
 

   

ACTA SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA NÚM. 02 DE 03/02/2020 

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 

 

● Núm. 02/2020. 

● Caràcter: extraordinària. 

● Data: 03/02/2020 

● Horari: de 20:00 a 21:20 hores.  

● Lloc: Sala de sessions de l’Ajuntament de Porreres. 

● Regidors/es 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 Antònia Veny Serra (El Pi); Maria Rosa Juan 

Moll (MES); Bartomeu Garí Salleras (MES); Joan Obrador Gornals (PP); Maria 

Agnès Sampol Sabater (PP); Teresa Julià Julià (PP); Miquel Àngel Veny Mestre 

(PSOE). 

● Regidors absents: Sebastià Lliteres Lliteres (MES). 

● 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 

durà a terme la sessió plenària extraordinària. 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 Batlia 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. PRESSUPOST 2020 

 

Primerament la Sra. Batlessa agraeix públicament la feina de Porreres televisió per la 

gravació dels plenari i comenta que per motius tècnics el Ple no es podrà emetre en 

directe però que es penjarà en pocs dies a internet. 

 

Seguidament comenta que la darrera setmana es van aprovar els pressuposts de la 

Fundació i empresa municipal, tràmits necessaris per la aprovació del pressupost 

consolidat al present plenari. Quant a l’empresa pública exposa que resten uns tràmits 

pendents d´actualització dels titulars i les dades al registre mercantil que es faran quant 

retorni la Secretaria titular. 

 

 

Així doncs, la Sra. batlessa exposa el pressupost consolidat de 2020, el qual presenta el 

següent resum: 
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CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA D'INGRESSOS   

CAPÍTOL 1: imposts directes   1.738.481,60  

CAPÍTOL 2: imposts indirectes   171.021,90  

CAPÍTOL 3: taxes i altres ingressos   223.088,85  

CAPÍTOL 4: transferències corrents  1.348.407,62  

CAPÍTOL 5: ingressos patrimonials   15.100,00  

   TOTAL 
INGRESSOS 
CORRENTS 

3.496.099,97  

CAPÍTOL 6: alienació d'inversions reals          0,00  

CAPÍTOL 7: transferències de capital    358.900,03  

   TOTAL 
INGRESSOS DE 

CAPITAL 

  358.900,03  

CAPÍTOL 8: actius financers           0,00  

CAPÍTOL 9: passius financers           0,00  

   TOTAL 
INGRESSOS 
FINANCERS 

        0,00  

      

   TOTAL 
INGRESSOS 

3.855.000,00 

 

 
CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA DE DESPESA   

CAPÍTOL 1: despeses de personal  1.208.003,81  

CAPÍTOL 2: despeses en béns corrents i serveis  1.408.441,53  

CAPÍTOL 3: despeses financeres   11.615,03  

CAPÍTOL 4: transferències corrents  388.610,71  

CAPÍTOL 5: fons de contingència   18.211,91  

   TOTAL 
DESPESES 
CORRENTS 

3.034.882,99  

CAPÍTOL 6: inversions reals   571.721,48  

CAPÍTOL 7: transferències de capital  53.989,29  

   TOTAL 
DESPESES DE 

CAPITAL 

  625.710,77  

CAPÍTOL 8: actius financers        0,00  

CAPÍTOL 9: passius financers   194.406,24  

   TOTAL 
DESPESES 

FINANCERES 

  194.406,24  
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   TOTAL DESPESA 3.855.000,00 

 

 

 

 

La Sra. Batlessa explica els aspectes més rellevants del contingut del pressupost  de 2020 

de l´Ajuntament de Porreres: 

 

 

Exposa que es tracta d’uns pressuposts previsors i de control de la despesa ja explicats a 

la comissió informativa, que segueixen la filosofia de l’equip de govern en el seu destí. Es 

tracta de dades que son definitius però que puguin haver imprevistos o emergències al any 

2020 que els modifiquin. Son pressupost eficients, pensats per al benestar de les persones, 

millorar la imatge del poble i fomentar la cultura, educació i el comerç del municipi. 

Tenen com objectiu que l´ajuntament sigui una administració ben gestionada i solvent i 

que vagi reduint l´endeutament i les amortitzacions anticipades dels préstecs. 

 

El pressupost de l´any 2020 es de 3.855.000 euros i suposa un 1,51 % menys que el darrer 

any 2019 degut a les  subvencions de les que no es té el compromís i la resolució de que 

seran concedides. 

 

 

Pressupost d´ingressos: 

 

 

Quant als ingressos, comenta que els ingressos directes i indirectes dels capítols 1 i 2, son 

deguts a la recaptació cadastral de tributs i de les modificació de les ordenances fiscals. 

 

Les taxes i preus públics del capítol 3 han disminuït 5,58 % i comprenen les taxes 

d´enterrament, del cementiri municipal, de menjador a domicili entre altres. 

 

Les transferències corrents del capítol 4 son els ingressos de l´Estat i de la Comunitat 

Autònoma i les subvencions del Consell de Mallorca, que enguany ha sofert una baixada 

del 10,86 % perquè encara que hagin sortit moltes convocatòries, encara no ha sortit la 

resolució ferma de concessió. Destacar en el present capítol els ingressos pel 

manteniment del Jutjat de Pau de 1.900 euros, insuficient ja que el manteniment ho fa en 

gran mida l´Ajuntament, també el pacte de violència de gènere en el que els 1.635 euros 

que es reben es destinen a la despesa d´igualtat i ajudes per manteniment de serveis 

comunitaris bàsics per part de l´IMAS de benestar social de 115.000 euros així com una 

ajuda de 9.000 euros per familis en risc social. 

 

Quant als ingressos patrimonials del capítol 5, els 15.100 euros compren els ingressos per 

las concessions de n´Hereveta i Ses Forques. 

 

Quant a les transferències de capital del capítol 7, comprenen dues subvencions 

concedides per part de la Comunitat Autònoma: una en matèria de turisme de rutes 

cicloturístiques i senderistes de 347.259,21 euros i una altra en matèria de medi ambient 
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de 11.640 euros. 

 

Quant al capítol 9 d’operació de crèdit no es pressuposta cap operació ja que no es vol 

endeutar a l´ajuntament i tenir unes comptes al màxim de sanejades. 

 

 

 

Pressupost de despeses: 

 

Quant al capítol 1 de personal, son de 1.280.000 euros i pugen un 5,26% ja que enguany 

es va començar a aplicar el 40% de l´import de la carrera professional. 

 

Quant al capítol 2 de bens i serveis suposa un 36,5% del pressupost i puja un 6% respecte 

el de l´altre any i compren, entre altres, la gestió del cementiri, totes les tasques de 

manteniment dels centres educatius de l’escoleta, de la escola nova i les ajudes a l’institut 

de Porreres i el lloguer del mòdul de formació d´agricultura, el manteniment dels camins 

de foravila i de vies urbanes, la neteja diària, i les actuacions per dur a terme un nou  

planejament urbanístic. 

 

Quant al capítol 3 de despeses financeres, es preveu 11.615 euros i comenta que enguany 

finalitzarà el préstec de l’escoleta de 0-3 anys. 

 

Quant al capítol 4 de transferències corrents suposa un 10,08 % del pressupost i compren 

les transferències a l´empresa pública i baixa un 11,22% degut a que els contractes de 

neteja i jardineria així com el menjador a domicili els assumirà l’Ajuntament. 

 

Quant al capítol 5 es preveu un fons de contingència que suposa un 0,5 % del pressupost 

total, per a despeses imprevistes que hi pugui haver. 

 

Quant al capítol 6 d´inversions reals baixen un 20,5% del pressupost i comprendran les 

següents inversions: 20.000 euros per la renovació de les dependències de la policia local 

en un altre espai més ampli del consistori ja que a causa de les oposicions que s´han 

convocat hi haurà enguany tres agents de policia local més, 86.000 euros per la 

pavimentació de vies i del carrer major, 27.862,27 euros de millora del paviment i 

instal·lacions del punt verd, 36.100 euros per la habilitació del casal de joves, 20.000 

euros per a millores al camp municipal d´esports, 347.259,21 euros per rutes senderistes i 

cicloturístiques i 35.500 euros per la renovació de equips informàtics i per millorar el 

condicionament de la sala polivalent i el seu estalvi energètic. 

 

Quant al capítol 7 de transferències de capital comprenen la subvencions qui dóna 

l´Ajuntament a la fundació i les associacions municipals i pel manteniment de l´auditori 

municipal, 53.989 euros suposa una minoració d´un 13,54%. 

 

Quant al capítol 9 d´operacions de crèdit, baixen un 8,43% i es deute públic d´enguany 

serà de 194.406 euros de préstecs que es tenen als diferents bancs. El capital pendent 

d´amortizar a 31 de desembre de 2020 és de 507.459 euros i suposa un 12,38 % del 

pressupost. 

 

Tot seguit, passa a destacar els elements d´inversió més importants del pressupost de 
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despeses com: el manteniment del guarda rural que ajuda a reduir els enderrocs, la 

modificació de les normes urbanístiques i el catàleg de patrimoni que es pretén aprovar 

enguany, la neteja i el condicionament públic amb el qual es tracta de mantenir la bona 

imatge de la vila, el manteniment de les zones verdes, el suport psicosocial per famílies 

en risc social, en matèria d’educació fomentar la reutilització de llibres i la compra de 

material didàctic a la qual s´ha afegit l´institut de Porreres donant lloc a un import de  

quatre euros per nin, el manteniment d´espais educatius públics i concertats així com 

l’escoleta pública i el lloguer del mòdul de formació professional i les ajudes pel transport 

escolar que enguany seran per 49 persones que rebrà cadascuna 265 euros. Quant a la 

cultura, destaca la digitalització de l´arxiu municipal,  

les exposicions, la dinamització del museu, les ajudes a Porreres radio per canvis a 

l´equipament, els premis literaris, la col·laboració amb la Universitat amb projectes 

d’arqueologia i l´escola de música. Quant a joventut hi serà enguany un dinamitzador 

sociojuvenil amb monitors que comptaran amb un club d’esplai i faran feina al casal de 

joves. També si donaran ajudes a les entitats esportives donades d’alta a la Conselleria de 

Presidència pel seu manteniment, també es destinarà una quantitat pel camp municipal 

d’esports. En el sector primari, es donarà suport a les fires així com a la promoció dels 

productes de Porreres. També es destaca el conveni amb la EMT de l’Ajuntament de 

Palma que te per objecte beneficiar-nos de les ajudes al transport públic. Per últim es 

destaca la participació ciutadana a traves del consell d´infants així com dels tallers de 

col·laboració i el contacte amb l´ajuntament. 

 

Quant a la plantilla de personal de l´any 2020 consta dels mateix empleats públics, ja que 

no es pot augmentar encara. 

 

Per part del grup municipal de MES la regidora Maria Rosa Juan Moll, realitza les 

següents intervencions:  

 

- Comenta que del pressupost es despren una falta de visió global i de futur. Són 

uns comptes que segueixen essent opacs (hi ha 143.000 euros “d’altres despeses” 

que no es coneixen detalladament) com en altres anys i que segueixen sense 

apostar decididament per la transparència que correspondria a uns comptes d’una 

administració pública. Tampoc aposten per la participació ciutadana, ja que han 

desaparegut els “pressupostos participatius”, es demanen si és que l’equip de 

govern mai hi ha cregut: la implantació de sistemes participatius costa, i s’hi ha 

d’insistir. Si es desisteix a la primera, és perquè no s’hi creu. 

 

- També consideren que el capítol (2 està inflat) creix en 90.000 euros, sumant en 

total 1.408.441 euros, dels quals hi ha 143.261,23 de “altres despeses diverses”, 

un “cul de sac” que és cert que ha minvat però que consideren que és una partida 

sobre la qual encara falta informació.  

 

 

La batlessa li comenta que es tracta d’una comparativa difícil de fer ja que cada 

Ajuntament és diferent; el que s’ha exposat es tracta d’una visió global de totes les 

àrees en la que no es pot deixar d’una banda les despeses essencials diaris. 

Tampoc troba encertada la falta de visió de futur, i comenta que l’equip de govern 

no compta amb els ingressos necessaris per fer grans inversions i afegeix que a dia 

d’avui el que es necessita és el manteniment de les infraestructures i edificis que 
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es tenen, ja que no poden ambicionar més que el que tenim. 

 

Quant a la partida “altres despeses diverses” comenta que s’afegeixen totes les despeses 

diverses que no tenen una partida específica tals com: ambulàncies, lloguer 

d´alternadors, eines, bolígrafs... 

 

En relació a la participació ciutadana explica que no és cert, sí que s’aposta per la 

participació ciutadana creant el consell d’infants i els pressuposts participatius en 

2019 dels qual ha sorgit la inversió al casal de joves i la iniciativa de la màquina 

d’envasos que no és viable finalment. 

 

Quant al capítol 2, assevera que no està inflat, que ha experimentat un augment degut a 

que els contractes de neteja i jardineria així com el servei de menjador a domicili 

han passat a gestionar-se directament per l’Ajuntament i no per la empresa 

municipal. 

 

- La regidora de MÉS intervé i diu que els hi agradaria que es fessin inversions a 

llarg plaç i per aquest motiu demana si s´invertirà a poc a poc en la compra de 

solars per fer els aparcaments que fan falta a Porreres. 

 

La batlessa li respon que es farà amb partides d´ajudes financerament sostenibles i 

a més depenen de l´aprovació del canvi normatiu de les normes urbanístiques. 

 

- La regidora de MÉS, Maria Rosa Juan Moll demana que ha passat respecte a la 

digitalització d´arxius, perquè hi ha pressupostats 3.500 euros i no s’han gastat el 

2019. S’ha signat algun conveni amb UIB per poder vehicular aquesta necessitat?    

el regidor Gaspar Mora Mulet li comenta que hi ha una proposta de conveni amb 

la Universitat de les Illes Balears però que actualment es troba aturat fa un parell 

d’anys i que espera solucionar aquest tema. Afegeix que l’equip de govern te clar 

les tasques que s’han de fer, a veure si enguany es comença la digitalització de 

l´arxiu històric. El regidor de MÉS, Bartomeu Garí demana que en el moment que 

es signi el conveni amb la UIB que s’avisi. Seguidament demana perquè no s’ha 

executat la parida de 3.500 euros corresponent als pressuposts de 2019 per aquest 

feina. La batlessa respon que no s’ha gastat perquè encara no s’ha signat el 

conveni amb la UIB.  

El regidor Joan Obrador Gornals (PP) intervé i comenta que se'ls avisi quan se 

signi i pregunta si el pressupost de l'altre any es va invertir. La batlessa li respon  

que no es va a gastar perquè no es va signar el conveni. 

 

- Quant al contracte de manteniment de camins, la regidora de MÉS vol saber 

perquè enguany no apareix al pressupost. De mentre no hi hagi contracte, com es 

té pensat realitzar aquest manteniment?  

 

              El tinent batle Jaume Martorell li respon que es perquè es troba prorrogat. 

 

- En quant a la retirada dels animals i el control de les colònies de moixos, la 

regidora de MÉS, Maria Rosa Juan Moll vol saber perquè no hi ha partides 

específiques. La batlessa li comenta que tant el Govern Balear com l’Ajuntament 

de Porreres donen ajudes a les entitats que fan aquesta feina. La batlessa explica 
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que el control de les colònies de moixos és una responsabilitat municipal i que 

l’Ajuntament no té personal per fer aquesta tasca, que fins aquests moments es 

feia a través del voluntarietat, però aquest fet implicava un risc molt important, 

per tant, s’ha decidit donar dues subvencions de 300 euros a cada una de les 

associacions animalistes de Porreres que estan d’alta al registre d’associacions del 

Govern Balear. Aquestes també poden rebre ajuts econòmics per part del Govern. 

D’aquesta manera el servei està cobert. Pel que respecta a la retirada dels animals 

abandonats, la policia municipal és l’encarregada de recollir-los la policia i portar-

los a Natura Parc. Les despeses que impliquen van a càrrec dels pressuposts 

municipals 

 

- Seguidament,  la regidora de MÉS, Maria Rosa Juan Moll comenta que no hi ha 

una partida específica per l’adquisició dels solars devora de l’institut de Porreres 

en vistes a la seva ampliació, ni per la licitació d’aquesta compra. 

 

 La batlessa li explica que és perquè encara no se sap ni l'import que costaran i que 

existeixen diferents maneres per fer la compra. Afegeix que a hores d’ara s’està 

treballant en la modificació de les normes subsidiàries, atès que hi ha un camí 

afectat entre l’actual centre i els solars. Després de solucionar aquest tema es 

podran adquirir els terrenys. La compra es farà a través de partides de finançament 

sostenible. 

 

- En quant a les obres del Carrer Major per import de 85.000 euros previstos al 

capítol 6, la regidora de MÉS, Maria Rosa Juan Moll vol saber el seu detall. A què 

aniran destinats si realment havien dit que  era un contracte menor d’obres? 

 

 La batlessa li explica que son dos conceptes diferents: una part que l’ajuntament 

ha de pagar a la mancomunitat des Pla, aquí hi ha  les aigües residuals i pluvials, 

una part correspon a l’ajuntament i l’altra correspon a la Mancomunitat del Pla, i 

l’Ajuntament li fa el pagament corresponent i una altra per arreglar les aceres. Les 

aigües pluvials son competència pròpia de l’Ajuntament. 

La regidora de MÉS no ho acaba de tenir clar, ja que al ple anterior havien dit que 

era un contracte menor de 40.000 euros. La batlessa li diu que era de les aceres, la 

resta és la diferència de les aigues pluvials, i les aigues brutes va a càrrec  del 

consorci d’aigues de la mancomunitat.       

 

- En matèria de subvencions a les entitats, la regidora de MÉS explica que 

es segueix sense donar solució al sistema. No queden clares les xifres, ja 

que els sumatoris liquidats no són els pressupostats (és a dir, a principi 

d’any està pressupostat una ajuda concreta, però el sumatori de factures a 

finals d’any és superior). Falta fixar uns criteris més objectius….uns 

criteris per saber  pq unes entitats reben certa quantitat de doblers i pq unes 

altes en reben una altra…. No ho arriben a tenir clar... 

 

La batlessa comenta que es destinen quasi 50.000 euros a les entitats que es 

reparteixen seguint un barem que està fet fa molts anys i que està relacionat en 

l’activitat anual de cada entitat. La subvenció s’ha de justificar amb factures, però 

a part, dins el pressupost de despesa de l’Ajuntament, es contempla el pagament 

de factures si es necessita material urgent. En aquest cas l'ajuntament ho paga 
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directament, en proporció a les entitats que hi ha en cada àmbit. També afegeix 

que hi ha entitats que no justifiquen amb factures el total de la subvenció, per tant, 

se’ls dona el que ha pogut justificar. També afirma que s’està fent feina per tal de 

canviar el model, perquè sigui més just. 

 

El regidor Bartomeu Garí Salleras (MES) defensa que és necessari un repartiment  

just i agraeix els esforços que vol fer l’equip de govern. També destaca que per 

primera vegada totes les associacions rebin una ajuda anual. En aquest sentit diu 

que el seu grup seguirà l’evolució dels canvis que es facin. Seguidament, comenta 

que no veu bé la rebaixa de 1.000 euros de la fira de l’Albercoc, que segons la 

seva opinió té bastant èxit i que cada any acull més gent. 

 

 La batlessa li respon que la disminució és causa d’una subvenció que encara no se 

sap si es rebrà enguany i que s´ha ajustat amb la liquidació de 2019, també li 

explica que els doblers es distribuiran amb una altra fira de promoció del producte 

local. 

 

- Per últim, la regidora de MÉS, Maria Rosa Juan Moll comenta que es tinguin en 

compte les aportacions que pugui fer l'oposició alhora de redactar els pressupostos 

anuals, atès que únicament poden fer petits suggeriments a l'esborrany dels 

pressupostos i que es donin abans de la Comissió Informativa.  

D'altra banda explica la manca de facilitat en l'accés a la informació dels 

contractes menors que subscriu l'Ajuntament, ja que al no ser experts usuaris al 

accedir a l'enllaç en la plataforma de contractació et perds i per tant troba que seria 

millor penjar a la pàgina web aquesta informació. 

 

 La batlessa li explica que trimestralment es pengen a la plataforma de contractació dels 

contractes menors tal com s'exigeix legalment, i per tant no es pot fer d´altra forma. 

 

Quant a les aportacions de l´oposició comenta que es tenen en compta des de el dia que es 

té l´esborrany dels pressuposts, però afegeix que la proposta que es faci haurà d'establir 

quines partides comprenen i quals augmenten i disminueixen respectivament. A més a 

més, explica que que la seva bona voluntat s'ha plasmat en el fet d'acceptar l'ajornament 

dels pressupostos en el ple, encara que aquests fossin presentats en termini, a fi de 

facilitar el seu estudi per part de l'oposició.  

 

La regidora de MÉS, Maria Rosa Juan Moll respon que el seu grup allò que ha volgut dir 

és què els hi agradaria participar de l’elaboració dels pressupostos abans que els donassin 

l’esborrany. 

 

 

 

Per part del grup municipal de PP la regidora Teresa Julià Julià, realitza les següents 

intervencions: 

 

Comenta que els pressuposts son un copiar i pegar respecte del altre any i que la partide 

de festes es molt alta, la inversió en recursos propis es menor respecte de les festes. Troba 

que els pressuposts son poc participatius, a més comenta que falta periodicitat en quant a 

la millora de l´accesibilitat dels espais públics i vol saber sobre l´ampliació futura de 
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l´institut. Pregunta quant costarà la rehabilitació del Casal de Joves i el destí de la partida 

de  participació ciutadana. Respecte del centre de dia, comenta que no té partida pròpia 

quant hi hauria de haver i més desprès de la signatura del conveni, també demana 

informació sobre les inversions en recursos no propis i les subvencions a les associacions 

i altres entitats. 

 

La batlessa li respon a aquestes qüestions, li explica que si no hi ha més ingressos tampoc 

pot haver més despeses i per tant els pressupostos mantenen una regularidad, a més s´ha 

de complir l´estabilitat pressupostària.Quant al presssupost en festes, aquest és el resultat 

d´afegir la incorporació de crèdit del passat any més la partida prevista enguany; s´ha 

intentat reduir però s´ha de subratllar que la partida de festes compren totes les de l´any a 

més de les des/montatges, col·laboracions, material, llum, electricitat que es necessita... 

La partida d´inversió de 500.000 es superior a la de festes, a més de les inversions 

subvencionades en les que l´ajuntament només paga un 20%, torna a repetir que des de 

l´ajuntament s´aposta pel mantenimient dels edificis i instal·lacions que tenim. 

La inversió al Casal de Joves  també comprèn la contratació d´un dinamitzador per tant 

no només serà un lloc de reunió sinó educatiu. 

Quant a la participació ciutadana es fan xerrades de concienció als ciutatadans i comenta 

que el consell d´infants funciona perfectament, la iniciativa que es va proposar de la 

máquina de envasos no es va poder fer ja que implica a diverses administracions, per això 

es posarà una clàusula que adverteixi que la inversió no es podrà fer si implica a més 

administracions. 

El regidor  Antoni Sastre Vanrell comenta que es competència d´Ecoembes i s´encarrega 

de tota la logística i que encara no s´ha implantat aquest sistema, comenta que a Porreres 

es recicla el 80%. 

La batlessa comenta quant a l´accessibilitat que no s´ha posat aquesta partida ja que el 

20% del pressupost de les ajudes del plan d´obres i serveis del Consell de Mallorca es té 

aquest destí. 

 

 

Quant a l´ampliació de l´institut comenta que serà una tramitació molt ampla i que es 

troba pendent de l´aprobació de les normes urbanístiques. 

En relació al centre de dia, es troba pendent de les certificacions d´obres pendents. 

El regidor Miquel Angel Veny Mestre afegeix que el Consorci de Serveis Social és el que 

ha planificat, redactat i executat el contracte de les obres i per tant nomès podem dir-los 

que fan més via. 

Per últim, quant a la pregunta d´ inversió en recursos no propis respecte del segon tram 

del vial de la circunvalació, li explica que depèn de l´aprovació definitiva de les normes 

urbanístiques i del Consell insular de mallorca i pert tant, encara no es pot pressupostar 

sobre una qüestió que no és definitiva i que no se sap que costarà i quan s´aprovará. 

 

 

 

 

Finalitzat el debat, i passat el punt a votació, és aprovat per  majoria absoluta amb 7 vots a 

favor (6 del Pi i 1 PSOE), 2 vots en contra de MES i 3 abstencions de PP. 
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I no havent-hi més assumptes de què tractar, per la Presidència s'aixeca la sessió, a l´hora 

dalt indicada, de tot el qual, com a Secretària, en don fe. 

 

 

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

Valderrábano 

 
 


