
  

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

 Núm. 1/2019.
 Caràcter: ordinària.
 Data: 28/1/2019
 Horari: de 20,05 a 21,40 hores. 
 Lloc: Sala de sessions de l’Ajuntament de Porreres.
 Regidors/es assistents: Francisca Mora Veny (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 batlia dona la benvinguda a les persones assistents. Es fa un reconeixement als voluntariat de
protecció civil pel recolzament de les festes de Sant Joan de Menorca i pel voluntariat per les
pluges de Sant Llorenç. A continuació, s'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 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. ESTUDI I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

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 batlia demana si algun membre de la corporació vol formular
qualque observació a l'acta de la darrera sessió anterior. El Sr. Suñer diu que a l'apartat de precs i
preguntes consta que «el Sr. Suñer diu que si el catàleg encara no és vinculant, si algun ciutadà
vol fer alguna cosa, li convé anar a l'ajuntament a demanar-ho» i proposa que es canvii per la
següent  redacció  «el  Sr.  Suñer  diu  que  si  el  catàleg  encara  no  és  vinculant,  l'ajuntament  ha
d'informar  a la ciutadania de la  normativa urbanística  aplicable».  A continuació,  s'aprova per
unanimitat l'acta de la sessió plenària ordinària núm. 12 de 17/12/2018. 

SEGON.  ADHESIÓ A LA GESTIÓ DEL SERVEI DE MENJAR A DOMICILI DE LA
MANCOMUNITAT DEL PLA. 

La Sra. Batlessa explica que fins ara el menjar ho preparava la residència de Cas Notari, però atès
que tenien problemes i ja no ho volien gestionar més, l'Ajuntament ho volia treure a concurs. La
Mancomunitat ja ho havia licitat i el servei es presta per l'empresa Newrest. Atès que el servei
funciona molt bé i es varen demanar referències, es va proposar que l'ajuntament s'hi adherís. Per
aquest motiu, l'Ajuntament s'han d'adherir a la prestació del servei de menjar a domicili de la
Mancomunitat segons els seus Estatuts i llavors es podria adherir al contracte.
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El Sr. Suñer, regidor PP, entén que mancomunar el servei és més barat però considera que s'hauria
d'informar del cost i les condicions del servei o del nombre d'usuaris per poder valorar si és bo o
dolent. La Sra. Batlessa hi està d'acord i proposa retirar-ho de l'ordre del dia.

El Sr. Barceló, regidor MES, recorda que Campos i Santanyí varen crear la Mancomunitat SUD la
qual va ser un error geogràfic. Recorda que ja existia la Mancomunitat del Pla que era la que li
pertanyia. Diu que avui en dia hi ha 13 pobles del Pla mancomunats. Consider que no és seriós el
funcionament de la mancomunitat. A la web no es troba segons quina informació. També està
d'acord que el punt no està prou madur i que no es té molt clar perquè cas Notari ho ha deixat de
prestar. Ha sentit a dir que l'empresa Newrest que treballa pels pobles de la Mancomunitat és una
bona empresa que compleix.

La Sra. Batlessa contesta que ja s'ha explicat que cas Notari no prestava un servei de qualitat i que
no tenien intenció de participar en un concurs públic. També diu que es deixa el punt damunt la
taula fins que la Mancomunitat remeti la informació econòmica per adherir-se al servei.

TERCER.  DACIÓ  DE  COMPTE DEL CONVENI  AMB  LA PARRÒQUIA PER  A LA
CESSIÓ  D'ÚS  TEMPORAL DE  L'IMMOBLE  SITUAT  AL CARRER  SALA PER  A
CENTRE DE DIA.

La Sra. Batlessa explica que el Bisbat ha fet una cessió d'ús per 40 anys a l'Ajuntament perquè la
Conselleria de Benestar Social pugui fer les obres per instal·lar un centre de dia. Es va intentar
que es regalés la propietat però el Bisbat no ho veia clar. El conveni regula les implicacions que té
per l'Ajuntament. També explica que hi ha molt de mobiliari i material jerarquia que es podia
prestar a gent que ho necessiti el poble i hi pugui treure profit deixant un préstec. Els tècnics de la
conselleria han de venir a veure les sobres i faran les mediacions per fer el projecte de reforma.
Llavors, se sotmetrà aquest segon conveni amb la Conselleria per aprovar-ho.

El Sr. Barceló, regidor MES, diu que ja fa tres legislatures que es parla de fer un centre de dia a
Porreres. Recorda que no va anar bé fer-ho a Sant Felip i ara s'ha fet a la residència de Porreres.
Sempre hi ha hagut el problema que el govern no podia fer cap intervenció si no era de titularitat
pública i per això estam satisfets, per la bona predisposició del govern d'esquerres per dur a terme
el centre de dia. Vull fer constar això.

El Sr. Suñer, regidor PP, recorda que tots els grups polítics ho duim al nostre programa electoral.
Demana si just es tracta de donar compte i es contesta que sí perquè únicament es cedeix l'ús i no
la propietat, a més, no té sentit ratificar un conveni que ja s'ha signat. El proper conveni que es
faci amb la Conselleria sí que hi haurà una vinculació econòmica i se sotmetrà a votació del ple.
El Sr. Suñer demana si s'ha d'elevar a escriptura pública davant notari i es contesta que no és
necessari perquè just se cedeix l'ús. El Sr. Suñer demana si l'Ajuntament ja s'ha de fer càrrec del
manteniment i de l'assegurança i es contesta que sí.

El Sr. Suñer diu que no s'ha d'eternitzar perquè hi ha eleccions enguany i demana si la conselleria
té partida pel 2019. La Sra. Batlessa contesta que encara no se saben les quantitats i els tècnics de
la conselleria han de venir a fer els mesuraments. Llavors l'ajuntament sabrà quina quantitat ha
d'aportar  i  es  tramitarà  el  conveni.  Explica  que  l'Ajuntament  les  posarà  a  disposició  de  la
conselleria perquè es puguin dur a terme les obres i llavors es retornarà l'edifici amb les obres
executades.

El Sr. Suñer diu que s'ha de pitjar per firmar el conveni i demana si hi ha un termini. La Sra.
Batlessa contesta que dimarts vénen a fer els mesuraments i s'intentarà firmar el conveni abans de
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Pasqua.  Diu  que  en  el  pressupost  d'enguany  s'haurà  de  tenir  en  compte  el  manteniment  i
l'assegurança. La Sra. Batlessa també diu que es pot fer una taxació per fer una valoració senzilla
del que pugui suposar. També explica que es va plantejar fer un centre d'estades nocturnes a la
segona planta, però això serà en un futur perquè implica una reforma més important. Mentrestant
s'hi vol donar un ús per bé general del poble perquè no s'infrautilitzi.

El Sr. Veny, regidor PSOE, agraeix a la parròquia i al bisbat que se cedeixi gratuïtament sense
haver de pagar un lloguer ni cap contraprestació, a diferència del que es proposava a Sant Felip
Neri.  La  Sra.  Batlessa  hi  està  d'acord  i  recorda  que  és  gratuït  sense  contraprestacions
econòmiques.

Finalitzat el debat se dona compte d'aquest conveni de cessió de l'immoble situat al carrer Sala,
núm. 11, 13 i 15 per a ús de centre de dia entre la parròquia de la Nostra Senyora de Consolació i
l'Ajuntament de Porreres signat el 19/12/2018. La corporació queda assabentada. 

QUART.  DACIÓ  DE  COMPTE  D'UN  CONVENI  DE  COL·LABORACIÓ  PER  A LA
GESTIÓ DE COLÒNIES CONTROLADES DE MOIXOS.

La Sra. Batlessa explica que hi ha un problema per l'augment de moixos salvatges perquè la zona
on mengen no està neta ni controlada i provoca un problema a la ciutadana. Hi ha gent que inclús
hi posa verí per aquests animals. L'ajuntament té l'obligació de tenir controlades aquestes plagues.
Ja ho havíem estudiat i no trobàvem una solució. Encomanar-ho a Natura Park és molt car perquè
si no els adopten, els maten. És necessari establir un protocol per un control d'aquests moixos i fer
que  s'ubiquin  a  una  zona  en  concret  per  tal  que  estiguin  centralitzats.  Llavors  un  grup  de
voluntaris  els  pot  recollir  amb gàbies  i  que  siguin  esterilitzats  per  la  veterinària.  Hi  ha  una
associació  animalista  que  s'encarregaria  de  controlar  i  gestionar  la  colònia  de  moixos.
L'ajuntament s'ha adherit a una subvenció del Consell que cobreix les despeses per l'esterilització
i l'aliment dels moixos. Crec que és una bona cosa perquè els animals seguiran vius però no poden
criar i també es controla que no agafin infeccions. L'Ajuntament té la competència de la recollida
d'animals abandonats i és necessari que actiu. Aquests animals causen molèsties als veïns, ja sigui
perquè juguen, es barallen o els excrements. És necessari controlar-ho, evitar la superpoblació i
reduir els riscs sanitaris i millorar la qualitat dels animals als carrers. No és senzill. Pensam que és
positiu que una entitat faci la gestió controlada dels moixos de forma respectuosa. Esperem poder
treballar amb la prevenció i que la població sigui conscient del problema que ocasiona l'abandó
dels animals.

El Sr. Barceló, regidor MES, demana quin era el cost anual de la gestió de les colònies fins ara i la
Sra. batlessa contesta que no hi havia un control de colònies, sinó que quan n'hi havia molts, venia
Natura Park a recollir-los amb un preu de 30 euros per moix, més la manutenció. Ells els tenen
uns dies en adopció. El Sr.  Barceló diu que la dotació econòmica és de 3.800 € per enguany
aproximat i que ho veuen bé. La Sra. Bover, regidora de medi ambient, diu que hi ha una memòria
de treball i un protocol d'actuació perquè no ho pot fer qualsevol.

El Sr. Veny, regidor PSOE, dóna l'enhorabona a l'associació per aquesta iniciativa que suposarà un
estalvi per l'ajuntament. Demana si la subvenció just és per un any i es contesta que sí.

El Sr. Suñer, regidor PP, diu que els hi sembla bé si s'ha tret aquesta subvenció perquè fins ara no
havien sentit a dir que hi havia aquest problema. Ens preocupa que es facin les coses a cop de
subvencions com per exemple les plaques solars. Diu que quan acabi la subvenció, entén que hi
haurà una partida aposta per això.
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Finalitzat el debat, es dona compte del conveni i la corporació queda assabentada. vist el dictamen
de  la  favorable  de  la  Comissió  Informativa  de  24/1/2019,  el  Ple  adopta  aquest  acord  per
unanimitat: 

«REUNITS

D'una part, la Sra. Francisca Mora Veny batlessa de l'Ajuntament de Porreres, i d'altra part, Sra.
Miquel Cintes Sastre en qualitat de presidenta de l'associació AMICS D'EN ROC I NA BET.

INTERVENEN

La Sra. Francisca Mora Veny, batlessa-presidenta de l'Ajuntament de Porreres.

La Sra. Miquela Cintes Sastre, en qualitat de presidenta de l'entitat Associació d'Amics d'en Roc i
na Bet, com a presidenta d'aquesta entitat manifesta que té capacitat per signar aquest conveni.

Ambdues  parts  es  reconeixen  mútuament  la  capacitat  legal  suficient  per  obligar  les  seves
respectives entitats.

MANIFESTEN

Primer.- D'acord amb la Llei 1/1992 del 8 d'Abril de protecció dels animals que viuen a l'entorn
humà, les competències de recollida, acollida i donació d'animals vagabunds i abandonats recau
sobre l'Ajuntament o sobre l'entitat supramunicipal corresponent.

Segon. Que l'Ajuntament de Porreres té el compromís d'assolir el màxim nivell de protecció i
benestar dels animals, i afavorir una responsabilitat més elevada i una conducta més cívica de la
ciutadania en la defensa i la preservació dels gats, com a animals domèstics.

Tercer.  Que l'Ajuntament  de  Porreres  vol  fomentar  la  participació ciutadana  en general  i,  en
particular, la de les entitats i associacions que tenen com a objectiu principal la millora del medi
ambient i de la protecció dels animals.

Quart. Que en relació a la presència de moixos en espais urbans la metodologia recomanada i amb
millors resultats és la creació de colònies controlades de moixos i la seva gestió amb el programa
d'esterilització, tractament antiparasitari i retorn dels moixos en una colònia.

Cinquè.  Que aquesta metodologia té com a objectius eliminar les molèsties produïdes per les
colònies  de  moixos  (per  orines,  vocalitzacions  durant  el  període  de  zel,  possibles  baralles),
controlar el nombre de moixos a les colònies i evitar-ne la superpoblació, reduir els riscs sanitaris
i millorar la qualitat de vida dels moixos.

Sisè.  Que  aquesta  metodologia  presenta  a  llarg  termini  una  menor  despesa  que  la  captura
continuada i permanent dels moixos.

Setè.  Que  per  la  viabilitat  d'aquesta  metodologia  i  l'obtenció  de  resultats  satisfactoris  és
indispensable la col·laboració de les entitats i de la ciutadania.

Vuitè. Que l'Associació Amics d'en Roc i na Bet és una associació de protecció i defensa dels
animals,  entitat  sense  afany de  lucre  legalment  constituïda  que  té  entre  els  seus  objectius  i
finalitats emparar i protegir els animals.
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En la seva virtut ambdues parts subscriuen els següents

ACORDS

PRIMER.- OBJECTE. L'objecte d'aquest conveni és el control i seguiment de colònies de moixos
al terme municipal de Porreres.

SEGON.- COMPROMISOS de l'Associació AMICS D'EN ROC I NA BET es compromet a:

1)  Acceptar  la  responsabilitat  en  l'organització  i  funcionament  de  la  gestió  de  les  colònies
controlades de moixos.

2)  Les  actuacions a  dur  a  terme es  realitzaran  conforme a  la  normativa  vigent  i  en  especial
conforme als protocols d'actuació que impliquin un menor estrès als animals.

3) Aportar els mitjans materials necessaris per a la correcta execució dels serveis.

4) A designar un responsable del manteniment, cura i vigilància de les mesures higièniques de les
colònies de moixos, tenint en compte que totes les activitats seran realitzades amb el mínim de
perjudici per als veïns de la zona.

5) Aplicar el programa de captura i retorn dels moixos en una colònia i la seva esterilització i
tractament antiparasitari, amb col·laboració amb les clíniques veterinàries del municipi, i segons
els  criteris  del  protocol  d'actuació  per  al  sanejament  i  reintroducció  de  moixos  en  colònies
controlades del Govern de les Illes Balears en particular mitjançant:

a) Captura: La recollida/captura dels exemplars a la via pública, ja sigui dins de les actuacions de
control  de  la  colònia  per  part  de  l'Associació  Amics  d'en  Roc  i  na  Bet  o  mitjançant  la
col·laboració dels serveis municipals o a petició de l'Ajuntament de Porreres.
b) Esterilització: Les esterilitzacions, l'anàlisi de l'estat general i el marcatge dels moixos s'han de
realitzar en clíniques veterinàries col·laboradores, del municipi.
c) Retorn: del moix en una colònia controlada.

6)  Elaborar  una  memòria  anual  d'actuacions  així  com les  activitats  realitzades  i  els  resultats
obtinguts, amb el següent contingut i segons el format indicat per l'Ajuntament de Porreres:
a) Memòria econòmica justificativa del cost de l'activitat.
b) Mapa del municipi amb la ubicació concreta de les colònies controlades de moixos.
c) Informació sobre l'estat de les colònies de moixos
d) Nombre d'individus esterilitzats i no esterilitzats que pertanyen a cada colònia.
e) Fitxes d'actuació clínica i la taula de controls segons els models establerts per normativa.
f)  La manca de justificació o la  justificació incompleta  podran comportar  l'anul·lació total  o
parcial de la subvenció.

7) Proposar i si escau condicionar noves colònies de moixos, consensuats entre l'Ajuntament de
Porreres i les Associacions de veïns afectades.

8) Establir  contacte amb les persones que alimenten els moixos de manera controlada per tal
d'aconseguir la seva col·laboració i implicació.

9) Participar en les reunions de mediació amb les persones de Porreres que tinguin qualsevol tipus
de conflicte relacionat amb una colònia de moixos.

ACTA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA NÚM. 1 DE 28/1/2019



  

10) Realitzar els possibles trasllats de moixos de colònies no controlades a colònies controlades.

11) Cooperar amb l'Ajuntament de Porreres en tasques de protecció d'animals i en les accions de
conscienciació de la població i de la reducció d'abandonaments i maltractament als animals.

12) Cooperar amb l'Ajuntament de Porreres en tasques de suport tècnic sobre moixos.

13) Nomenar una persona responsable del present conveni a fi de col·laborar en el seguiment de
les actuacions i donar resposta a les incidències que poguessin sorgir en el compliment d'aquest
conveni.

14) Fer constar en el desenvolupament de la seva activitat la indicació de la col·laboració i el
logotip de l'Ajuntament de Porreres.

TERCER.- COMPROMISOS DE L'AJUNTAMENT DE PORRERES

L'Ajuntament de Porreres es compromet a:

1) Cedir temporalment a l'Associació AMICS D'EN ROC I NA BET l'accés als espais de les
colònies de gats i permetre que l'Associació AMICS D'EN ROC I NA BET instal·li dispositius a
la via pública per a la protecció i alimentació dels moixos, sempre que tingui el vistiplau de l'Àrea
de de Medi Ambient.

2)  Aprovar  en  el  present  exercici  pressupostari  l'aportació  econòmica  suficient  per  tal  que
l'Associació AMICS D'EN ROC I NA BET pugui desenvolupar els compromisos del punt segon
del present conveni.

3) Desenvolupar accions de conscienciació de la població i  de la reducció d'abandonaments i
maltractament als animals.

4) Nomenar una persona responsable del present conveni a fi de col·laborar en el seguiment de les
actuacions i  donar  resposta  a  les  incidències  que poguessin sorgir  en el  compliment  d'aquest
conveni.

QUART.- VIGÈNCIA DEL CONVENI Aquest conveni tindrà vigència des de la seva signatura
fins al 31 de desembre de 2019. 

CINQUÈ.- IMPORT, APLICACIÓ L'Ajuntament de Porreres es compromet a dotar una partida
pressupostària per import de 3.782,53 €, en el pressupost de despeses de l'exercici 2019, com a
subvenció nominativa a favor de l'Associació AMICS D'EN ROC I NA BET, per a dur a terme
activitats de control de felins assilvestrats a zones urbanes del municipi de Porreres. 

SISÈ. El règim jurídic d'aquest conveni que regula els drets i deures de la subvenció nominativa
està  sotmès  al  que  disposen  els  articles  9.2,  22.2  i  següents  de  la  Llei  38/2003,  de  17  de
novembre, General de Subvencions i els articles 55 i 65 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, General de Subvencions aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol. En tot
cas, és incompatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a aquesta finalitat,
procedents de qualssevol Administració Pública o privada.
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CINQUÈ.  SOL·LICITUD  AL  CONSELL  DE  MALLORCA  DE  PERMUTA  DE
TITULARITAT DE DIVERSOS CARRERS.

La Sra. Batlessa proposa sol·licitar al Consell de Mallorca la permuta de la titularitat de diversos
carrers.  Explica que el carrer Major, el  carrer Bisbe Campins i  el  carrer Sala són del Consell
mentre que la Ronda Estació és de l'Ajuntament. Això crea un problema de manteniment. Diu que
s'han reunit amb Carreteres del Consell per posar-hi fil a l'agulla. L'Ajuntament s'ha compromès a
posar en condicions adequades d'asfaltat la Ronda Estació i varen demanar al Consell que fessin
el mateix amb el carrer Major. Explica que s'ha canviat el paviment de la Ronda Estació perquè el
trànsit pesat havia provocat que s'anés enfonsant la pavimentació. D'altra banda la Mancomunitat
licitarà les obres de reparació del carrer Major perquè s'han de separar les aigües brutes de les
netes. Ara se sol·licita al Consell que es faci aquesta permuta que no serà efectiva fins que no
s'hagin fet les obres del carrer Major. En concret, es demana que la Ronda Estació passi a ser de
titularitat del Consell de Mallorca i, en una segona fase, el nou tram que es fa ara i que connectarà
amb el tram que va des del cementiri fins al carrer Santa Creu. Si el nou vial no passa a ser de
Carreteres es provocaria un tall dins l'entramat i no tindria lògia.

El Sr. Barceló, regidor MES, diu que sembla lògic fer-ho així com proposau. També veig bé que
es faci la separació d'aigües al carrer Major. Diu que s'ha detectat un error de redacció i demana
que on diu que «se cedirà el vial de connexió entre el carrer de la Santa Creu i la carretera de
Montuïri» ha de dir «amb la carretera de Vilafranca».

El Sr. Suñer, regidor PP, diu que és un tema que fa molt de temps que està xerrat i que és lògic.
Entén que ara es fa la sol·licitud al Consell. Demana si arreglar les aigües ho fa la Mancomunitat.
El Sr. Martorell, regidor d'urbanisme, diu que sí perquè cada any hi ha un romanent i l'ajuntament
ho va sol·licitar i puja a 200.000 €. El Sr. Suñer demana si es farà enguany i qui ho ha de licitar i
el Sr. Martorell contesta que sí i que les obres de drenatge les licita la Mancomunitat. També diu
que l'Ajuntament haurà d'arreglar les voravies.

El Sr. Veny, regidor PSOE, diu que té molt de sentit i que es demana des de l'anterior legislatura.
És un tema molt complicat diu.

Finalitzat el debat, vist el dictamen de la favorable de la Comissió Informativa de 24/1/2019, el
Ple adopta aquest acord per unanimitat: 

«L'Ajuntament és titular de la Ronda Estació i del vial de connexió entre Santa Creu i la carretera
de Montuïri  que actualment està en construcció, mentre que el Consell de Mallorca ho és del
carrer Major, l'Avinguda Bisbe Campins, el carrer Sala i la Santa Creu de Porreres.

Atès que és voluntat d'ambdues administracions regular la titularitat d'aquests béns immobles, el
procediment adequat consisteix en una permuta d'aquests béns immobles.

La legislació aplicable és la següent:
 Els articles 1, 74, 79 i 80 del Text Refós de les Disposicions Legals vigents en matèria de

Règim Local aprovat per Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril.
 Els articles 8, 109 a 119 del Reglament de Béns de les Entitats Locals aprovat per Reial

decret 1372/1986, de 13 de juny.
 Els articles 47.2.n) i m) i 81 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del

Règim Local.
 La Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del

Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 
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Per tot això, d'acord amb l'article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local, es proposa al Ple de la corporació que adopti el següent acord:

Primer. L'Ajuntament de Porreres sol·licita al Consell de Mallorca que es facin els tràmits legals
oportuns per dur a terme les següents permutes: 

Fase primera:
 El Consell de Mallorca cedeix els trams grafiats en vermell en el plànol adjunt (Ma-5020

entre PK 11.310 i 11.910 carrer Major, Ma-5100 entre PK 0.000 i PK 0.760 carrers Bisbe
Campins i Sala, Ma-5030A entre el tram de ronda contractat i en execució i PK 5.980)

 L'Ajuntament de Porreres cedeix la Ronda Estació.

Fase segona: L'Ajuntament cedirà el vial de connexió entre el carrer de la Santa Creu i carretera
de Vilafranca una vegada finalitzades i recepcionades les obres, tenint en compte que el primer
tram es troba actualment en execució i el segon tram pendent de tramitació.  D'aquesta manera la
xarxa de carreteres es mantendrà connexa. 

SISÈ.  RECONEIXEMENT  EXTRAJUDICIALS  DE  CRÈDITS  DE  L'EXERCICI
ANTERIOR. 

«Vist  que  hi  ha  factures  pendents  d'aplicar  a  pressupost  a  data  31/12/2018  i  l'aplicació
pressupostària corresponent del pressupost prorrogat té crèdit suficient.

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

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

 Articles 25.1, 26.1, 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, que desplega el Capítol
primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes
Locals.

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

La Sra. Batlessa explica que actualment s'ha prorrogat el pressupost de 2018 i que no s'han pogut
aprovar algunes factures que han anat arribant per import d'117.616,77 €. La majoria són factures
de Gesa Endesa, algunes que han arribat fora de termini i  d'altres que tenien algun problema
comptable que s'ha resolt.
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El Sr. Mateu Suñer, regidor PP, diu que els hi ha sorprès que en el ple de novembre es fes una
modificació de crèdit amb la justificació que sobraven doblers de festes i es va passar a fires i
mercats,  però  en aquesta  llista  hi  ha  factures  de  festes  de Sant  Roc  per  import  de  49.000 €
aproximadament. També diu que en aquest termini es podia haver pogut aplicar en el pressupost.
Sembla que s'hagi volgut maquillar la liquidació de festes i fer parèixer que s'han aplicat l'any
2019. La Sra. Batlessa contesta que no és cert que es vulgui amagar res i diu que hi ha un motiu i
és que la majoria d'aquestes factures corresponen a equips de so i es varen presentar més tard.
Això ens ha servit reflexió per incloure-ho en la propera contractació pública i es farà per lots.
Diu que no queda més remei que s'incorpori al compte 413 i s'inclourà en el proper concurs. El Sr.
Suñer diu que es va fer la modificació de crèdit com una gran victòria i llavors resulta que no ha
estat així. La Sra. Batlessa contesta que li sap greu, que si ho hagués sabut no ho hauria aprovat i
que  ja  ho  ha  explicat.  El  Sr.  Suñer,  regidor  PP,  diu  que  el  seu  grup  s'abstindrà  perquè  els
proveïdors tinguin dret a cobrar.

Finalitzat el debat, vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 24/1/2019, s'aprova
aquest acord amb 7 vots a favor (El PI) i 6 abstencions (3 PP, 2 MES i 1 PSOE).

«Segons el que es disposa en l'article 176 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals,  aprovat  per  Reial  decret  Legislatiu  2/2004,  de  5  de  març,  en  virtut  del  principi
pressupostari de «Especialitat Temporal», «amb càrrec als crèdits de l'estat de despeses de cada
pressupost, només podran contreure's obligacions derivades d'adquisicions, obres, serveis i altres
prestacions  o  les  despeses  en  general  que  es  realitzin  l'any  natural  del  propi  exercici
pressupostari». L'article 60.2 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, estableix la possibilitat del
reconeixement d'obligacions corresponents a exercicis anteriors que, per qualsevol causa, no ho
haguessin estat en aquell al qual corresponien, atribuint al Ple de la Corporació tal reconeixement
sempre que no existeixi dotació pressupostària, operacions especials de crèdit, o concessions de
quitació i espera, mitjançant l'assignació puntual i específica d'obligacions procedents d'exercicis
anteriors  al  pressupost  vigent.  D'aquesta  manera,  excepcionalment  podran  imputar-se  al
Pressupost  en  vigor,  obligacions  corresponents  a  exercicis  anteriors,  previ  reconeixement
d'aquestes. Amb el que, està admès el sistema del reconeixement d'obligacions durant l'exercici
pressupostari,  provinguin tals  obligacions de qualsevol  altre exercici  i  això malgrat  el  que es
disposa en l'article 176 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per
Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

La Legislació aplicable és la següent:
— Articles 163, 169.6, 173.5, 176 a 179 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
—  Articles  25.1,  26.1,  60.2  del  Capítol  primer  del  Títol  sisè  de  la  Llei  39/1988,  de  28  de
desembre, Reguladora de les Hisendes Locals,  desenvolupat per Reial decret 500/1990, de 20
d'abril.

Examinada  la  documentació  que  integra  l'expedient,  és  a  dir,  factures  que  per  import  de
117.616,77  €  queden  acreditades  les  citades  obligacions  pendents  contretes  per  aquest
Ajuntament,  es  considera  adequat  el  reconeixement  de  les  despeses  realitzades  en  exercicis
anteriors de conformitat a l'article 60.2 del Reial decret 500/1990, procedint la seva aplicació al
Pressupost  vigent.  Així  mateix,  s'ha emès informe d'objeccions de 22/1/2019 en virtut  de les
atribucions establertes a l'article 215 del  Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. Per tot això, el Ple acorda: 

PRIMER.  Aprovar  el  reconeixement  d'obligacions  corresponents  a  exercicis  anteriors
corresponent a factures pendents d'aplicar a pressupost a data 31/12/2018, que es relacionen a
continuació,  aixecant  les objeccions formulades,  continuat  amb la tramitació de l'expedient   i

ACTA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA NÚM. 1 DE 28/1/2019



  

aplicar-les a les partides dels crèdits corresponents del vigent pressupost municipal.

Concepte Import 

Llar d'estels - Centre flors Miquela Mora 60,5

Papereria Almoina - Material oficina (gener-maig) 1910,13

Papereria Almoina - Material oficina (juny-nov.) 988,85

Tres glops - Aigua per Serveis socials 7,65

Correus - Facturació desembre/18 193,67

Josep Antoni Cifre - Assessoria jurídica (nov./19) 816,2

Cerdà Obrador - Subministraments picada nadal 75,32

Fruiteria ca na Maria - Subministres picada nadal 29,7

Vivers es Pou Nou - Centre f flor per cementiri 70

Joana Mª Noguera - Publicitat Calendari porrerenc 1125,3

Servicios de teleasistencia - Facturació (nov./18) 977,69

Servicios de teleasistencia - Facturació (des./18) 1010,15

Miquel Pol Alorda - Publicitat Fires i festes 302,5

German Binimelis - Material per àrea de comerç 22,99

Material Cons - Jardineres 1772,89

Gràfiques Llopis - Material per àrea de comerç 277,09

Maria Pia Verger - Taller lectura fàcil 439,96

Cristina Barceló - Conta contes del nadal 151,25

Sargantana so - Equip de so per 'Bocca chiusa' 2274,8

On line - Lloguer material per Auditori 302,5

Remadeinfrance - Mòbil per sistema d'entrades 192,89

Maria Arnanz - Publicitat per concerts Auditori 84,8

Maria del Mar Mallan - Dansa afrocontemporànea 318

Mallorca so - Obra na 'Capuxeta' 5263,5

Disnova - Material higiènic per Escola Nova 116,09

Endesa energia - Museu (04-11-18/30-11-18) 19,88

Endesa energia - Enllumenat 15 (04-11-18/30-11-18) 275,77

Endesa energia - Enllumenat 20 (02-10-18/30-11-18) 304,01

Endesa energia - Enllumenat 18 (02-10-18/03-12-18) 276,53

Endesa energia - Enllumenat 19 (04-10-18/03-12-18) 117,82

Endesa energia - Enllumenat 23 (04-10-18/30-11-18) 350,72

Endesa energia - Enllumenat 24 (04-10-18/30-11-18) 1870,97

Endesa energia - N'Hereveta (28-11-18/27-12-18) 498,6

Endesa energia - Camp d'esport (28-11-18/27-12-18) 2682,04
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Endesa energia - Serveis soc. (28-11-18/27-12-18) 351,73

Endesa energia - Enllumenat 21 (28-11-18/27-12-18) 484,81

Endesa energia - Auditori (28-11-18/27-12-18) 62,24

Endesa energia - Escola Nova (28-11-18/27-12-18) 977,73

Endesa energia - Poliesportiu (28-11-18/27-12-18) 276,41

Endesa energia - Bar n'Hereve. (28-11-18/27-12-18) 410,25

Endesa energia - Ajunatament (28-11-18/27-12-18) 283,66

Endesa energia - Molí Amengual (15-10-18/16-12-18) 193,94

Endesa XXI - Cementiri (14-11-18/17-12-18) 158,21

Endesa XXI - Enllumenat 28 (04-11-18/30-11-18) 51,9

Endesa XXI - Biblioteca (14-11-18/16-12-18) 147,78

Endesa XXI - Casal jove (13-11-18/16-12-18) 74,9

Endesa XXI - Quarter vell (13-11-18/17-12-18) 167,68

Endesa XXI - Enllumenat 14 (13-10-18/16-12-18) 622,21

GPS - Seguretat per cap d'Any 731,32

Grup Trui - Concerts per Cap d'any 6534

Mundo Mark - Material difresa per Cap d'any 58

Mesquida Mora - Vi per sa Torrada de  sant Roc 1270,5

Mesquida Mora - Vi per sant Roc 271,38

Sa Teulera - Siurells/trofeus per sant Roc 7260

APIMA Escola Nova - Activitats per sant Roc 350

Música i complements - Concerts per st. Roc 16298,7

Equipaments Espectacle - Escenari i 12378,3

On line - Equip de so per Joan Dauçà 5414,75

On line - Equip de so Rock en català 6050

Elite performance - Neteja de camins 10648

Urbient - Neteja de camins 5756,35

Neteges Sebastià - Neteja d'embornals 219,6

Dielectro - Material elèctric per enllumenat 284,59

Dielectro - Material elèctric per Escorxador 90,1

Dielectro - Material elèctric per enllumenat 84,54

Benverd - Tractament contra becut vermell 490,05

Son Amat - Grava per a camins 535,69

Germans Binimelis - Material per a brigada 201,95

Ninicons 2000 - Material per a brigada 12,79

BP Oil - Despesa benzina (desembre/18) 540,15
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Esteve Barceló - Tasques de reparació Escola Nova 525,62

Can Batxà - Reparacions vàries 837,32

Electromat - Material elèctric per Biblioteca 349,17

Melchor Mascaró - Servei neteja viària (des./18) 4374,99

Adalmo - Recollida de residus 894,3

Gràfiques Llopis - Material per àrea de Medi amb. 226,27

Fundació Natura Parc - Recollida animals (nov./18) 476,2

Motorisa - Lloguer cotxe vigilància rural (des.18) 544,5

BP - Benzina per Protecció civil 75

Carburos metalicos - Oxygen medical 52,84

Carburos metalicos - Oxygen medical 52,84

O.C. Tomeu Rosselló - Tasques vàries picapedratge 3493,51

Miquel Àngel Capó - Assessora. urbanístic (des/18) 789,24

SETÈ. APROVACIÓ NUMERACIÓ D'IMMOBLE AL CARRER D'ES RAFAL. 

La Sra. Batlessa explica que s'ha fet una obra nova al carrer d'en Rafal i l'edificació necessita tenir
una numeració per poder instal·lar el comptador de corrent. Explica que hi ha un informe policia i
un informe tècnic. El Sr.  Barceló, regidor MES, fa constatar que es tracta d'un edifici que fa
cantonada  entre  el  carrer  d'en  Rafal  i  el  carrer  Dolçor.  Finalitzat  el  debat,  vist  el  dictamen
favorable de la Comissió Informativa de 24/1/2019, s'aprova aquest acord per unanimitat.

«A petició de la persona interessada, el 13/12/2018, s'emet informe de la policia local en el que es
proposa assignar una nova numeració a un immoble ubicat al carrer del Rafal. 

Així mateix, amb data de 11/12/2018 l'Arquitecte Tècnic assessor municipal emet informe en el
qual s'indica la proposta de la nova numeració de la via pública del carrer del Rafal, ja que les
raons  que han fomentat  la  petició de la  re-numeració,  estan  suficientment  justificades  per  la
construcció de tres habitatges plurifamiliars en aquesta via. Tot  això, segons els criteris de la
Resolució de 30 de gener de 2015, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la
Direcció general de Coordinació de Competències amb les Comunitats Autònomes i les Entitats
Locals, sobre instruccions tècniques als Ajuntaments sobre gestió del padró municipal.

L'article 75 del Reglament de Població i Demarcació Territorial, inclòs dins del capítol relatiu a la
comprovació  i  control  de  padró  municipal,  disposa  que:  «Els  ajuntaments  mantindran
actualitzades  la  nomenclatura  i  retolació  de  les  vies  públiques  i  la  numeració  dels  edificis,
informant d'això a totes les Administracions Públiques interessades. Hauran de mantenir també la
corresponent cartografia o, en defecte d'això, referència precisa de les adreces postals». Amb això
es  pren compte  de la  importància  que  la  nomenclatura  i  retolació  de les  vies  públiques  i  la
numeració d'edificis té per al padró municipal de veïns. A més es dóna seguretat i agilitat en la
localització d'immobles en el terme municipal, la qual cosa serveix per a múltiples actes de la vida
ciutadana (prestació de serveis, tràfic, jurídic, d'immobles, etc.).

La legislació aplicable és la següent:
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 L'article 22.2.q) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local.

 Els articles 17 i següents del Reglament de Béns de les Entitats Locals, aprovat pel
Reial decret 1372/1986, de 13 de juny.

 Els articles 65, 75 i 77 del Reglament de Població i Demarcació Territorial de les
Entitats Locals, aprovat pel Reial decret 1690/1986, d'11 de juliol.

 La  Resolució  de  30  de  gener  de  2015,  de  la  Presidència  de  l'Institut  Nacional
d'Estadística  i  de  la  Direcció  general  de  Coordinació  de  Competències  amb  les
Comunitats  Autònomes  i  les  Entitats  Locals,  sobre  instruccions  tècniques  als
Ajuntaments sobre gestió del padró municipal.

Vist  quan  antecedeix,  es  considera  que  l'expedient  ha  seguit  la  tramitació  establerta  en  la
Legislació  aplicable  i  que  procedeix  la  seva  aprovació  pel  Ple  de  l'Ajuntament,  en  virtut  de
l'article 34 del Reglament de Béns de les Entitats Locals, aprovat pel Reial decret 1372/1986, de
13 de juny, en relació amb l'article 22.2.q) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases
de Règim Local.

PRIMER. Enumerar  l’immoble ubicat  a  la  via  pública  del  carrer  del  Rafal  degut  a  que està
suficientment justificat per la construcció de tres habitatges plurifamiliars en aquesta via i de la
forma que a continuació es detalla:

 Referència cadastral 1640951ED0713N0001YB: número 19

VUITÈ.  RENÚNCIA  DE  LA  DEDICACIÓ  PARCIAL  DEL  PRIMER  TINENT  DE
BATLIA. 

El Sr. Jaume Martorell, primer tinent de batlessa, explica que per motius personals renuncia a la
dedicació parcial i passa al règim de dietes.

El Sr.  Barceló, regidor MES, demana si aquesta dedicació passarà a un altre regidor i la Sra.
Batlessa contesta que no perquè la situació ha canviat. El Sr. Martorell diu que la dedicació serà la
mateixa, que quedi clar, però per motius laborals renuncii a cobrar el 25% de dedicació.

Finalitzat el debat, vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 24/1/2019, s'aprova
aquest acord amb 7 vots a favor (El PI) i 6 abstencions (3 PP, 2 MES i 1 PSOE).

« El Ple de l'Ajuntament en sessió extraordinària de 5/2/2018 va acordar que el càrrec de Primer
tinent de Batlia, del qual és titular el Sr. Jaume Martorell Mesquida, realitzi les seves funcions en
règim de dedicació parcial. 

Vist que la persona interessada sol·licita que, per motius personals es revoqui aquest règim de
dedicació parcial, es proposa al Ple l'adopció del següent ACORD

PRIMER. Revocar el règim de dedicació parcial, així com tots els drets econòmics que d'aquesta
es  deriven,  del  càrrec  de  Primer  Tinent  de  Batlia  per  motius  personals  i  passar  al  règim
d'indemnitzacions per assistència efectiva a les sessions d'òrgans col·legiats atribuït as membres
de la Corporació. 

Segon. Notificar aquesta resolució a la persona interessada i publicar-ho en el Butlletí Oficial de
forma íntegra el present Acord, a l'efecte del seu general coneixement. 
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NOVÈ.  DACIÓ  DE  COMPTE  DELS  DECRET  DE  BATLIA  I  REGIDORIES
DELEGADES

Es dona compte dels decrets i resolucions de batllia i la corporació queda assabentada. 

DESÈ. DACIÓ DE COMPTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN 

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

ONZÈ. TORN OBERT DE PRECS I PREGUNTES

La Sra. Batlessa reparteix entre els regidors i regidores el calendari de reunions de les diferents
comissions de treball.

El Sr. Mateu Suñer, regidor PP, recorda que en el darrer ple va demanar una còpia de l'informe de
Patrimoni  de  l'expedient  de  reforma  de  l'obra  del  celler  i  el  Sr.  Jaume  Martorell,  regidor
d'urbanisme, contesta que s'enviarà.

El Sr. Mateu Suñer, regidor PP, diu que a l'expedient de Reconeixement extrajudicial hi ha una
factura de l'obra de na Caputxeta per import de 6.000 € encara que es pagués entrada. Demana
quin cost va tenir per l'Ajuntament i perquè s'ha canviat el sistema. El Sr. Gaspar Mora, regidor de
cultura,  diu  que  quan  és  cobra  entrada  s'intenta  que  no  hi  hagui  cost  per  l'ajuntament  però
l'empresa ho va demanar així.

El Sr. Mateu Suñer, regidor PP, diu que hi ha una factura de 7.000 € de premis en forma de siurells
per les festes de Sant Roc. El Sr. Adrià Aragunde, regidor d'esports diu que n'hi ha per dos anys i
que eren més econòmiques si s'adquirien més unitats.

El  Sr.  Suñer,  regidor  PP,  demana  informació  sobre  una  factura  de  l'arquitecte  Sr.  Capó  i  es
contesta que és l'arquitecte assessor de l'Ajuntament.

El Sr. Suñer, regidor PP, diu que alguns usuaris de la piscina considera que la temperatura de
l'aigua  està  freda.  La  Sra.  Batlessa  contesta  que  es  va  tenir  una  reunió  amb  Algalia  perquè
s'arregli. El Sr. Martorell, regidor d'urbanisme, explica que s'han licitat les obres de reforma de la
piscina i s'arreglarà.

El Sr. Suñer, regidor PP, demana quina previsió hi ha per començar les obres del nou vial i el Sr.
Martorell contesta que ja s'ha aprovat el pla de seguretat i que es farà amb 8 mesos de l'acta de
replanteig.

El Sr. Suñer demana informació sobre el contracte que es va fer de canvi d'enllumenat públic. La
Sra. Bover, regidora de medi ambient, contesta que va ser una actuació per adequar a la normativa
tots els comptadors públics i obtenció de les OCA.

El Sr.  Suñer,  regidor PP,  diu que les  pasteres  de fusta de la  plaça que rodegen l'arbrat  estan
espenyades. La Sra. Batlessa contesta que la brigada està cercant una solució per arreglar aquestes
tires de fusta que passen per ulls. Explica que, com que hi va el goteig, si es posa ciment, aquest
s'hauria de llevar cada vegada.

ACTA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA NÚM. 1 DE 28/1/2019



  

El Sr. Suñer, regidor PP, demana fins quina hora poden tenir obert els comerços. La Sra. Batlessa
diu que s'ha consultat a la Conselleria i hi ha llibertat d'horari però que no és el mateix que un bar.
Es diu que seria necessari redactar una ordenança que ho limiti.

El Sr. Suñer diu que el mirall que hi ha a la cantonada del carrer Rector Llompart i el carrer de Sa
Galla està col·locat de forma que els cotxes han de sortir molt per veure-hi. La Sra. Margalida
Palerm,  regidora  de  circulació  diu  que  dia  14  hi  ha  consell  sectorial  de  circulació  i  que  es
demanarà permís a Carreteres.

El Sr. Miquel Àngel Veny, regidor PSOE, diu que sembla que hi ha més aparcaments a la zona
ORA i es contesta que els primers són per la brigada. També demana com està funcionant i la Sra.
Batlessa contesta que, per ara, s'estan posant avisos perquè la gent s'acostumi i es va informant.
Creu que serveix perquè hi hagi ordre i no hi aparqui tothom fins a l'hora que vulgui. La Sra.
Maria Rosa Juan, regidora MES, demana si s'ha de posar un paper o el rellotge i es contesta que
les dues coses són correctes. Continua explicant que segons el pla de circulació just hi poden estar
15 minuts per fer alguna gestió però llavors ha de circular el vehicle de forma que no quedi fix.

El Sr. Veny, regidor PSOE, agraeix el calendari de reunions. La Sra. Batlessa recorda que dia 12
de febrer s'ha convocat una Junta Local de Seguretat perquè hi ha molt pocs efectius de Guàrdia
Civil i és necessari que el Quarter de la Guàrdia Civil es doti de mitjans.

El  Sr.  Veny,  regidor  PSOE,  demana  quina  previsió  hi  ha  per  aprovar  el  pressupost  i  la  Sra.
Batlessa contesta que en el pressupost de febrer. La Sra. Batlessa explica que estaven pendent de
saber  quin  import  havia  de  destinar  l'Ajuntament  a  la  reforma  del  centre  de  dia  i  també  de
l'aprovació de la carrera professional que desajusta el pressupost. Explica que s'ha de convocar
una mesa de negociació i es calcula segons l'antiguitat i la formació anual bàsicament.

El Sr.  Veny,  regidor PSOE, demana si l'ajuntament s'ha adherit  a la subvenció del Consell  de
direcció tècnica per obres municipals. La Sra. Batlessa diu que es va sol·licitar la redacció d'un
projecte fa 4 anys del Quarter Vell i encara no s'ha remès. Diu que si fos més ràpid, aniria bé, però
es mirarà si se sol·licita la direcció tècnica.

El Sr. Veny, regidor PSOE, demana si s'ha sol·licitat la subvenció per millora dels arxius dels
ajuntaments i el Sr. Gaspar Mora, regidor de cultura, contesta que es demanava tenir un arxiver en
plantilla.

El Sr. Veny, regidor PSOE, demana si s'ha sol·licitat la subvenció per a activitats musicals i es
contesta  que sí.  Explica que la subvenció de cultura en xarxa té tres  línies  de subvencions i
s'inclourà la fira musical i el tast art.

La Sra. Margalida Palerm, regidora de circulació, contesta al Sr. Suñer que els miralls ja estan
posats i que just queda el del Pas del Frare.

El Sr. Barceló, regidor MES, demana informació sobre la placa dedicada al Sr.  Jaume Mulet,
fundador de la Filharmònica. La Sra. Batlessa contesta que està comanada una nova placa perquè
l'anterior s'havia cruiat i els perns estaven rovellats. Diu que l'ajuntament la va retirar perquè era
perillós i és en el magatzem.

El Sr. Barceló, regidor MES, demana informació sobre la proposta de camins escolars segurs. La
Sra.  Palerm, regidora de circulació,  contesta que aquest  tema es tractarà en el  proper consell
sectorial  de  circulació  que  és  el  14  de  febrer.  Diu  que  no  s'ha  convocat  abans  perquè  el
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representant del Consell ha tingut un problema personal i s'ha allargat. Diu que hi serà present el
president de l'APIMA.

El Sr. Barceló, regidor MES, diu que a la plaça d'en Mora, la voravia està espanyada i la jardineria
té un manteniment molt deficient. Diu que hi ha un abeurador rovellat que no funcionat. Demana
que es pintin els bancs perquè tenen un estat lamentable i és canviïn els fanals. La Sra. Batlessa no
li consta que falti cap llum. Demana, que en penseu fer de la pobra plaça d'en Mora? La Sra.
Batlessa contesta que el  agranador ho deixa bastant net  però que els arbres fan molta brutor.
També diu que s'està preparant el concurs públic de la gestió del manteniment de la jardineria de
les  zones  verdes  de tot  el  municipi.  La Sra.  Maria  Rosa Juan,  regidora  MES,  diu que hi  ha
voravies espanyades i  la  Sra. Batlessa contesta que són les arrels  dels arbres. També proposa
llevar l'abeurador i es posarà mobiliari nou.

El Sr. Barceló, regidor MES, diu que a la planta baixa de l'Ajuntament hi ha un urinari condemnat
amb un plàstic negre. La Sra. Batlessa contesta que hi ha dos banys que funcionen i que s'avisarà
al llanterner perquè no arregli.

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, Batlia, Francisca Mora          La secretària, Maria del Mar Estarellas   
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