultat i el poc
temps tingut i les presses per presentar la moció peró que la troba necessi¡ria despres de
conéixer les declaracions de la ministra d'educació Isabel Ceelá.

Els regidors de MES i PSOE creuen que la moció no és urgent i es pot tratar al proper
plenari.

Passada a votació l'urgéncia de la moció, es aprovada per majoria absoluta amb 9 vots a
favor de PI i PP I vot en contra de PSOE i 3 abstencions de MES.

Per tant, la Sra. Regidora María Agrés Sampol Sabater (PP), passa a explicar aquesta
moció que literalment diu:

DECLARACIO INSTITUCIONAL QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL
POPULAR A L'AJUNTAMENT DE PORRERES EN DEFENSA DE LES LLIBERTATS

EDUCATIVES CONSAGRADES A LA CONSTITUCIÓ

El Grup Municipal Popular a l'Ajuntament de Porreres, d'acord amb el que preveu el
Reglament d'organització, funcionament i régim jurídic de les Entitats locals de Porreres
desida elevar a Ple Municipal la següent Moció en defensa de les llibertats educatives
consagrades a la constitució:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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Els pares són els primers responsables de l'educació dels seus fills. Aquest paper no pot
ser substituit ni condicionat per l'Estat, sinó que, els pares han de tenir la seguretat que I
'Estat els protegeix i garanteix els seus drets.

La Constitució Espanyola de 1978 va situar l'art 27, "Tbts tenen dret a l'educació. Es

reconceix la llibertat d'ensenyament". En el seu títol Primer "Dels drets i deures

fonamentals". No va ser una decisió casual, sió que va respondre a la voluntat dels

constituents perqué ambdós drets es trobessin en un plirnol d'igualtat i fonamental.

Al llarg dels quarante anys de vigéncia de la Constitució, les diferents reformes

educatives han defensat amb més o menys passió ambdós drets, desenvolupats i
reafirmats per la jurisprudéncia del Tribunal Constitucional.

No obstant aixó, l'últim projecte de llei del Partit Socialista, l'anomenada LOMLOE -
qüestiona el primer gran pacte educatiu de la Transició quan intenta limitar les llibertats
educatives reconegudes en lp Constitució.
Les recents manifestacions de la ministra d'educació, que tot i l'abundant normativa i
jurisprudéncia, entre elles la Declaració Universal dels Drets Humans qu en el seu art

26.3 estableix que ''els pares tindran dret preferent a escollir el tipus d'educació que será

donada als seus fills" han generat una gÍm alarma social ja que qüestionen que els pares

puguin triar l'educació dels seus fills una cosa que es materialitza quan les famílies trien

un centre educatiu i no un altre.
La ministra també igrrora que l'art 27 .3 de la Constitució Espanyola estableix amb

claredat que "Els poders públics garanteixen el dret que assisteix els pares perqué els seus

fills rebin la formació religiosa i moral que estigui d'acord amb les seves conviccions".

Per tot aixó, el grup municipal Popular a l'Ajunt¿ment de Porreres, presenta la següent:

PROPOSTA D'ACORD

1. Respectar i áefensar la Constitució Espanyola i la jurisprudéncia ernanada del

Tribunal constitucional en relació al'art27, que situen en el mateix pla d'igualtat
el dret a l'educació i la llibertat d'ensenyament, mitjan§ant un desorvolupament
harmónic d'ambdós drets.

2. Garantir que els pares, com a primers responsables de l'educació dels seus fills,
trien el tipus d'educació i el centre educatiu on escolaritzar els seus fills.

3. Defensar la xarxa de centres concertats com a garants de l'existéncia d'una oferta

plural complernentária a la xarxa pública, tal com ha manifestat el Tribunal

Consitucional, i per tant de la llibertat d'elecció de les famílies, assegurant la

igualtat d'oportunitats de les mateixes en l'exercici d'aquest dret el qual implica
que les dues xarxes, pública i privada-concertada hauran de tenir els recursos

necessaris que assegurin aquest dret.

4. Promoure i donar suport a l'autonomia organitzativa i pedagógica dels centres,

respectant el carácter propi dels mateixos, per a desenvolupar projectes educatius

de qualitat que puguin respondre a les inquietuds i prioritats de les families per tal

que aquestes puguin triar amb total llibertat.
5. Garantir l'existéncia i gratuitat dels centres d'educació especial tant a la xarxa

pública com privada-concertada com garants de la llibertat d'elecció de les

famílies.
6. Respectar i complir l'art 27.3 de la Constitució que obliga els poders públics a
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garantir el dret que assisteix als pares perqué els seus fills rebin la formació
religiosa i moral que estigui d'acord amb les seves conviccions.

7. Abandonar qualsevol intant dirigit a suprimir la demanda social de l'art 109.2 de
la LOMCE com a factor determinant per part de les administracions a l'hora d
'oferir les places educatives.

8. Traslladar aquest acord al Govem d'Espanya perqué, a través del compliment de
tots els punts d'aquesta proposta, defensi i garanteixi les llibertats educatives
consagrades en la Constitució Espanyola.

La regidora Maria Rosa Juan (MES) comenta que no han tingut temps per mirar-ho i que
el que ha mirat no hi estan d'acord ja que troba que no hi ha problemes d'elecció de
centres a Porreres.
Les regidores Maria Agnés (PP) i Maria Rosa (MES) debaten sobre la importáncia de les
dues models de escoles: públiques i concertades.

Per part del regidor Miquel Angel Veny (PSOE) no está d'acord i comenta que no li ha
donat ternps per examinar la moció.

La batlessa comenta també el poc temps que s'ha donat per estudiar la moció i que a
Porreres hi ha ambdues models de escoles presents i pert tant el problerna d'opcio de
centre no existeix.

Finalitzat el debat, i passat el punt a votació, la moció és aprovada per majoria absoluta
amb 9 vots a favor (6 del PI i 3 del PP) i 4 vots en contra (3 de MES i I de PSOE).

TREZE. TORN OBERT DE PRECS I PREGUNTES.

La sra. Batlessa obri I'apartat de precs i preguntes, i dona la paraula en primer lloc al
Partit Popular.

- La sra. M." Ines Sampol dernana si els Decrets i Juntes de Govern poden arribar amb
més temps d'antelació.
La Batlessa li explica que els llibres de Decrets i de Juntes de Govern estan
informatitzats, i que per treurerJos cada dia es un volum de feina molt important, peró
que demanará que per la Comissió Informativa o abans de la convocatória del ple ho
puguin tenir.

- La sra. M." Inés Sampol demana com es troba la Relació de Llocs de Feina de
l'Ajuntament?
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La Sra. Batlessa explica el procés que va a dur a terme I'Ajuntament contractant una
empresa, la qual no va fer absolutament rés. Explica que estan en marxa una série de
fronts relacionats amb aquest tema, com es la carrera professional, la qual se está

tramitant el reglament per part dels delegats de personal. Se compromet que quan tenguin
l'esborrany de la Relació de Llocs de Feina se'ls hi passará.

- La sra. M." lnés Sampol demana si comencen a tenir preparat el Pressupost de l'any
2020, vist que el Consell de Mallorca i el Govem Balear ja ho estan tramitant.
La sra. Batlessa li contesta que el depafament de comptabilitat i tresoreria estan fent feina
fa ternps, indicant que a principis de gener s'espera tenir-ho enllestit.

- La sra. M." Inés Sampol dernana si les hi podran passar la liquidació de la partida de

festes a dia d'avui?. També dernana si les hi poden passar el model 347 de l'any passat de

l'Ajuntament, de I'empresa pública i de I'Auditori?.
La sra. Batlessa pren nota i li contesta que les hi passaran.

- La sra. M.'Inés Sampol demana si se podrá publicar els contractes menors al Portal de

Transparéncia?.
La sra. Batlessa li contesta que estan tots publicats, si bé les compres petites poden no

estar publicades.

- La sra. M." Inés Sampol dernana si es poden publicar les declaracions anuals de bens i
activitats dels representants locals a la página web de I'Ajuntament?.
La sra. Batlessa li contesta que estan publicades a la página web de I'oficina anticomrpció
a on apareixen tota la informació interessada. En quan a la possibilitat de publicar-ho a la
página web de l'Ajuntament, se demanará si es possible.

- La sra. M." Inés Sampol demana el cost que va suposar a I'Ajuntament la festa dels
"quintos".
La s¡a. Batlessa contesta que a l'Ajuntament només li va suposar despesa la contractació
de l'ambuláncia, i destacar la predisposició de la brigada municipal per el muntatge i
desmuntatge dels cadafals, a més diu que no se va posar servei de Policia Local.

- La s¡a. M." Inés Sampol comanta que s'han tancat unes parcel les de la nova Rond4 r

dernana que ho ha tancat?.
El sr. Jaume Ma¡torell li contesta que s'ha dut a terme conforme el projecte.

- La sra. M.' Inés Sampol demana si poden fer una valoració quantitativa i qualitativa del

mercat "Pam a Pam".
La sra. Batlessa contesta que la valoració quantitativa no se pot fer en aquest moment, en

canvi la valoració qualitativa diu que aquest mercat té una gran qualitat, explica el seu

funcionament a Porreres i la dificultat d'enganxar a la gent per el gran nombre de

comergos locals, i que tenen previst potenciar aquest mercat amb paradetes de fruites i
verdures.

- La sra. M.'Inés Sampol demana la despesa des de el dia que es va signar el contracte
fins a dia d'avui del centre de dia.
La sra. Batlessa contesta que en aquest moment no ho sap, peró que ho mirará i les hi
passará.
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- La s¡a. M.'lnés Sampol dernana si poden explicar el terna de les places de la Policia
Local.
La s¡a. Batlessa explica el procediment dut a terme, el nombre d'aspirants, el dia de

I'examen, la peculiaritat de la convocatória al no exigir la titulació de policia.

- La sra. M.'Inés Sampol demana si es pot arreglar I'aire condicionat i calefacció del seu
local del carrer d'en Veiet.
El sr. Jaume Martorell li contesta que el servei de manteniment ho mirará.
Al mateix temps els representats de MES comuniquen que tenen el mateix problana a
més de goteres a la seva seu.

- La sra. M.^ Inés Sampol demana si al Pressupost 2020 s'inclourá una partida per
reformar els vestuaris, il luminació, seguretat del camp de futbol.
El sr. Antoni Sastre explica que sortiran convocatóries extemes per subvencions en
matéria d'instal lacions esportives.
El sr. Miquel Angel Veny pren la paraula, i comunica que segons quins documents no
importa demanar-los a Ple. Per exanple el model 347, la liquidació del pressupost, etc.,
ho poden demana¡ di¡ectament a secretaria o al departament de comptabilitat per correu
electrónic i així queda constancia de la petició.

Acabat el tom del Partit Popular, la sra. Batlessa dona laparaula al grup municipal MÉS.
Abans d'iniciar la primera pregunta, el sr. Sebastiá Lliteras formula una consideració
prévia per la qual diu que no existeix cap normativa que prohibeixi presentar mocions
entre la convocatória de la Comissió Informativa i la celebració d'aquestes, com es va
insinuar per part de la batlessa. Dernanen que si no queda clar, la secretária faci un
informe.
La Batlessa comunica que segons la secretária, si se presenta la moció entre la
convocatória de la Comissió Informativa i la celebració, aquesta té la potestat d'aprovar-
la per dur a I'ordre del dia, i que des de la Comissió Informativa fins la convocatória del
Ple hi ha un termini per presentar les mocions per urgürcia.

- Comenga el tom de preguntes per part del grup municipal ile UÉS, el sr. Sebastiá
Lliteras diu que aquesta pregunta ha estat registrada a I'Ajuntament, fa referéncia a la
situació de les pedreres en general, llegeix l'escrit.
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- La sra. M.' Inés Sampol comenta que les hi han dernanat la normativa de neteja i
reparació de cotxos al carrer..
El sr. Jaume Martorell diu que no existeix cap normativa, perqué no es poden arreglar
vehicles al carrer, i on tot cas si es fa, es competéncia de la Policia Local.
La sra. Batlessa dernana eri cas de produir-se aquests fets, que les queixes es facin arribar
a l'Ajuntament.

- La sra. M.' Inés Sampol demana si el regidor d'esports informació de la reunió del
Consell d' Entitats Esportives.
El regidor d'esports, sr. Antoni Sastre informa de la reunió que es va produir dia 20 de
novanbre, a 1a qual es va decidir per unanimitat mantenir el funcionament d'aquest
Consell, i la voluntat es fer-ho públic.



La sra. Batlessa explica la situació i competéncies de I'Ajuntament i de les altres
administracions, a més de que els dimarts es poden consultar amb els técnics municipals.

- El sr. Bartomeu Garí, en relació a les beques escolars i la targeta ciutadana i en relació a
subvencions i descomptes, comenta la problonática per accedir a aquestes ajudes, i critica
la suposada duplicitat de les mateixes i la falta d'informació que hi ha hagut al respecte,
que provoca que la gent es pugui quedar sense aquestes ajudes de forma injustificada
Afegeix que es va publicar al BOIB un text diferent al que havia passat per Ple pel que fa
a l'apartat de requisits, i diu també que abans de publicar-ho s'havien compromés a

convocar la comissió de beques i no ho han fet. Per tant sol licita un informe dels serveis
jurídics que justifiqui que no es pot tenir la targeta ciutadana EMT mentre es gaudeix
també de la beca de transport.

La sra. Batlessa li contesta que no ha entés molt bé la pregunta, pero explica qué amb les
beques escolar no hi hagut cap tipus de problerna.
Se produeix un debat entre la sra. Batlessa i el sr. Sebastiá Lliteras per la duplicitat de
subvencions per les beques i targeta ciutadana i la seva publicació al BOIB. La sra.

Batlessa li diu que se revisará la redacció del BOIB en lo que fa referencia al límit dels
3000 euros d'ingressos i duplicitat d'ajudes pel mateix concepte. La sra. Batlessa explica
que I'Ajuntament de Porreres va aprovar per Ple la targeta ciutadana, es va enviar a

I'Ajuntament de Palma i está pendent de l'aprovació de l'informe de l'Ajuntament de
Palma.

- El sr. Ba¡tomeu Garí comenta en relació a les rutes hidráuliques que "s'ha fet una feina
acceptable peró no ens ha agradat gens I'eliminació de la identificació dels pous
mitjanqant les rajoles, tampoc com s'ha fet el tripsol als voltants dels pous i no s'ha
llavorat el terreny. Tampoc s'ha fet de moment cap intervenció sobre el Pou Juá. Pensam,
que no s'ha tengut en compte les persones que tenen informació. És molt important que
les intervencions sobre el nostre patrimoni comptin necessáriament amb I'opinió dels
experts com en Rafel Vila, Maria Barceló, entre d'altres. Quan es tracta d'intervencions
sobre patrimoni, s'ha de saber qué es fa.

Pren la paraula la sra. Batlessa, i li contesta que les intervencions s'han de fer amb una
empresa certificada per Patrimoni.
Intervé també el sr. Jaume Martorell i diu en quan a la rajola que se va llevar del Pou Juá,

no era convenient que estigués aferrada al pou, per aixó es va fer aquesta valoració, vist
que no es un elernent que tengui que veure amb el pou, i per altre banda el nom del pou
que estigui en una planxa amb ferro forté. El s¡. Martorell també comenta en relació al
Pou Juá, que s'ha de fer una ruta senderista que passi devora i aixi s'inclourá a aquesta

ruta.

- El sr. Bartomeu Garí s'interessa per la situació del Polvorí Militar, i dernana si s'ha
signat un conveni, també si s'ha cercat col laboració amb la resta d'institucions?. Si s'ha
calculat les despeses que causará la inversió de Son Amat i la resta de reformes i com está

la llicencia d'obres?
La sra. Batlessa diu que no s'ha pogut donar informació perqué no la tenen.

En relació a les mesures de compensació que s'han d'executar dins el polvorí, han anat a

la Comissió Balear de Medi Ambient per a la seva aprovació, en aquest moment intervé el
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sr. Jaume Martorell que aquestes mesures de compensació han estat acceptades, i que ara
seguiran els trámits corresponents.
La sra. Batlessa explica que dins aquest any se volia fer I'execució de les mesures de
compensació que implica fer l'exposició del Macis de Randa. Comenta que va venir de
visita la presidenta del Consell de Mallorca, la qual va dernanar les necessitats que tenim,
i una d'elles se va plantejar crear un consorci Ajuntament, Consell de Mallorca i Govem
Balear per poder-hi fer qualque instal lació i poder disfrutar d'aquest entom natural i
protegit.
Se miraria per poder fer un refugi que tingués el caire de medi ambient, vista la mancanga
de refugis que té el Consell de Mallorca.

- El sr. Sebastiá Lliteras demana si la tramitació de la llicéncia d'obres del Polvorí durá
molt de ternps?
El sr. Jaume Martorell contesta que I'obra es poca cos4 no es toca l'estructurq només
s'han de fer uns banys. La major part del projecte es de neteja de la garriga i sernbra
d'espécies autóctones, i descontaminació d'espécies.
- La sra. Maria Rosa Juan dernana la situació de les dones de neteja a I'Escola Nova
després del canvi d'empresa.
La sra. Batlessa contesta que no s'ha produit canvis, I'Ajuntament ha contractat per
urgéncia fins que es tregui a concurs públic a les treballadores, també explica la seva
situació i les ajudes que les hi ha dispensat I'Ajuntament.

- El sr. Bartomeu Garí interessa sabre, en relació al Consell Sectorial de l'Esport, si la
petició de participació dels partits d'oposició consta en acta, i si varen explicar que la
intenció de MES era aportar idees; també interessa saber si es va fer votació i al seu cas,
com es va fer. També sol licita acta de la reunió.
El sr. Antoni Sastre contesta que passará I'act4 també comenta que es va fer una votació,
aprovant-se per unanimitat mantenir la situació actual.

- El sr. Bartomeu Garí vol sabre en relació a la ronda nova, qui ha pagat el tancament, i si
aquest és provisional o se li aplicará la normativa de tancaments de solars?
El sr. Jaume Martorell contesta que es provisional, i si quedás així al final ja es veuria les
mesures que es durian a terme.

- El sr. Bartomeu Garí, diu que encara se está esperant l'informe de compliment de les
terrasses.
La sra. Batlessa li contesta que pensava que ja ho havien enviat, que tomará dir a
l'enginyer que ho envii.

- El sr. Bartomeu Garí demana com estan els documents diferenciats de les festes que es
varen sol licitar?.
La sra. Batlessa li contesta que les hi passaran la liquidació de les festes, davant la
difi cultat de diferenciar-los.

- El sr. Bartomeu Gari dernana que consti que les hagués agradat paficipar al Consell
d'Infants.
La sra. Batlessa contesta que aquest Consell d'Infants es fá per inércia amb els pares i
mares que acompanyen els nins, els quals se senten protagonistes. Per tant només se
convoquen els pares, mares i professors i es fa I'horabaixa.
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La sra. Maria Rosa Juan, comenta que estaria bé que els nins vesen un Ple. La sra.
Batlessa li explica la seva dificultat pel volum d'alumnes comptant les dues escoles, per
la qual cosa els plens els fan ells mateixos, l'Ajuntament les hi fá els nomenaments i sa
Batlessa les hi fa l'encárrec de feina que enguany es tracte del canvi climátic.

- La s¡a. Maria Rosa Juan comenta que seguint el calendmi de comissions, no s'ha reunit
la de Mer¡ória Histórica, Igualtat i Museu i Fons Artístic, i dernana si abans d'acabar
I'any se convoquen.
La s¡a. Batlessa li contesta que la comissió d'Igualtat hi ha el problerna que s'ha de
convocar a les técniques de Benestar Social, gent d'igualtat, i només fan feina el matí. Se

está mirant d'encaixar a un horari que no es pugui deixar la'feina.
La sra. Maria Rosa Juan en relació a la comissió de la Memória Histórica demana si la
Batlessa podria venir per explicar el conveni amb el Govem.
La s¡a. Batlessa ho explica en aquest moment i comenta que I'interés es tancar-ho quan
antes millor.

I no havent-hi més assumptes de qué tractar, per la Presidéncia s'aixeca la sessió, alhora
dalt indicada, de tot el qual, com a Secretária en don fe.

La batlessa, Francisca Mora Veny La secretaria, Carmen Rosario Botón
Valderrábano
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