
  

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

 Núm. 2/2019.
 Caràcter: ordinària.
 Data: 4/3/2019
 Horari: de 20,05 a 22,45 hores. 
 Lloc: Sala de sessions de l’Ajuntament de Porreres.
 Regidors/es assistents: Francisca Mora Veny (El Pi); Jaume Martorell Mesquida (El Pi),

batle accidental; 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. A continuació, s'aprova per unanimitat
l'acta de la sessió plenària ordinària núm. 1 de 28/1/2019. 

SEGON. ESTUDI I APROVACIÓ DEL PRESSUPOST I PLANTILLA MUNICIPAL PER
L'EXERCICI 2019

La  Sra.  Batlessa  explica  la  proposta  de  Pressupost  municipal  per  l'exercici  2019.  Hi  ha  un
increment del pressupost en un 3,38 € en relació al pressupost 2018 que es correspon amb les
transferències de capital per les subvencions atorgades per diferents administracions.

En relació als imports directes que es correspon a IBI, l'impost de vehicles, plusvàlues i IAE,
l'import és d'1.563.881,60 €. Hi ha una baixa del 5% en relació al pressupost de l'any passat que
ve donat per la revisió castral, la qual cosa ha fet que la recaptació hagi baixat considerablement.

Els imposts indirectes ascendeixen a 171.000,00 € i es corresponen amb l'Icio i altres despeses
com les dels vedats, han baixat un 15% perquè s'han presentat menys permisos d'obres fet que la
recaptació  hagi  baixat  considerablement.  Les  taxes  i  altres  ingressos  com  el  cementiri,  la
teleassistència, les multes tenen un import de 236.281,30 €. Les transferències corrents per dur a
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terme els serveis socials, les subvencions pel manteniment de l'escoleta o les transferències de
l'Estat ascendeixen a 1.512.701,65 € i han augmentat un 14%.

Tots  els  ingressos  fan una baixada considerable,  però pugen les  transferències  de capital  per
subvencions com per exemple la del Ministeri per reparar els camins afectats per les inundacions
per  import  de  40.000 €,  la  subvenció  de  turisme  per  les  obres  de  senyalització  de  les  rutes
hidràuliques, les ajudes per instal·lació de plaques fotovoltaiques o les ajudes del Consell  per
instal·lacions esportives. En total hi ha ingressos de capital per 415.110,45 € la qual cosa suposa
un  increment  del  24%  en  comparació  amb  el  2018.  Per  tant  l'augment  és  a  causa  de  les
subvencions i no pels tributs els quals han baixat.
En relació a les despeses de deute pública, hi ha el préstec de l'escoleta municipal per import de
200 euros  d'interessos  i  de  17.890,43 d'amortització  de  capital.  Pel  que  al  refinançament  del
préstec de pagament a proveïdors l'import és de 6.000 euros d'interessos i de capital 194.406,24 €.
L'import total del deute públic és de 218.496,67 €.

Les partides corresponent a seguretat i ordre públic es pressuposten per un import de 369.172,38
€, les quals no pugen ni baixen significativament. L'única cosa que hi ha innovadora és la part
proporcional de la carrera professional, la qual els hi correspon legalment, un cop s'hagi fet la
negociació de personal. Pel que fa a l'ordenació del trànsit i de l'estacionament és el mateix import
que l'any passat, és a dir, 6.000 €. La partida corresponent a protecció civil ha augmentat fins a
22.000 € perquè està prevista l'adquisició d'un vehicle per a protecció civil.

Les partides de l'àrea d'urbanisme ascendeixen a 110.200,00 € atès que inclouen les despeses dels
tècnics assessors. A més, s'està tramitat la redacció final de les Normes Subsidiàries i del Catàleg
de Patrimoni.

La partida anomenada «Accés als nuclis de població» fa referència a les obres de construcció del
vial de connexió entre la carretera de Santa Creu i el carrer Pont i està consignada amb 38.034,46
€,  que  és  l'aportació  que  ha  de  fer  l'Ajuntament.  La  pavimentació  de  vies  públiques  està
pressupostada en 242.518,68 € i s'inclou arreglar el carrer de Lluís Vives i Pare Francesc Molina
així com la separació de les aigües brutes i netes per import de 168.518,68 €. Aquest projecte ha
de sortir a concurs i avui s'ha firmat el conveni amb el Consell que regula la subvenció. També hi
ha pressupostats 60.000 € per la reparació de camins afectats per les inundacions.

La partida de neteja viària ascendeix a 77.700,00 € que és l'import resultat del concurs que es va
licitar. La partida del cementiri  és de 27.000 €. La d'enllumenat públic és de 55.500 €, i s'ha
ajustat a la liquidació dels anys anteriors. La partida de Medi Ambient és de 58.303,75 € i inclou
el personal del punt verd i administratiu, la màquina de reciclatge d'envasos que es va aprovar en
els pressuposts participatius. Diu que encara s'ha de determinar com incentivar la gent perquè
recicli. Parcs i jardins té una partida de 32.000 € i es correspon a la transferència que es fa a
l'Empresa Municipal. S'ha afegit una partida nova anomenada Protecció contra la contaminació
acústica, lumínica i atmosfèrica per import de 1.506,00 € corresponent a un punt de recàrrega de
vehicles elèctrics que està previst instal·lar a la plaça de toros.

La  partida  de  serveis  socials  té  un  import  total  de  326.748,42  €  i  inclou  la  subvenció  a
DACESMA que és una entitat de Felanitx que treballa amb malalts amb danys cerebrals, els Fons
Mallorquí de Solidaritat i la partida d'ajudes de Serveis Socials, menors i ajudes psicosocials.

La protecció de la salubritat pública té una partida de 12.000 € i inclou la gestió de colònies de
moixos i el control de plagues.
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La partida de centres docents d'ensenyament té un import total de 159.510,20 € i inclou 81.842,40
€ per a la gestió de l'escoleta municipal de 0-3 anys. També inclou el lloguer del solar per mòdul
de formació professional d'agro jardineria per import de 3.000 € i ajudes pel transport escolar de
13.000 €.

L'import  total  destinat  a  biblioteques  públiques  és  de  44.962,42  €  i  inclou  un  conveni  per
digitalitzar l'arxiu per import de 3.500 €. Els equipaments culturals i museus tenen una partida de
12.300 €. La promoció cultural de l'Auditori ascendeix a 307.037,93 € i inclou les subvencions a
entitats culturals al municipi. També inclou la partida corresponent als premis literaris, al Tastart,
un projecte d'arqueologia o la diada musical entre altres.

La partida d'oci i temps lliure és una partida nova i està pressupostada amb 85.000 € perquè inclou
la rehabilitació del casal jove per import de 50.000 € i la contractació d'un dinamitzador juvenil
per import de 6.000 €. La partida de festes s'ha ajustat a la liquidació de l'any 2018 i ascendeix a
215.000 € i inclou les festes de tot l'any.

La promoció i  foment de l'esport  ascendeix a 20.000 € i  la partida d'instal·lació esportives a
254.549,64 € i inclou les plaques solars del pavelló, la millora del camp d'esports i la rehabilitació
de la piscina petita municipal.

La partida de fires ascendeix a 37.500 € i la de mercats, places i llotges a 9.300 €. La d'informació
i promoció turística és de 184.857,75 € i inclou el projecte de senyalització de rutes hidràuliques
proposat pel fòrum turístic per import de 177.357,75 €. La partida destinada a òrgans de govern
no canvia i és de 106.617,29 €.

La d'administració general ascendeix a 649.698,17 € i inclou la partida de supressió de barreres
arquitectòniques aprovada a través dels pressuposts participatius és 33.090,00 €. Les partides de
brigada i  manteniment ascendeix a 147.567,07 € i inclou els sous del personal.  La partida de
participació ciutadana ascendeix a 7.000 €.

El Fons de Contingència és de 18.419,19 € que és un 5% segons el qual preveu la normativa.
Finalment l'import que es paga a l'Atib per la gestió i recaptació de tributs és de 40.000 €.

Per acabar, en el pressupost de despeses es preveu un increment general de la partida de personal
d'un 3%. La despesa corrent per dur a terme tots els serveis baixa un 1% respecte l'any 2018. El
capítol 3 relatiu a les despeses financeres s'incrementa un 2% per l'augment de les comissions
interbancàries. El Capítol 4 de transferències corrents baixa un 9% respecte de l'exercici anterior i
les inversions pugen un 34% respecte del pressupost anterior.

Cal destacar que el préstec de l'escoleta es liquida enguany amb l'amortització de 17.890,43 €, del
préstec de pagament a proveïdors s'amortitzen 194.406,64 € i en queden pendents 486.015,64 €,
del préstec de la Fundació Auditori s'amortitza 50.765,67 € i en queden pendents 237.411,68 €

En relació a les inversions l'import total és de 716.024,33 € i inclou tant les inversions finançades
amb recursos propis com les subvencionades. S'incrementa un 18,20% i inclou les inversions per
la compra d'un vehicle, la construcció d'un vial, la renovació del carrer Lluís Vives, la reparació
de  camins,  l'adquisició  d'una  màquina  de  reciclatge,  la  instal·lació  de  plaques  solars,  la
rehabilitació  d'un  casal  jove,  la  millora  del  camp  municipal  d'esports  o  l'adquisició  de
fotocopiadores. Finalment diu que a l'annex de personal no hi ha canvis.

El  Sr.  Suñer,  regidor PP,  diu que la tramitació del  pressupost  és molt  tediosa perquè implica
moltes coses. Diu que a la premsa s'ha publicat que ha crescut un 3% però realment no és així
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perquè el primer de gener ja s'havia gastat tot l'import corresponent a l'expedient extrajudicial de
factures de l'any passat. Diu que hi ha un increment a mitges perquè passem factures del 2018.

Diu que la liquidació provisional és positiva però no hi hauria romanent positiu si les despeses de
Sant Roc s'haguessin fet l'exercici que tocava. De fet, a la liquidació 2018 encara falten pagar les
subvencions  a  les  entitats.  Es  contesta  que  hi  ha  entitats  que  encara  no  han  presentat  la
documentació justificativa.

El Sr. Suñer, regidor PP, fa constar que, en matèria de personal hi ha un increment del 2,25% que
ve imposat per llei i també reconeix que hi ha una sentència judicial que obliga a pagar la carrera
professional. Recorda que, segons se'ls va informar la comissió informativa, el personal laboral
encara han d'aprovar el seu conveni. La Sra. Batlessa diu que és cert que s'ha d'aprovar el conveni
de treballadors i que s'ha intentat tramitar perquè puguin determinar les seves condicions laborals
però encara no s'ha signat. El Sr. Suñer creu que el fet que no hi hagi conveni implica que no se'ls
pot  aplicar  directament  i  segurament  enguany  no  cobraran.  Creiem  que  per  aplicar  aquest
increment encara falten resoldre moltes qüestions. La Sra. Batlessa diu que s'ha de pressupostar
l'increment i que s'ha de fer la negociació. 

El Sr. Mateu Suñer, regidor PP, diu que la partida de festes és 21.500 € inferior a la de l'any passat
i a més s'haurà de descomptar l'import corresponent del reconeixement del deute de l'any passat
per una quantia de 70.000 € aproximadament. Diu que cada any hi ha dèficit, és a dir, anem per
damunt del pressupost, i es passen les factures a l'any següent. La Sra. Batlessa contesta que s'hi
posarà imaginació per poder fer les festes amb el pressupost que hi ha. Diu que es farà un esforç
per eliminar alguna festa, contractar un grup més barat o despesa per no gastar de més. La Sra.
Batlessa li demana que vol reduir. Explica que a vegades, el regidor de festes ha aportat el seu
equip de so sense cobrar. També explica que les festes, inclòs el lloguer dels equips de son, anirà a
concurs públics.

El Sr. Suñer diu que si es pressuposten 500 euros pel Pla de drogues, no està de més que des de
l'ajuntament es faci alguna actuació. La Sr. Batlessa contesta que el Consell ja du a terme moltes
actuacions i amb tots els recursos externs ja sobra. També diu que es crea la partida per si sorgeix
la necessitat de fer alguna cosa. Continua dient que no ha estat necessari perquè se subvencionen
totes les actuacions com les activitats contra la violència de gènere. El Sr. Suñer considera que la
patida s'ha de destinar a la seva finalitat. La Sra. Batlessa contesta que es fan moltes de coses i
que si no es gasten els doblers queden vinculats a una altra partida.

El Sr. Suñer diu que el conveni de cessió de l'edifici del centre de dia obliga a l'ajuntament a
subscriure  una  pòlissa  de  danys  i  de  responsabilitat  civil.  La  Sra.  Batlessa  contesta  que
l'assegurança actual ja cobreix la responsabilitat civil. El Sr. Suñer diu que s'haurà de destinar
alguna partida al manteniment del centre. La Sra. Batlessa contesta que l'any que ve s'hi haurà de
destinar alguna partida.

En relació al capítol 6 d'inversions, el Sr. Suñer diu que la majoria d'inversions no són d'enguany
sinó que corresponen a projectes d'altres anys com les propostes dels pressuposts participatius, el
projecte de supressió de barreres arquitectòniques, la subvenció de rutes hidràuliques. La Sra.
Batlessa contesta que no s'ha fet res malament sinó que s'han retardat per diversos motius, entre
ells perquè el conveni de les rutes no s'ha signat fins fa poc. El Sr. Suñer diu que el projecte que
va sorgir dels pressuposts participatius de 2017 no hi havia cap altra administració implicada i
s'ha retardat perquè no hi havia el projecte. La Sra. Batlessa creu que s'intenta desacreditar a
l'equip de govern i que el projecte ja està fet i que es fa tot el que es pot. El Sr. Suñer considera
que el projecte de sa Ronda no ho havia de licitar l'Ajuntament sinó el Consell de Mallorca. El Sr.
Martorell contesta que el Consell no ho hagués fet i que s'ha d'agrair que arribin els doblers. El Sr.
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Suñer recorda que l'ajuntament va ser molt crític amb l'ampliació de l'Escola Nova, metre ell era
gerent de l'IBISEC, i recorda que ja fa més de cinc anys i encara no han començat les obres. El Sr.
Martorell diu que se segueix reclamant igualment.

El Sr. Suñer, diu que es troba a faltar alguna partida per adquirir els solars per a l'ampliació de
l'Institut com ja sortit a premsa. La Sra. Batlessa diu que s'ha fet molta pressió tant amb l'institut
com amb  l'ampliació  de  l'Escola  Nova.  Diu  que  es  demana  tenir  un  compromís  per  escrit
d'ampliació  de  l'institut.  Continua  dient  que  s'ha  de  fer  una  modificació  de  les  Normes
Subsidiàries perquè no basta el solar del cicle de formació professional. El Sr. Suñer diu que no es
poden  vendre  segons  quins  projectes  perquè  els  terminis  són  els  que  són  i  l'administració
autonòmica és molt freda. La Sra. Batlessa diu que se seguirà insistint. També diu que l'Institut ha
sol·licitat l'ús de la biblioteca per fer un cicle formatiu d'informàtica.

El Sr. Suñer diu que no consta cap partida per les obres del centre de dia. La Sra. Batlessa diu que
han vingut els tècnics de la Conselleria per fer les mesures i poder redactar el conveni. Diu que
està previst començar les obres l'any 2020 i es farà un conveni plurianual. Creu que poden estar
satisfets de tenir un conveni a punt de firmar. El Sr. Suñer diu que mentre no se signi no vol dir
res perquè les paraules se les endú el vent.

El Sr. Suñer diu que els preocupen aquestes coses.

El Sr. Barceló, regidor MES, diu que la seva tasca no és desacreditar l'equip de govern sinó per
controlar com es gasten els doblers i per millorar i fixar cap allà on s'han de fer les diferents
inversions. La Sra. Batlessa diu que s'ha fet un comentari puntual i que sempre s'ha respectat la
feina de l'oposició. El Sr. Barceló diu que un pressupost té molts de nombres i el més important és
fer-los quadrar. Diu que quatre anys no basten per fer tot el que es voldria però així són les regles
del joc.

A escala global els pressuposts són molt similars d'altres anys i varien una mica les inversions que
es financen amb transferències d'altres administracions, tant del Consell com del Govern. Com a
grup compartim que aquestes inversions beneficien el funcionament de la vila. Consideram que
els pressuposts participatius són positius malgrat els problemes que du. Es demana que s'executin
els projectes que s'han aprovat i que no quedin partides sense realitzar.

Les despeses financeres baixen tot i que encara hi ha un gran deute públic. Consideram que és una
vergonya que encara pagam el préstec que es va fer pel pagament a proveïdors que es va haver de
fer durant la crisi econòmica. Recorda que es deixaren de rebre molts d'ingressos i perquè la gent
pogués cobrar l'ajuntament es va haver d'endeutar, la qual cosa no agrada a ningú.

Un altre aspecte es que pensament que es continua amb una partida de despeses en festes massa
alta, molt semblant als altres anys per un import de 215.000 euros. Pensam que és molt rellevant
la liquidació provisional de 2018. Pensam que si és rebaixes aquesta partida de festes que són
excessives  es  podrien fer  uns  pressuposts  més  socials.  La Sra.  Batlessa  contesta  que sempre
s'argumenta el  mateix i  demana que proposin quines  festes  llevarien.  Diu que no tot  són els
concerts, sinó també els equips de son, les ambulàncies, el material de les entitats. Demana que no
s'argumenti com si tota la despesa fos pels concerts. Diu que hi ha 38 entitats perquè són un poble
viu.  Es  demana  que  farien  amb les  festes  si  governessin.  El  Sr.  Barceló  contesta  que  no  se
soluciona tot amb 15 dies i que podrien participar de la comissió amb més temps. La Sra. Batlessa
diu que sempre estan oberts a escoltar. El Sr. Barceló diu que han fet propostes durant tota la
legislatura però el resultat és magre i sembla que no serveis per res. Si ens proposau participació
no deim que no. També diu que els grups polítics no estan convocats a cap reunió de festes. La
Sra. Batlessa els hi proposa que presentin propostes. El Sr. Barceló diu que no es tracta just de
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triar  el  color de les paperines sinó de com dur a terme la despesa.  La Sra.  Batlessa diu que
s'intentarà crear una comissió de festes perquè es coneixi el que costen les festes de veres.

El Sr. Barceló diu que hi ha una gran diferència i desproporció de les subvencions que s'atorguen
a les diferents entitats segons el que conta damunt el paper. Ja sé que és un tema delicat i que no
agrada parlar-ne. Demana quins criteris se segueixen per fixar-ho. La Sra. Batlessa contesta que
no és cert que no els agradi xerrar-ne. El Sr. Barceló diu que la distribució de partides semblen
poc transparents i poden mostrar situacions de favoritismes. Creu que a la Comissió Informativa
es podria aclarir molt més perquè en el Ple pot resultar un poc polèmic atès que hi ha 38 entitats i
es poden crear greuges comparatius.  La Sra.  Batlessa diu que no hi  ha cap problema perquè
s'apliquen els criteris que s'anaven fent en aquesta casa. Per exemple, es dóna el mateix a les
entitats de ball de bot. Un altre criteri són les activitats que fan durant l'any. Diu que s'intenta
col·laborar amb el subministrament de material com el cas del club d'atletisme.

El Sr. Barceló continua dient que pensen que les partides que inclouen despeses diverses són molt
elevades, de fet han augmentat en relació a l'any passat fins a 143.800 €. Es tracta d'un calaix
desastre que té manca de transparència o de previsió. Sembla una solució senzilla per poder fer
quadrar el pressupost. La Sr. Batlessa contesta que no es tracta de cap falta de transparència. Diu
que és cert que hi ha coses que no es poden preveure com per exemple que s'espenyi un fax.

El Sr. Barceló diu que hi ha errors de redacció en alguns enunciats que es repeteixen any rere any
com per exemple, no s'ha de dir centres de preescolars sinó infantils, o que el lloguer del solar de
PQPI ha de ser del mòdul de formació professional bàsica, o el reciclatge de llibres ha de dir de
reutilització.  Sembla  estar  desinformats  i  limitar-se  a  copiar  i  aferrar  d'altres  anys.  La  Sra.
Batlessa contesta que s'intentarà arreglar.

El Sr. Barceló fa constar que en els ingressos per guals es baixa de 25.960,35 a 25.000 €, les
multes per infraccions urbanístiques es varen liquidar 12.560,68 € i se'n pressuposten 12.000 €,
les multes per circulació es recaptaren 19.956,36 € i el pressupost inicial és de 17.000 €.

Pel que fa a les despeses també hi ha diferències pressupostàries entre l'any passat i enguant. Els
pressuposts posen de manifest el compromís de l'ajuntament amb la seva política durant l'exercici.
Comenta algunes coses curioses. La partida de seguretat i ordre pública baixa devers 3.000 € i
demana si és que enguany se'ls hi lleva alguna cosa. La Sra. Batlessa contesta que enguany no han
de renovar tot l'equipament.

En relació a la partida de neteja viària que és de 85.000 € la gent es queixa i es demana si es pot
afegir  un suplement per  netejar  a  fora  vila.  La Sra.  Batlessa contesta  que és l'import  que va
resultar del concurs de neteja.

Diu  que  la  promoció  cultural  baixa  uns  20.000  €  i,  en  concret,  l'Escola  Música  es  redueix
6.668,90 €. Es contesta que hi ha manco alumnes dels prevists al contracte.

Un altre exemple més pel qual no es fan propostes és que la partida de 5.000 € de promoció
lingüística no es va gastar res l'any passat i enguany es baixa a 1.000 euros. La Sra. Batlessa
contesta que el tema de la normalització és transversal i que la campanya dels comerços no ho ha
fet l'ajuntament perquè ho ha fet una altra administració. El Sr. Barceló troba que hi ha una manca
d'ambició i que hi ha partides petites que és fàcil comprovar si hi ha subvenció i no gastar. El Sr.
Barceló diu que hi ha línies d'ajudes pel foment de la llengua per part del Govern de les Illes
Balears  que  no  s'han  demanat.  La  Sra.  Batlessa  contesta  que  es  demanen  quasi  totes  les
subvencions i considera que si ja hi ha una despesa per part d'una altra administració no cal gastar
més doblers. Recorda que es fan actuacions municipals com els cursos de català per adults per
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població estrangera i que això no repercuteix a la partida de normalització. El Sr. Barceló contesta
que es torna al principi, que estan oberts a la col·laboració. Diu que no es tracta de desacreditar
ningú però diu que la responsabilitat és vostra i sou els que indicau les prioritats més necessàries.
Són els vostres pressuposts i si no es col·labora més és perquè no tenim oportunitat de venir a la
reunió  corresponent.  Noltros  ho  faríem  d'una  altra  manera.  Tenim  moltes  propostes  que  en
nombroses ocasions hem volgut exposar però que a vegades no s'executen les partides. No ho
aprovarem afirmativament, sinó que ens abstindrem en positiu per les ajudes que han arribat tant
del Consell de Mallorca com del Govern de les Illes Balears.

El Sr. Miquel Àngel Veny, regidor PSOE, diu que intentarà no repetir res del que ja s'ha debatut.
Considera que el pressupost formalment està bé i que en l'àmbit polític tampoc està malament,
malgrat que cadascú té la seva proposta. Destaca que hi ha un increment en les inversions i que hi
ha 16 projectes prevists i que la majoria són per subvencions del Consell i del Govern de les Illes
Balears. Agraeix la subvenció d'un milió d'euros del Consell per la construcció del vial. Es fa
constar que s'ha comptabilitzat com una incorporació obligatòria de romanents amb pressuposts
afectats perquè es va concedir l'any passat i s'executarà enguany. També es diu que a la partida de
despeses s'han pressupostat 38.000 € en concepte d'accés a nuclis de població que és la part que
ha de pagar l'ajuntament.

Fa constar que la partida de recollida de residus s'han reduït de 36.812,89 € de la liquidació de
2018 a 17.500 € del pressupost inicial d'enguany. La Sra. Bover contesta que s'ha reduït perquè
s'ha reciclat molt i s'ha reduït el pesatge. També diu que hi havia un deute amb la Mancomunitat
que ja no s'ha d'aportar.

Diu que a la partida de parcs i jardins hi ha una diferència significativa especialment perquè l'any
passat es varen fer reparacions i millores a n'Hereveta per import d'11.724,49 €. La Sra. Bover
contesta  que  l'any passat  es  va  reparar  la  instal·lació  elèctrica  perquè  s'hi  instal·les  la  nova
empresa concessionària del  bar-restaurant.  La Sra.  Batlessa diu que baixa perquè enguany no
s'han previst reformes noves.

El Sr. Veny fa constar que ha baixat la partida de promoció cultural i es contesta que s'ha canviat
de partida i està dins equipaments culturals.

El Sr.  Veny diu que ja s'ha xerrat de festes. En relació a la liquidació, comenta que tenint en
compte el reconeixement extrajudicial més o menys s'ha mantingut.

El Sr. Veny diu que la partida de promoció i foment de l'esport ha baixat 8.000 euros i es contesta
que  hi  ha  una  cursa  menys.  Diu  que  la  partida  de  fires  s'ha  liquidat  45.637,58  i  just  se'n
pressuposten 37.500 euros. Es contesta que enguany no hi ha totes les despeses d'inversió de la
fira de Pam a Pam de 2018 i la Fira musical va a part.

El Sr. Veny diu que les partides d'Administració general s'incrementen en 71.678,62 € i que el
motiu no pot ser únicament per l'increment dels sous dels funcionaris perquè es tracta d'un import
superior al 2,5% i la Sra. Batlessa contesta que es té en compte la carrera professional. També diu
que  en  aquest  apartat  s'inclouen  les  obres  corresponent  al  projecte  de  supressió  de  barreres
arquitectòniques.

El Sr. Veny fa constar que hi ha diferents nivells de policies perquè n'hi ha del grup 17 i del grup
15 i la Sra. Batlessa contesta que no es tracta d'una decisió política sinó de promoció interna.

El Sr. Veny diu que les partides de brigada i manteniment baixen 21.556,11 € i es contesta que
segurament l'any passat es va fer alguna reparació.
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El Sr. Veny diu que, en resum, l'equip de govern presenta un pressupost i no es tracta de criticar ni
desacreditar com ha dit el  Sr.  Barceló. En algunes coses discrepem perquè consideram que el
pressupost es podria incrementar més cap a serveis socials. Per exemple la partida de transport
escolar s'ha mantingut igual aquest any i considerem que ajuda a molta gent. Tal vegada n'hi ha
d'altres que es podrien incrementar amb la mateixa proporció. No diré d'on s'han de llevar perquè
s'hauria d'estudiar  com optimitzar la partida de festes que és molt  gran.  La nostra postura és
d'abstenció i gual que MES i no hem fet propostes concretes perquè no sabria d'on llevar-ho o no.

Finalitzat el debat, vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 21/2/2019, s'aprova
la següent proposta d'acord amb 7 vots a favor (EL PI), 3 en contra (PP) i 3 abstencions (2 MES i
1 PSOE). 

«Format el Pressupost General d'aquest Ajuntament corresponent a l'exercici econòmic 2018, així
com, les seves Bases d'Execució i la plantilla de personal comprensiva de tots els llocs de treball i
vist l'Informe d'Avaluació del Compliment de l'Objectiu d'Estabilitat Pressupostària i la Regla de
despesa. De conformitat amb el que es disposa en els articles 168 i 169 del Text Refós de la Llei
Reguladora d'Hisendes Locals aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i l'article
18 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la
Llei 39/1988, es proposa que el ple de l'Ajuntament acordi:

PRIMER.  Aprovar  inicialment  el  Pressupost  General  d'aquest  Ajuntament,  per  a  l'exercici
econòmic 2019, juntament amb les Bases d'execució, el resum del qual per capítols és el següent:

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA D'INGRESSOS

CAPÍTOL 1: imposts directes 1.563.881,60

CAPÍTOL 2: imposts indirectes 171.00,00

CAPÍTOL 3: taxes i altres ingressos 236.281,30

CAPÍTOL 4: transferències corrents 1.512.701,65

CAPÍTOL 5: ingressos patrimonials 15.025,00

TOTAL INGRESSOS CORRENTS 3.498.889,55

CAPÍTOL 6: alienació d'inversions reals 0,00

CAPÍTOL 7: transferències de capital 415.110,45

TOTAL INGRESSOS DE CAPITAL 415.110,45

CAPÍTOL 8: actius financers 0,00

CAPÍTOL 9: passius financers 0,00

TOTAL INGRESSOS FINANCERS 0,00

TOTAL INGRESSOS 3.914.000,00

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA DE DESPESA 

CAPÍTOL 1: despeses de personal 1.147.603,81

CAPÍTOL 2: despeses en béns corrents i serveis 1.318.882,40

CAPÍTOL 3: despeses financeres 12.300,00

CAPÍTOL 4: transferències corrents 437.707,93
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CAPÍTOL 5: fons de contingència 18.419,19

TOTAL DESPESES CORRENTS 2.934.913,33

CAPÍTOL 6: inversions reals 716.024,33

CAPÍTOL 7: transferències de capital 50.765,67

TOTAL DESPESES DE CAPITAL 766.790,00

CAPÍTOL 8: actius financers 0,00

CAPÍTOL 9: passius financers 212.296,67

TOTAL DESPESES FINANCERES 212.296,67

TOTAL DESPESA 3.914.000,00

SEGON. Aprovar inicialment la plantilla de personal,  comprensiva de tots els llocs de treball
reservats a funcionaris, personal laboral i personal eventual.

TERCER. Exposar al públic el Pressupost General, les Bases d'Execució i plantilla de personal
aprovats, per termini de quinze dies, mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial i tauler d'anuncis de
l'Ajuntament,  a  l'efecte  de  presentació  de  reclamacions  pels  interessats.  Considerar  elevats  a
definitius aquests Acords en el cas que no es presenti cap reclamació.

QUART. Remetre còpia a l'Administració de l'Estat, així com, a l'òrgan de govern competent de la
Comunitat Autònoma."

TERCER. CONVENI AMB EL CONSELL DE MALLORCA PEL DESENVOLUPAMENT
I ORDENACIÓ DELS SERVEIS BIBLIOTECARIS DELS MUNICIPIS

La Sra.  Batlessa explica aquesta proposta d'acord i  explica que els requisits  que s'imposen al
conveni són objectius a aconseguir com per exemple el personal o l'horari. Diu que no és un
competència obligatòria dels ajuntaments. Recorda que cada any es signava un conveni anual però
que hi ha un canvi normatiu estatal que fa que s'hagin de regular els convenis i s'han d'aprovar per
ple.  El  conveni  preveu  els  drets  i  deures  de  cada  part  i  regula  les  funcions  dels  serveis
bibliotecaris.  Explica  que el  Consell  s'encarrega de la  dotació de llibres  i  l'ajuntament  ha de
disposar de l'espai i el personal. Explica que s'ha contractat una dinamitzadora per fer els conta
contes i tallers de lectura. Hi ha una comissió de seguiment del conveni i un inspector coordinador
de les xarxes de biblioteques. A vegades proposa esmenar algunes deficiències com per exemple
baixar dues estanteries perquè els llibres siguin més accessibles. El conveni no fa més que reiterar
la col·laboració entre el Consell i l'Ajuntament en temes de biblioteques.

El Sr. Suñer deman si se sap qui serà el coordinador i es contesta que el regidor de cultura o la
bibliotecària.

El Sr. Suñer diu que el conveni és de quatre anys i proposta que s'hi destinin tres persones amb
titulacions de cicles formatius que no disposem avui  en dia. La Sra.  Batlessa contesta que el
ministeri proposa aquesta baremació de personal que són objectius de qualitat però llavors no es
pot augmentar la plantilla pels límits de la taxa de reposició. Diu que no és obligatori tenir tres
persones contractades sinó un objectiu a seguir. El Sr. Suñer diu que hi ha altres requisits com
disposar de 160 m² de l'àrea d'acollida, una àrea de lectura de 225 metres quadrats i axó no es
compleix. La Sra. Batlessa diu que la superfície sí que es compleix però el tema del personal no.
El Sr. Suñer diu que si no es pot complir el conveni és un doi signar-lo fins que no es canviï el
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reglament.  La Sra.  batlessa contesta que tots els  ajuntaments estan igual  i  que rebaixaran els
requisits mínims i diu que es tracta d'un objectiu a aconseguir.

El Sr. Barceló, regidor MES, diu que han vist el mateix que el Sr. Suñer i troben que si just hi ha
una persona unes hores és impossible complir això. La Sra. Batlessa diu que és un objectiu a
aconseguir durant el conveni però no una imposició. El Sr. Barceló diu que s'ha d'obrir 12 hores i
mitja cada setmana. La Sra. Batlessa diu que s'ha d'incloure les hores de les dinamitzadores. El Sr.
Barceló considera que el conveni està prou bé per posar una mica d''ordre a tota la xarxa i que
augmenti les dotacions.

El Sr. Veny, regidor PSOE, diu que així com està redactat es pot interpretar com una obligació i
demana si es pot redactar d'una altra manera que no ens puguin obligar. La Sra. Batlessa contesta
que s'ha de modificar el reglament intern per rebaixar els criteris.

Finalitzat el debat, vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 21/2/2019, s'aprova
per unanimitat el següent acord: 

«El Consell Executiu del Consell de Mallorca, en la sessió duita a terme el 5/12/2018, va acordar
l'aprovació dels paràmetres bàsics dels punts de biblioteca fixos i el model de Conveni i annexes
entre el Consell Insular de Mallorca i els diferents ajuntaments de l'illa per al desenvolupament i
ordenació dels serveis bibliotecaris públics dels municipis. 

Per tot això, el Ple de la corporació acorda: 

Primer.  Aprovar el  Conveni  i  annexes entre el  Consell  Insular  de Mallorca i  l'Ajuntament de
Porreres per al desenvolupament i ordenació dels serveis bibliotecaris públics municipals. 

Segon. Facultar a la batlia a executar l'esmentat acord. 

Tercer. Notificar-ho al Departament de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca. 

Anex  I.  Conveni  entre  l’ajuntament  de  Porreres  i  el  Consell  Insular  de  Mallorca  per  al
desenvolupament i ordenació dels serveis bibliotecaris públics del municipi

Parts

Francesc Miralles Mascaró, vicepresident primer i conseller executiu del Departament de Cultura,
Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca (NIF S0711002F), que actua en nom i representació
del Consell de Mallorca.

Francisca Mora Veny,  batlessa presidenta de l’Ajuntament de Porreres (NIF P0704300C),  que
actua en nom i representació d’aquest ajuntament.

Antecedents

1.  En  la  societat  de  la  informació  i  del  coneixement  en  la  qual  estam  immersos,  les
administracions  públiques  tenen  l’obligació  de  facilitar  la  igualtat  d’oportunitats  a  tota  la
ciutadania i possibilitar l’accés a tot tipus d’informació posant-la a disposició de tothom i creant
tots els mitjans necessaris perquè aquesta informació es converteixi amb coneixement.

2.  La  biblioteca  pública  d’àmbit  municipal  és  actualment  el  centre  local  d’informació  de  la
comunitat que assegura l’accés igualitari a la informació i al coneixement.
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3. La Llei 19/2006, de 23 de novembre, del sistema bibliotecari de les Illes Balears és el marc en
el  qual s’han de desenvolupar els sistemes insulars de biblioteques que conformen el  sistema
bibliotecari de les Illes Balears.

4. L’esmentada llei estableix l’obligatorietat municipal de mantenir una biblioteca pública a tots
els municipis de les Balears de més de dos mil habitants o un punt de biblioteca als municipis de
menys de dos mil habitants i dona competències als consells insulars per donar suport a aquests
serveis bibliotecaris.

5. L’Acord del Consell de Govern de 21 de gener de 2011 (BOIB núm. 17, de 3 de febrer) aprovà
els  paràmetres  bàsics  de  biblioteca  pública  entesos  com les  bases  per  aconseguir  un  sistema
bibliotecari coherent i eficient. Aquests paràmetres fixen les pautes bàsiques de planificació de les
biblioteques públiques.

6. El Consell Executiu del Consell de Mallorca aprovà el Mapa Insular de la Lectura Pública en la
sessió del 9 de febrer de 2011 (BOIB núm. 38, de 15 de març), instrument de planificació que
defineix els tipus de centres bibliogràfics necessaris a cada població i les seves funcions.

7. La Comissió Tècnica Insular de Biblioteques de Mallorca el 31 de gener de 2017 va emetre
dictamen favorable sobre els “Paràmetres bàsics dels punts de biblioteca fixos de Mallorca”.

8. El Ple del Consell de Mallorca del dia 8 de novembre de 2018 aprovà el Reglament del sistema
insular de biblioteques públiques de Mallorca que desplega la Llei 19/2006, de 23 de novembre, i
regula el conveni com a figura que estableix el suport que rebrà cada tipologia de biblioteca.

Ambdues  parts  ens  reconeixem mútuament  plena  capacitat  jurídica  i  d’obrar  per  formalitzar
aquest conveni d’acord amb les següents Clàusules

1. Objecte

L’objecte d’aquest conveni és regular les funcions d’assistència i de cooperació que el Consell
Insular de Mallorca ofereix als serveis bibliotecaris municipals, els actuals i els que eventualment
es puguin crear, de l’Ajuntament de  Porreres. En l’Annex I, es relacionen els serveis actuals
afectats per aquest conveni.

Aquests serveis bibliotecaris s’integren en la Xarxa de Biblioteques Públiques de Mallorca que el
Consell de Mallorca gestiona concertadament amb els ajuntaments de l’illa.

2. Compromisos

2.1. De l’Ajuntament

L’Ajuntament de Porreres s’obliga a:

2.1.1.   Elaborar  el  pla  director  municipal  del  servei  de  biblioteca  pública  d’acord  amb  els
paràmetres  vigents  a  les  Illes  Balears  en matèria  de biblioteques,  en un termini  de dos anys
comptadors a partir  de la signatura del  present conveni.  El  pla director ha d’incloure tant  les
estratègies i actuacions per crear o millorar les biblioteques i/o punts de biblioteca del municipi,
com també les estratègies de gestió pròpies del  servei  (tipus de serveis que s’oferiran,  gestió
interna dels serveis, política de col·lecció, coordinació i gestió de la xarxa, gestió econòmica,
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etc.).  Per  elaborar  el  pla,  disposaran  de  l’assessorament  del  personal  dels  serveis  tècnics
bibliotecaris del departament en matèria de Cultura del Consell Insular de Mallorca.

2.1.2. En cas de lloguer, pagar la renda i les despeses de manteniment i conservació dels locals
destinats  al  servei  de  Biblioteca  i  fer-se  càrrec  de  les  assegurances  tant  de  l’edifici  com del
contingut.

2.1.3.  Sol·licitar un informe previ al Consell Insular de Mallorca per traslladar la biblioteca i/o
punt de biblioteca a un altre edifici o local i qualsevol modificació de l’equipament o dels serveis,
tant temporal com definitiu, s’ha de fer de comú acord entre l’Ajuntament i el Consell Insular de
Mallorca.

2.1.4.  Crear, en la plantilla del personal de la corporació, els llocs de treball necessaris per a
l’atenció  de  la  biblioteca  i/o  punt  de  biblioteca,  de  retribució  i  categoria  que  corresponguin,
segons els paràmetres bàsics de biblioteca pública de les Illes Balears vigents (Annex II) o els
paràmetres bàsics dels punts de biblioteca fixos (Annex III).

2.1.5.   Designar una persona que s’encarregui  de la coordinació dels serveis bibliotecaris  del
municipi  i  que  depengui  de  l’Ajuntament  en el  desenvolupament  de  la  seva  comesa.  Aquest
coordinador  o  coordinadora  podrà  disposar  de  l’assessorament  i  del  suport  tècnic  del  Centre
Coordinador de Biblioteques del  Consell  Insular  de Mallorca.  Aquesta persona,  funcionària o
laboral, ha d’estar adscrita als serveis bibliotecaris del municipi.

2.1.6.   Incloure  un  o  una  vocal  representant  del  Consell  Insular  de  Mallorca  en  les  proves
selectives del personal destinat al servei de biblioteques.

2.1.7.  Facilitar als serveis tècnics del Centre Coordinador de Biblioteques del Consell Insular de
Mallorca la informació general i tècnica que els sigui sol·licitada sobre la seva situació i activitats,
tant amb finalitats estadístiques com de coordinació.

2.1.8.  Mantenir oberta al públic la biblioteca i/o punt de biblioteca un mínim d’hores setmanals
segons els paràmetres bàsics de biblioteca pública de les Illes Balears (Annex II) o els paràmetres
bàsics dels punts de biblioteca fixos (Annex III).

2.1.9.  Fer accessibles les biblioteques i/o punts de biblioteca i disposar d’un pla d’emergències
adequat a la normativa vigent en la matèria.

2.1.10.  Adequar la biblioteca i/o punt de biblioteca a la normativa tècnica del Centre Coordinador
de Biblioteques  del  Consell  Insular  de  Mallorca,  a  la  Llei  19/2006,  de  23 de  novembre,  del
sistema  bibliotecari  de  les  Illes  Balears  i  al  Reglament  del  sistema  insular  de  biblioteques
públiques de Mallorca.

2.1.11.  Sotmetre la biblioteca i/o punt de biblioteca a la inspecció tècnica del Consell Insular de
Mallorca. 

2.1.12.  Garantir una senyalització correcta de la biblioteca i/o punt de biblioteca, tant a l’entrada,
amb la indicació de l’horari del servei, com en la senyalització viària del municipi.

2.1.13.  Recollir la denominació de tots els establiments acollits a aquest conveni en una placa
exterior,  en què ha de constar el nom de la biblioteca o del punt de biblioteca, l’emblema de
l’Ajuntament i l’emblema del Consell Insular de Mallorca. El disseny del rètol ha de seguir el
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model del Consell o bé un model específic, si l’Ajuntament disposa d’un disseny propi per a les
retolacions.

2.2. Del Consell Insular de Mallorca

El Consell  Insular de Mallorca, a través del Centre Coordinador de Biblioteques de Mallorca,
s’obliga a:

2.2.1.  Cedir a les biblioteques o punts de biblioteca de creació nova, en qualitat d’usdefruit per
trenta anys, un lot fundacional. Si abans dels trenta anys, aquests documents són esporgats s’han
de tornar al Consell Insular de Mallorca perquè els tracti com a fons deteriorats o obsolets d’acord
amb el que estableix el Reglament del sistema insular de biblioteques públiques de Mallorca.

2.2.2.  Adquirir fons per a les biblioteques o punts de biblioteca. Incrementar anualment els fons
bibliogràfics amb adquisicions noves de llibres, de revistes i d’altres materials bibliogràfics, en
qualitat d’usdefruit per trenta anys, de conformitat amb la distribució a la qual es fa referència a
l’Annex IV, sempre que no entri en col·lisió amb la política de col·lecció vigent. Si abans dels
trenta anys,  aquests documents són objecte d’esporgada, s’han de tornar al Consell  Insular de
Mallorca.

2.2.3.  Donar el tractament catalogràfic oportú als fons documentals que s’incorporin i coordinar
la catalogació de la resta de biblioteques del sistema insular.

2.2.4.   Aportar  regularment  dotacions  del  material  tècnic  de  gestió  bibliotecària  en  un
plantejament de treball en xarxa.

2.2.5.  Oferir assessorament tècnic en la redacció del pla director municipal de biblioteques i en el
seu funcionament posterior.

2.2.6.   Establir  línies  d’ajudes  per  executar  els  plans  directors  municipals,  una  vegada
transcorregut el termini d’elaboració, d’acord amb la política pressupostària del Consell Insular de
Mallorca.

2.2.7.  Mantenir el catàleg col·lectiu del sistema insular de biblioteques, amb el subministrament i
instal·lació del programari informàtic necessari per a la gestió bibliotecària en un plantejament de
treball en xarxa.

2.2.8.  Gestionar l’esporgada dels materials adquirits i cedits en usdefruit a les biblioteques i/o
punts de biblioteca.

2.2.9.  Coordinar el préstec interbibliotecari a l’àmbit insular.

2.2.10.  Proporcionar al personal de la biblioteca i/o punts de biblioteca la formació professional
adequada per al desenvolupament de la seva funció.

2.2.11.  Tractar les dades estadístiques de la biblioteca i/o punts de biblioteca i elaborar estudis
d’avaluació.

2.2.12.   Promocionar  la  lectura  pública  i  les  biblioteques  d’àmbit  insular  planificant  i
subministrant activitats de foment de la lectura.
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3. Comissió de seguiment

El  personal  del  sistema  insular  de  biblioteques  públiques  de  Mallorca  farà  un  seguiment  de
l’aplicació del  conveni.  Es constituirà una comissió de seguiment de l’aplicació. En formaran
part: el coordinador o coordinadora de les biblioteques del municipi, un o una representant polític
de l’Ajuntament i una persona representant tècnica del Consell Insular de Mallorca. La Comissió
de Seguiment s’ha de reunir, com a mínim, una vegada a l’any.

4. Resolució

Són causes de resolució del present conveni, les següents: 
- Per mutu acord de les parts. 
- Per impossibilitat  manifesta legal o material de portar a terme el compliment de les   seves
previsions. 
- Per incompliment manifest dels pactes convinguts entre les parts interessades. 

5. Vigència

La vigència  d’aquest  conveni  s’inicia  el  dia  de la signatura  amb una durada de quatre  anys,
prorrogables per quatre anys més.

Com a mostra de conformitat, signam aquest conveni en dos exemplars.

Palma, .... de ...... de 2019

Pel Departament de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca     
 

Per la batlia de l’Ajuntament de Porreres». 

QUART.  DACIÓ  DE  COMPTE  DELS  DECRET  DE  BATLIA  I  REGIDORIES
DELEGADES

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

CINQUÈ. 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. 

SISÈ. TORN OBERT DE PRECS I PREGUNTES

El Sr. Miquel Àngel Veny diu que hi havia una línia groga que marcava la corba de l'església i ara
no hi és. La Sra. Batlessa contesta que es va pintar malament i que es va fer un informe per part
de la policia que es va tractar a la comissió de circulació. Es contesta que està pendent i que és
molt perillós la corba que hi ha baixant prop de cal jutge de pau.

El Sr. Veny demana si s'ha demanat la subvenció que es va publicar en el Boib de 13 de febrer
sobre fons d'inversions i equipaments culturals i el Sr. Gaspar Mora, regidor de cultura diu que
s'ha demanat per finançar el Tastart i la diada musical.
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El Sr. Veny diu que hi ha molta brutícia i excrements de cans al camí de Son Fonollar i que no és
la primera vegada que es comenta. La Sra. Batlessa contesta que allà hi ha una zona verda devora
el transformador de Gesa i fins ara els mateixos veïnats llevaven la brutor. També diu que Tirme
ha regalat una olivera a tots els ajuntaments i està previst sembrar-la allà i adequar la zona per
evitar problemes als veïnats.

El Sr. Veny diu que, en relació a l'ordenança reguladora de l'aparcament temporal hi ha molta gent
que considera que 15 minuts és molt poc. És cert que l'aparcament de la plaça de toros està a prop
però  proposa  estudiar  una  fórmula  per  si  algú necessita  més  de 15  minuts.  La  Sra.  Batlessa
contesta que el pla de circulació fa aquesta recomanació però que si s'ha de canviar es pot debatre.
Hi ha coses que no són funcionals i es poden revisar.

El Sr. Barceló diu que hi ha haguts bastants de robatoris i demana si es poden explicar els acords
de la Junta de Seguretat que es va reunir amb els representats governatius. La Sra. Batlessa va
recordar que tots hi estaven convidats. Diu que es va fer la reclamació que el quarter de Vilafranca
tanca a les 14 hores i pot causar un perjudici a la gent que no pot posar una denúncia. El cap de
setmana també hi ha problemes.  El  comandant de Manacor va explicar que varen passar una
temporada amb poc personal però que ara ja han acabat els trasllats i que no tornarà a passar. Diu
que segons  les  seves  estadístiques  el  nombre  de  denúncies  per  robatoris  han baixat.  La  Sra.
Batlessa recorda la importància de denunciar perquè si no consta a l'estadística i s'ha de saber la
realitat quina és. Hem de seguir reclamant un bon servei i si la gent no denuncia això no consta i
pareix que tot va bé quan no és així. El Sr. Barceló diu que va sortir en premsa un robatori a Ca
Ses Monges, en el carrer des Parents, on robaren ordinadors i doblers. La Sra. Batlessa diu que
preocupen molt els robatoris i que s'ha de reforçar el servei.

El Sr. Barceló diu que a les obres de la Ronda ha sortit molta d'aigua i demana d'on ve si no plou.
La Sra. Batlessa contesta que és aigua que queda envasada a la zona de l'institut i que s'en va cap
a la síquia de Banyeres. Diu que amb el nou vial s'han de solucionar.

El Sr. Barceló diu que el camí de sa Pedrera s'han tapat clots però no tots i considera que necessita
una bona asfaltada. Diu que el camí de Son Servera s'hauria de netejar perquè la vegetació és més
esponerosa que mai. Demana que si es neteja no es faci amb productes químics, perquè llavors
venen les intoxicacions. El Sr. Martorell diu que s'ha tret a licitació i s'ha adjudicat el servei a una
empresa especialitzada. També diu que si Govern hagues pagat el 100% dels danys patits per les
inundacions de 2016 ho tindríem arreglat però ho anam fent com podem.

El Sr. Barceló diu que hi ha dos cotxes abandonat al carrer Jaume II cantonada amb el carrer d'en
Rafal. La Sra. Batlessa diu que hi ha un termini de 6 mesos perquè ho reclami el propietari i
llavors la policia ha de tramitar la seva retirada.

El Sr. Barceló diu que hi ha 6 o 7 bosses de fems a un tros de fora vila del camí des Pas des Frare.
La Sra. Batlessa diu que l'amo ha llaurat el tros i ja s'ha llevat.

El Sr. Barceló diu que en el camí del Pas des Frare hi ha cotxes que aparquen en un espai a prop
de les bústies i  no saben si està prohibit  aturar-s'hi un moment per recollir el  correu. La Sra.
Batlessa contesta que és una zona de carreteres i que es demanarà al zelador si deixen aparcar.

El  Sr.  Barceló diu  que  manquen senyals  de  trànsit  que  no  es  pot  girar  en  alguns  carrers  de
Porreres.  A vegades  es  tanquen  carrers  puntualment  quan  es  demanen  permís  d'obres  i  just
s'assenyala el tros de l'obra i no tot el carrer. Això provoca que un cop els cotxes estan a l'obra han
de fer marxa enrere o ficar-se en direccions prohibides. Demana que s'indiquin molt més aquest
tipus d'obres. Per exemple va passar al carrer de Sa Galla la setmana passada que estava tallat per
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un camí que descarregava. S'ha de tenir en compte que es posi el senyal abans per donar l'opció a
voltar.

El Sr. Barceló fa un prec en relació a la celebració del dia internacional de la dona de 8 de març.
Recorda que el 25 de març de 1911 varen morir 146 persones en un incendi a una fàbrica que
camises a Nova York. Demana que l'ajuntament faci alguna cosa per reivindicar aquesta jornada
per visibilitat el treball ocult familiar i posar fi a la violència masclista. La Sra. Batlessa diu que
estan  prevists  diversos  actes  amb  entitats  i  associacions  que  s'han  publicat  a  la  web  de
l'Ajuntament. També es penjarà un cartell de la vaga.

El Sr. Mateu Suñer, regidor PP, demana si el  Servei del Padró Municipal demana les cèdules
d'habitabilitat  i  es  contesta  que  no  que  es  demana  l'escriptura,  el  contracte  de  lloguer  i
l'autorització del propietari amb el nombre de persones. El Sr. Suñer demana si es revisen els
domicilis on hi ha molta gent empadronada i es contesta que ho fa estrangeria o serveis socials.

El Sr. Suñer demana que s'informi sobre el referèndum entre monarquia i república perquè sembla
que ho organitzen els  ajuntaments.  La Sra. Batlessa diu que ho vaig saber per premsa i  vaig
contactar amb membres de l'Assemblea Populars. Es tracta d'una consulta ciutadana simbòlica
sense valor legal per saber que pensa la gent al respecte. S'ha cedit la sala polivalent i una urna
com a qualsevol altre entitat. No es pot prohibir. No hi haurà dades del padró.

El Sr. Suñer demana que es revisi el mirall de davant de ca na Reme i na Catalina perquè quan hi
aparquen es tapa la visió.

El Sr. Suñer demana si està previst fer alguna intervenció a les pasteres de fusta de la plaça. La
Sra. Batlessa contesta que s'està mirant quin material convé perquè aguanti el pes dels cotxes.
També s'ha de poder desmuntar per accedir al sistema de reg.

El Sr. Suñer demana la liquidació de l'obra de na Caputxeta, tant els ingressos per entrades com
les despeses. El Sr. Mora, regidor de cultura, contesta que se'ls hi passarà.

El Sr. Suñer diu que ja s'ha tractat el tema dels robatoris i de les aigües de les obres del vial.

El Sr. Suñer demana si la piscina petita que s'arregla té problemes de fuites i es contesta que no
que es fa menys profunda.

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.
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