ACTA DE LA SESSIÓ NÚM. 05/2014
L’AJUNTAMENT DE 10 DE MARÇ DE 2014

ORDINÀRIA

DEL

PLE

DE

Identificació de la sessió:
Núm. 05/2014
Sessió: ordinària
Data: 10 de març de 1014
Horari: 11:30 a 15:15 hores
Lloc: Sala de sessions de l’Ajuntament de Manacor

Assistents
President
Antoni Pastor Cabrer
Regidors
- Pel Grup Municipal Coalició per Manacor
1. Riera Mascaró, Catalina
2. Rufiandis Cabrer, Francisca
3. Bover Sansó, Maria
4. Sureda Rosselló, Sebastiana
5. Sureda Fons, Maria Magdalena
6. Flores Pineda, Roberto Arturo
- Pel Grup Municipal Partit Popular de Manacor
1. Bosch Lliteras, Llorenç
2. Sureda Fons, Antoni
3. Servera Munar, Antoni
- Pel Grup Municipal Socialista
1. Fernández Rubí, Amanda
2. Nadal Santandreu, Sebastià
3. Hinojosa Abenza, Nuria
- Pel Grup Municipal PSM-IV-EM
1. Gaià Riera, Sebastià
2. Oliver Gomila, Miquel
- Pel Grup Municipal AIPC
1. Gomila Capó, Joan
2. Amer Artigues, Bernat
- Pel Grup Municipal ALM
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1. Mateu Capllonch, Francisco
2. Ginard Puigserver, Joan
- Pel Grup Municipal d’Esquerra Republicana
1. Llodrà Gayà, Joan
- Regidor no adscrit
1. Perelló Román, Miquel
Secretari general
Nicolau Conti Fuster

Incidències
El Sr. Sureda Fons (PP) s’absenta en el punts núm. 5 i 6.
El Sr. Batle s’absenta en el punt núm. 10.

Ordre del dia, desenvolupament de la reunió i acords:
1. Acta sessions anteriors 03/2014 i 04/2014.
2. Donant compte de les resolucions dictades en el mes de gener i de febrer de 2014.
3. Donant compte de l’informe de la Intervenció de Fons de seguiment de l’execució del
Pla d’Ajust 4t-trimestre 2013.
4. Precs i preguntes.
Dictàmens de la Comissió Informativa General
5. Aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la Taxa
per entrada de vehicles mitjançant les voravies i reserves de la via pública per
aparcament exclusiu o altres autoritzades.
6. Reconeixement extrajudicial de crèdits.
Mocions
7. Moció del Grup Municipal PSM-IV-EM en contra els desnonaments indiscriminats i
a favor de la PAH.
8. Moció del Grup Municipal PSM-IV-EM per a la sanció dels immobles permanents
desocupats propietat d’entitats financeres i altres grans empreses.
9. Moció del Grup Municipal d’Esquerra Republicana per a la compra d’ordinadors per
als usuaris de les biblioteques.
10. Moció del Grup Municipal Socialista per a la informació als afectats pel gaseoducte
Palma-Felanitx.
11. Moció del Grup Municipal Socialista per a una estació d’autobusos a Manacor.
12. Moció dels Grups Municipals Coalició per Manacor, AIPC i ALM en contra de la
pujada de les cotitzacions a la Seguretat Social.
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El president obri la sessió i, abans de tractar els punts de l’ordre del dia, dóna la paraula
a la tinent de batle Sra. Catalina Riera Mascaró per tal de procedir a donar lectura a la
declaració institucional que seguidament es transcriu, la qual ha estat consensuada per
tots els grups municipals:
“DECLARACIÓ INSTITUCIONAL
INTERNACIONAL DE LA DONA

AMB

MOTIU

DEL

DIA

Dia 8 de març de l’any 1908, 129 dones treballadores es tancaren en una fàbrica
tèxtil de Nova York per reclamar millores salarials i contra l’esclavitud. Moriren
cremades. Es per això que l’Assemblea General de les Nacions Unides va
establir el 8 de març com el Dia Internacional de les Nacions Unides pels Drets
de les Dones amb l’objectiu de commemorar l’esforç per aconseguir la igualtat,
per continuar creant les condicions més favorables per a l’eliminació de la
discriminació contra les dones i per fomentar la seva plena participació en el
procés de desenvolupament social.
Per tant, un any més, dia 8 de març, les dones de tot el món alçam la nostra veu
per denunciar injustícies i reivindicar els nostres drets, així com per recordar a
les persones que al llarg de la història han lluitat amb valentia contra la
discriminació que patim.
Hem avançat en la legislació, tant en l’àmbit de la Unió Europea com en els
àmbits nacional, regional, insular i municipal, però també hem d’avançar en la
realitat del dia a dia. En la normativa es garanteixen els drets de les persones,
però la realitat ens ho nega. Encara persisteixen moltes desigualtats entre dones i
homes:
- La taxa d’activitat laboral de les dones és un 13,54% més baixa que la dels
homes.
- El 97,2% de les persones amb contracte a temps parcial són dones.
- El salari mitjà anual de les dones és un 22,5% menor que el dels homes.
- Les persones que demanen excedències per a la cura d’infants i gent gran
continuen essent les dones en un 92%.
- Les dones dediquen el 91,9% del seu temps a activitats que tenen a veure amb
la cura de la llar i de la família ; per tant, quasi no tenen temps per a altres
activitats personals.
Dia 8 de març el que reclamam és una justa i digna aspiració a la qual el conjunt
de la societat s’ha de sumar, especialment els homes, perquè sense la seva
col·laboració no ho aconseguirem.
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La resposta, el canvi, no tan sols ha de ser de la societat sinó també de les
institucions públiques, de manera transversal i amb mesures que ajudin a minvar
les desigualtats existents en tots els àmbits.
L’impuls de la igualtat d’oportunitats entre dones i homes en tots els àmbits,
especialment en l’educació, el treball i l’emprenedoria, ha de ser, amb la
participació de tota la societat, un compromís de feina de totes les
administracions.
Les administracions públiques hem de promoure mesures per incentivar la
inserció laboral de les dones i vetllar per la igualtat en l’accés a un lloc de feina,
la permanència i la promoció, així com per la millora de les condicions per al
desenvolupament professional de totes les persones.
Cal afavorir la conciliació de les persones que fan feina, no tan sols impulsant
mesures adients sinó també engegant campanyes destinades a fomentar la
corresponsabilitat en la cura de fills i filles i d’altres persones dependents, per tal
que homes i dones puguin desenvolupar lliurement i equilibradament els seus
drets i deures en aquests àmbits.
Avui renovam una vegada més la nostra confiança en les persones i en la nostra
capacitat de lluitar per aconseguir més avenços, així com el nostre ferm
compromís per, entre tots, dones i homes, construir una societat més justa, més
lliure i més igualitària”
Seguidament es procedeix a tractar els punts de l’ordre del dia.

1. Acta sessions anteriors 03/2014 i 04/2014
El Ple de l’Ajuntament acorda per unanimitat.
Aprovar les actes núm. 03/2014 ordinària i núm. 04/2014 extraordinària dutes a terme
per aquest mateix òrgan els passats 3 i 24 de febrer de 2014, respectivament.

2. Donant compte de les resolucions dictades en el mes de gener i de febrer de 2014.
Es dona compte de les resolucions de la batlia dels mesos de gener i de febrer de 2014.
Les intervencions en el present punt es troben enregistrades en el suport digital del
compact disc que s’annexa i forma part d’aquesta acta, degudament diligenciat pel
secretari general de la corporació (minutatge: de 0:17:57 a 0:30:32)
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El Ple de l’Ajuntament queda assabentat de les resolucions dictades per la batlia en els
mesos de gener i de febrer de 2014, inscrites amb els números 0001/2014 al 0326/2014 i
0327/2014 al 0651/2014, respectivament.

3. Donant compte de l’informe de la Intervenció de Fons de seguiment de l’execució
del Pla d’Ajust 4t-trimestre 2013
La Sra. Sureda Rosselló dóna compte de l’informe de la Intervenció de Fons, el qual
seguidament es transcriu:
“INFORME D’INTERVENCIÓ
ASSUMPTE: Seguiment de l’execució del Pla d’Ajust 4-Trimestre-2013.
A la sessió plenària número 5/12 de data 30 de març de 2012, l’Ajuntament de
Manacor, en compliment de l’article 7 del RD Legislatiu 4/2012, de 24 de
febrer, pel que es determinen obligacions d’informació i procediments necessaris
per establir un mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les
entitats locals, aprovà un pla d’ajust, durant el període d’amortització previst per
a l’operació d’endeutament establert a l’article 10 i havent de ser consistents
amb l’esmentat pla d’ajust els pressuposts generals anuals, que s’aprovin durant
el mateix.
L’art. 10 del RD llei 7/2012, de 9 de març, pel que es crea un Fons per al
finançament de pagament a proveïdors, dicta que amb caràcter general, les
entitats locals que concertin operacions previstes en aquest reial decret-llei,
hauran de presentar anualment al Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques un informe de l’interventor sobre l’execució dels plans d’ajust
contemplats a l’article 7 del RD Legislatiu 4/2012, de 24 de febrer.
De l’informe de l’interventor es donarà compte al Ple de la Corporació Local.
Dit informe, es sotmetrà a requeriment del Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques a la valoració pels òrgans competents d’aquest, que
informaran del resultat de la valoració al Ministeri d’Economia i Competitivitat.
L’article 10 de l’ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
financera, regula els extrems que s’hauran d’informar respecte al seguiment del
pla d’ajust.
Per tant aquesta intervenció informa que:
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1- Les dades comptables que han servit de base per a la remissió de la
informació econòmica son provisionals i no es consideren definitius fins que no
s’hagi efectuat l’informe de liquidació de l’exercici 2013 i s’hagi aprovat per
l’òrgan competent.
2- Durant aquest darrer trimestre s’ha efectuat una amortització avançada
voluntària per un import de 2.000.000,00 € corresponent al contracte de préstec
del fons per al finançament dels pagaments a proveïdors, amb el qual s’ha reduït
al 50% el deute inicial; el saldo actual del préstec és de 2.044.645,00 €.
3- Per acord plenari a la sessió ordinària 16/2013 de data 9 de desembre de 2013
es va adoptar l’acord d’aprovar els convenis d’adquisició de terrenys aprovat en
data 11 de setembre de 2006 i 15 de setembre de 2008 mitjançant despeses de
caràcter plurianuals corresponents als exercicis pressupostaris 2013 a 2018
inclusiu, per un import total de 4.158.388,37€.
4- A l’informe de seguiment del pla d’ajust, a l’apartat d’”Operaciones con
derivados y otro pasivo contingente”, s’ha informat d’un passiu contingent per
un import total de (27.386,17 en milers d’euros) 27.836.168,43€ corresponent a
9 expedients d’acords del Jurat Provincial d’Expropiació de les Illes Balears, que
han estat objecte de recurs contenciós administratiu per part dels serveis jurídics
de l’Ajuntament de Manacor, i per tant pendents de resolució i l’existència de
passiu dels quals ha de ser confirmada i no compleixen els criteris establerts en
el marc conceptual per al reconeixement comptable dels passius.
Manacor, 30 de gener de 2014
L’interventor acctal.
Sebastià Nadal Fons”.
Les intervencions en el present punt es troben enregistrades en el suport digital del
compact disc que s’annexa i forma part d’aquesta acta, degudament diligenciat pel
secretari general de la corporació (minutatge: de 0:30:41 a 0:33:15)
El Ple de l’Ajuntament queda assabentat de l’informe de l’Interventor acctal, de 30 de
gener de 2014 sobre seguiment de l’execució del Pla d’Ajust 4t trimestre 2013,

4. Precs i preguntes
PREGUNTES ESCRITES
* Presentades pel Grup Municipal d’Esquerra Republicana en dates 28 de febrer de
2014, registre d’entrada 2470, i el 6 de març de 2014, amb el número 2683 del RGE:
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1. Què gasta aproximadament cada any l’Ajuntament en benzina? Quina part
aproximadament, ha anat els darrers anys destinada a l’impost del “cèntim
sanitari”. Veu viable l’equip de govern, arran de la recent sentència del Tribunal
de Justícia de la Unió Europea, reclamar allò que li correspondria en relació al
possible retorn del “cèntim sanitari”?
2. L’Ajuntament té litigi als Jutjats amb l’antiga concessionària de l’aigua a
Manacor i hi ha en disputa de l’ordre de vuit milions d’euros. Creu el regidor
delegat que, anàlogament amb el conflicte de la zona verda de Torre Florida, és
convenient optar per treure la defensa dels interessos municipals fora dels
serveis jurídics de la casa o que és millor que dugui el cas l’assessor legal de
l’Ajuntament?
3. Davant l’afirmació “som beneit perquè he demanat els permisos i m’he
esforçat per fer-ho tot bé i el meu veinat ha fet un xalet dins mitja quarterada i no
li ha passat res”. Què pot dir el batle als ciutadans que fan aquestes reflexions?
Joan Llodrà Gayà
Grup Municipal d’Esquerra Republicana”.
Les intervencions en el present punt es troben enregistrades en el suport digital del
compact disc que s’annexa i forma part d’aquesta acta, degudament diligenciat pel
secretari general de la corporació (minutatge: de 0:33:30 a 0:50:22)

* Presentades el Grup Municipal Socialista el 4 de març de 2014, amb el núm. 2575 del
RGE:
1. Té intenció l’equip de govern de dur a terme la reparació definitiva de la
il·luminació de diversos trams de Ronda del Matí i carrer Pagell, entre d’altres, de
s’Illot, en el present exercici?
2. Quina valoració fa el delegat de Medi Ambient del projecte de detecció de
fugues d’aigua a la xarxa que s’ha realitzat recentment?
3. Com justifica el Batle l’actuació administrativa que ha derivat en el precinte
d’una instal·lació esportiva al polígon 1-28-1? Servirà de precedent per a d’altres
infraccions urbanístiques que es produeixin?
Manacor, 4 de febrer de 2014
Amanda Fernández Rubí
Portaveu del Grup Municipal Socialista”
Les intervencions en el present punt es troben enregistrades en el suport digital del
compact disc que s’annexa i forma part d’aquesta acta, degudament diligenciat pel
secretari general de la corporació (minutatge: de 0:50:29 a 1:29:00)

* Presentades pel Grup Municipal PSM-IV-EM el 5 de març de 2014, amb el núm. 2610
del RGE:
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“1. En el darrer plenari varem demanar que es fessin sondejos abans de procedir a
l’asfaltat de carrers per si hi havia fuites d’aigua. Quin ha estat el resultat d’aquests
sondejos? S’han trobat moltes fuites? Fan comptes reparar-se abans d’asfaltar?
2. Quantes sancions s’han imposat per la no retirada d’excrements de cans al nostre
municipi en base a la “Ordenança reguladora de la tinença d’animals de
companyia”?
3. En el darrer plenari el Sr. Xisco Mateu (minut 29 de la videoacta) ens va
sorprendre, enunciant que l’equip de govern havia iniciat els tràmits per fer un
concurs per a contractar una empresa per “manteniment de carrers”. Quines són les
funcions que duria a terme aquesta empresa? Quin cost anual suposaria? Quan
començaria a fer aquestes feines? Quina modalitat de contractació tendria i quin
procés se seguiria per a la seva contractació?
4. Ha sortit a diferents mitjans l’increment de la violència juvenil en els darrers
mesos, s’han produït no només atacs en violència pel carrer, fet que ja és molt
preocupant i que per desgràcia ens anàvem acostumant, si no també han entrat en
un domicili amb força. Això com podem suposar està provocant una preocupació
entre la ciutadania, i a més sabem que té intenció de convocar la Junta de Seguretat
a causa d’aquest motiu. Que fa comptes fer l’Ajuntament amb aquest tema?
Prec: L’estat dels voltants de la basílica paleocristiana de Sa Carrotja està en un
estat més que deplorable. L’any passat diferents grups de l’oposició ja varem
transmetre aquesta queixa que ens havien fet arribar diferents persones, la cosa va
acabar com sempre amb un “Recollim el seu prec”. En vistes a que la basílica es
troba en un nucli turístic li demanan que abans que comenci la temporada es
prenguin accions per reparar el vidre que cobreix el jaciment, s’acondicioni el
cartell explicatiu i es millori la senyalització per tal que els visitants aconsegueixin
trobar-lo sense l’ajuda dels nadius.
Miquel Oliver Gomila
Grup Municipal PSM-IV-ExM
Manacor, 5 de març de 2014”.
Les intervencions en el present punt es troben enregistrades en el suport digital del
compact disc que s’annexa i forma part d’aquesta acta, degudament diligenciat pel
secretari general de la corporació (minutatge: de 1:29:12 a 1:56:10)

* Presentades pel Grup Municipal del Partit Popular de Manacor el 6 de març de 2014,
amb el núm. 2696 del RGE:
1. Varem presentar una moció relativa al problema d’accés i circulació de sa
barriada de Son Fangos i Ses Tapareres i es va acordar, per unanimitat de tots els
grups municipals, “demanar un informe al departament de trànsit de sa policia local
que estudiï sa circulació de sa zona i ses seves necessitats, se manca d’aparcaments
i que aporti ses possibles solucions”.
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Mos podria informar si ja s’ha fet s’informe i quan se mos farà arribar?
2. Mos podria informar s’equip de govern si te previst aprovar es PGOU aquesta
legislatura?
3. Mos podria informar s’equip de govern en quin estat es troba es tema de ses
urbanitzacions pendents de ser recepcionades per S’Ajuntament?
Manacor, 06 de març de 2014
Antoni Sureda Fon
Portaveu des Grup Municipal Partit Popular de Manacor”.
Les intervencions en el present punt es troben enregistrades en el suport digital del
compact disc que s’annexa i forma part d’aquesta acta, degudament diligenciat pel
secretari general de la corporació (minutatge: de 1:56:20 a 2:12:25).
PRECS:
Les intervencions en el present punt es troben enregistrades en el suport digital del
compact disc que s’annexa i forma part d’aquesta acta, degudament diligenciat pel
secretari general de la corporació (minutatge: de 2:12:40 a 2:16:07).

Dictàmens de la Comissió Informativa General
5. Aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la
Taxa per entrada de vehicles mitjançant les voravies i reserves de la via pública
per aparcament exclusiu o altres autoritzades
La Sra. Sureda Rosselló explica el contingut de la proposta dictaminada per la comissió
informativa precedent.
Les intervencions en el present punt es troben enregistrades en el suport digital del
compact disc que s’annexa i forma part d’aquesta acta, degudament diligenciat pel
secretari general de la corporació (minutatge: de 2:16:57 a 2:23:29)
El Ple de l’Ajuntament acorda per unanimitat.
1r. Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança Fiscal 20T.OD reguladora
de la Taxa per entrada de vehicles mitjançant les voravies i reserves de via pública per
aparcament exclusiu o altres autoritzades, que consisteixen en incloure una tarifa pel
servei de senyalització de la via pública mitjançant línia groga a l’altre part del carrer
enfront de la reserva de pas per entrada de vehicles.
2n. Sol·licitar a l’Institut Balear de la Dona de conformitat amb l’article 7.g de la Llei
12/2006, de 20 de setembre, per a la dona, un informe sobre l’impacte de gènere
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respecte a l‘esmenada normativa, incorporant-se els suggeriments que es formulin sobre
el text de la normativa amb caràcter previ a l‘aprovació definitiva.
3r. Exposar per un termini de 30 dies hàbils l’acord d’aprovació provisional mitjançant
la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, en un diari dels de major
difusió de la Comunitat Autònoma i en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament als
efectes que els interessats puguin examinar l‘expedient i presentar les reclamacions que
estimin oportunes. En el cas que, transcorregut el termini no s’hagi presentada cap
reclamació, s’entendrà definitivament aprovat, de forma automàtica, sense necessitat
d’un nou acord exprés, l’acord provisional adoptat.
Modificació:
ORDENANÇA FISCAL 20T.OD
TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES MITJANÇANT LES VORAVIES I
RESERVES DE VIA PÚBLICA PER APARCAMENT EXCLUSIU O ALTRES
AUTORITZADES, I SERVEI DE SENYALITZACIÓ AMB LÍNIA GROGA
FONAMENT LEGAL
ARTICLE 1.
De conformitat amb l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local, i l’article 20 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, aprovat per RD Legislatiu 2/2004, s'estableix la taxa per entrada de vehicles
mitjançant les voravies i reserves de via pública per aparcament exclusiu o altres
autoritzades, i pel servei de senyalització amb línia groga.
FET IMPOSABLE
ARTICLE 2.
Constitueix el fet imponible d'aquesta taxa la utilització privativa o l’aprofitament
especial dels terrenys de domini públic per les entrades de vehicles mitjançant les
voravies i les reserves de via pública per aparcaments exclusius o altres autoritzades;
així com la prestació del servei de senyalització de la via pública mitjançant línia groga
com a servei annexa a l’entrada de vehicles a petició de la persona interessada.
SUBJECTES PASSIUS
ARTICLE 3.
Són subjectes passius d'aquesta taxa les persones físiques i jurídiques i entitats de
l'article 35.4 de la Llei General Tributària a favor de les quals s’atorguin les
autoritzacions o les que es beneficiïn de l'aprofitament o de la prestació del servei de
senyalització.
QUOTA TRIBUTÀRIA
ARTICLE 4.
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La quota tributària es determinarà d’acord amb les següents tarifes:
1.Per cada pas permanent a l’interior d’una finca o solar que serveix
per entrada de qualsevol classe de vehicle o qualsevol altre finalitat.
2.Per cada pas d’horari limitat a l’interior d’una finca o solar que
serveix per entrada de qualsevol classe de vehicles o qualsevol altre
finalitat
3.Per l’adquisició de la placa indicadora del decret d’autorització
d’entrada de vehicles.
4.Per la senyalització de la via pública mitjançant línia groga
5.Per repintar línia groga a petició de la persona interessada

69.09

€/any

34.53

€/any

25.90
10,95
7,62

€/placa
€/m.lineal
€/m.lineal

BENEFICIS TRIBUTARIS
ARTICLE 5.
En l'aplicació d'aquesta taxa no s'admetrà cap exempció ni cap benefici tributari, a
excepció dels expressament prevists a les normes amb categoria de llei o els derivats de
l'aplicació dels tractats internacionals.
NORMES DE GESTIÓ
ARTICLE 6.
1.La taxa per a l’aprofitament detallat a l’article 4 apartats 1 i 2 s’exigirà mitjançant
padró anual, en el qual figuraran les persones afectades i les quotes respectives
derivades de l’aplicació de la present ordenança, excepte les altes que es produeixin dins
l’exercici que s’exigiran mitjançant autoliquidació en el moment de presentar la
sol·licitud de la preceptiva autorització, i tindran efecte des del trimestre natural en què
es concedeixi l’aprofitament.
2. La taxa per a l’aprofitament detallat a l’article 4 apartat 3 s’exigirà mitjançant
autoliquidació en el moment de presentar la sol·licitud de la preceptiva autorització, i
tindran efecte des del trimestre natural en que es concedeixi l’aprofitament.
3. La taxa per a l’aprofitament detallat a l’article 4 apartat 4 i apartat 5 s’exigirà
mitjançant autoliquidació en el moment de presentar la sol·licitud de senyalització o de
repintar la línia groga.
4. Les baixes respectes als aprofitaments del domini públic per entrada de vehicles o
reserves de via pública, s’hauran de formular pels subjectes passius, i una vegada
comprovades per l’Administració produiran l’eliminació respectiva del padró amb
efectes a partir de l’exercici següent.
5. La gestió dels distints supòsits que configuren la taxa es sotmetran a les següents
regles:
5.1. La placa de pas permanent es col·locarà a la primera rebranca del portal del garatge
segons el sentit de la marxa de la via a una altura de 2,10metres amidats del trispol a la

11

part d’abaix de la placa, sempre a un lloc visible. En el cas que no es puguin complir
aquestes condicions la placa es col·locarà en el lloc indicat pels tècnics competents.
5.2. La reserva d’entrada amb horari limitat podrà ser de dues maneres:
a) De les 20:00h. Fins a les 9:00h., indicant-se a la placa pertinent les hores de
vigència de la reserva.
b) De les 8h. A les 20:00H, indicant-se a la placa pertinent les hores de vigència
de la reserva.
5.3.La senyalització de la via pública mitjançant línia groga es regeix per les següents
regles:
a) Es permetrà únicament la senyalització de la via pública mitjançant línia
groga on hi hagi pas d’entrada de vehicles amb la preceptiva autorització i la
placa de reserva corresponent.
b) Es permetrà únicament la senyalització pública mitjançant línia groga als
efectes de reforçar el pas permanent o d’horari limitat, sempre que aquest no
sigui suficient per a complir amb la seva finalitat.
c) Es permetrà únicament la reserva de via pública a l’altra part del carrer
enfront de la reserva de pas, en els carrers d’amplària de calçada (sense comptar
les voravies) i assenyalament amb els metres de línia groga següents:
AMPLÀRIA DE CALÇADA
RESERVA DE METRES LINEALS
De 3.50 a 4.00ml
4.50ml
De 4.00 a 4.50ml
4.00ml
De 4.50 a 5.00ml
3.50ml
d) La Batlia, previ informe de la Policia Local, resoldrà les sol·licituds de
reserva de metres lineals que no es puguin limitar a l’assenyalat a l’apartat
anterior.
PERÍODE IMPOSITIU I MERITACIÓ
ARTICLE 7.
1. El període impositiu de la taxa per les entrades de vehicles o reserves de via pública
comprendrà l’any natural, excepte en els supòsits d’altes durant l’exercici en què el
període impositiu serà trimestral , inclòs el trimestre natural en el qual es concedeixi
l’aprofitament.
2. El pagament de la taxa per la prestació del servei de senyalització de la via pública
mitjançant línia groga serà únic en el moment de la prestació del servei, així com també
en el moment de repintar la línia groga a petició de l’interessat
3. Es merita la taxa i sorgeix l'obligació de pagament quan es sol·liciti la preceptiva
autorització per a l’entrada de vehicles o reserves de via pública; o quan es sol·liciti la
prestació del servei de senyalització viària mitjançant línia groga.
INFRACCIONS I SANCIONS
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En tot el relatiu a infraccions tributàries i la seva qualificació, així com a les sancions
que a les mateixes correspongui en cada cas, s'aplicaran les normes contingudes a la
Llei General Tributària i al Reglament General de Recaptació.

6. Reconeixement extrajudicial de crèdits.
La Sra. Sureda Rosselló explica el contingut de la proposta dictaminada per la comissió
informativa precedent.
Les intervencions en el present punt es troben enregistrades en el suport digital del
compact disc que s’annexa i forma part d’aquesta acta, degudament diligenciat pel
secretari general de la corporació (minutatge: de 2:23:43 a 2:27:34).
El Ple de l’Ajuntament acorda amb dotze vots a favor (Coalició per Manacor, AIPC,
ALM i regidor no adscrit Sr. Perelló Roman), i vuit abstencions (PP, PSOE, PSM-IVEM, i ER):
I
Reconèixer extrajudicialment els crèdits per ser despeses que exigeixen la formació del
corresponent expedient de contractació, i, conseqüentment aprovar les factures
presentades per la mercantil Repsol Butano SL, amb NIF núm. A-28.067.420, en
concepte de subministrament de gas propà amb destí als col·legis CEIP de Ses Comes i
Mitja de Mar, de Porto Cristo, i CEIP Molí d’en Xema de Manacor, i les quotes de
manteniment de les instal·lacions, que seguidament es relacionen, per un import total de
10.920,75 euros.
Data
factura

Núm.
factura

07.01.2014 92148217
10.01.2014 92158299
31.01.2014 92196057
21.01.2014 92180133
02.02.2014 92198547

Concepte

Import
(IVA
inclòs)
Subministrament gas propà CEIP Mitja de Mar
2.951,64 €
Subministrament gas propà CEIP Molí d’en 5.418,85 €
Xema
Subministrament gas propà CEIP Ses Comes
2.065,92 €
Quota servei bàsic instal·lacions CEIP Molí d’en
38,27 €
Xema
Quota servei bàsic instal·lacions CEIP Ses
446,07 €
Comes
Total
10.920,75 €
II
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Reconèixer extrajudicialment el crèdit per ser despeses d’anys anteriors, i,
conseqüentment aprovar la factura núm. 00206NZ0002189, presentada per la mercantil
Endesa Energia SAU, amb CIF A-81948077, de data 3 de juliol de 2012, corresponent a
refacturació amb abonaments de factures presentades relatives als consums des del
01/01/2012 al 17/04/2012 corresponents al contracte del local de la plaça Ramon Llull,
cantonada carrer Fàbrica, de Manacor, destinat a l’Escola de Música; factures de les
quals s’han emesos pels imports correctes per quan s’augmenta el preu de l’energia i de
la potència, segons els autos del Tribunal Suprem recollits al BOE núm. 843/2012, de
26 d’abril; per un import total de 110,40 euros, IVA inclòs.
III
Reconèixer extrajudicialment els crèdits per ser despeses que no segueixen el
procediment administratiu establert per contractes menors, i, conseqüentment, aprovar
les factures presentades pel Sr. José Isidro Martín Villalba, amb NIF núm. 18.225.664G, en concepte de lloguer del local ubicat al carrer Estribord, núm. 21-baixos, esquerra,
de Porto Cristo, corresponent al període i import que seguidament es dirà, per un import
total de 2.627,76 euros,
Data factura
01.12.2013
01.01.2014
01.02.2014

Núm.
Factura
07A-2013
01-2014
02-2014

Concepte
lloguer mes de desembre 2013
lloguer mes de gener 2014
lloguer mes de febrer 2014
total import

Import
892,26 €
847,00 €
888,50 €
2.627,76 €

Mocions
7. Moció del Grup Municipal PSM-IV-EM en contra els desnonaments
indiscriminats i a favor de la PAH
Moció presentada pel Grup Municipal PSM-IV-EM el 17 de febrer de 2014, amb
registre d’entrada 1812, en contra els desnonaments indiscriminats i favor de la PAH:
Text de la moció:
“Han estat necessaris diferents suïcidis que han transcendit a l’opinió pública perquè el
govern espanyol es plantegi algun canvi en la Llei Hipotecària, que data de 1946. El
primer d’ells el 25 d’octubre, a Granada, on un home de 54 anys es va penjar al pati de
ca seva. El segon encara més recent, el d’una dona a Barakaldo (País Basc) que el passat
9 de Novembre es va tirar d’un quart pis quan la policia entrava dins el seu habitatge per
desnonar-la. N’hi ha hagut molts d’altres, que han mort en silenci. La situació actual és
que s’estan produint 500 desnonaments diaris al territori espanyol, avocant a famílies
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senceres a viure al carrer mentre segueixen pagant als bancs per la hipoteca d’una casa
de la que ja no en són propietaris.
Diversos partits polítics, entre d’altres la coalició PSM-IniciativaVerds-Entesa, i la
societat civil han denunciat aquesta situació injusta reiteradament, i el PP ha votat en
contra de qualsevol proposta de reforma. I és ara, quan la situació és completament
ineludible, davant una gran pressió social i amb un informe presentat davant el Tribunal
de Justícia de la Unió Europea on es denuncia l’incompliment de la normativa europea
de defensa dels consumidors per part de la normativa espanyola en matèria hipotecària,
quan el govern decideix actuar. I decideix només negociar-ho amb el PSOE, sense
consultar cap associació d’afectats, ni tan sols a la resta de partits amb representació
parlamentària. I així volen aprovar una moratòria per als col·lectius més vulnerables per,
en un principi, dos anys. Aquesta no és forma d’actuar davant la gran responsabilitat
que suposa donar resposta real a una emergència social, sinó que posposen el problema.
Des de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, associació que coneix de primera mà el
problema dels desnonaments, es considera que si realment hi ha una voluntat política
d’acabar amb els desnonaments, aquests s’han d’aturar urgentment; especialment en els
casos de primera residència i sempre que els afectats siguin deutors de bona fe. Aquesta
plataforma considera que el context de crisi econòmica i l’elevadíssim atur actual és una
situació excepcional que justifica mesures d’urgència, tal i com han denunciat altres
institucions com el Consell General del Poder Judicial, Nacions Unides o el Tribunal de
Justícia Europeu.
És extremadament greu que el PP pretengui decidir sense ni tan sols escoltar a la pròpia
gent afectada pels desnonaments, ni les associacions que els defensen, ni a la resta de
grups parlamentaris, distanciant d’aquesta manera encara més la política de la
ciutadania. Una moratòria, una aplaçament del problema, no és una solució. Si realment
es vol resoldre s’han de prendre mesures com la dació en pagament retroactiva, lloguer
social dels habitatges que acumula la banca o moratòria immediata dels desnonaments
de la vivenda habitual. Totes aquestes opcions han estat plantejades al Congrés i
rebutjades. Per tant s’ha iniciat, des de la societat civil, una Iniciativa Legislativa
Popular per reivindicar-les, i que ja conta amb el suport de més de 500.000 persones.
És necessària la participació dels afectats en les decisions polítiques, perquè són les
víctimes reals de la situació i són les que coneixen el que suposa. Perquè en un sistema
democràtic no s’haurien de prendre les decisions des de la cúpula dels grans partits
sense escoltar a la ciutadania i especialment en casos com aquest, que incideixen
directament en els drets fonamentals de les persones i respecte dels quals s’han proposat
solucions viables.
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament de Manacor adopta el següents
ACORDS
Primer.- El Ple de l’Ajuntament de Manacor considera urgent que l’Estat espanyol
prenguin mesures urgents en relació als desnonaments.
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Segon.- El ple de l’Ajuntament de Manacor insta al govern espanyol a que s’acabi amb
el drama dels desnonaments, tenguin present la urgència social i comptin amb la
participació, opinió i el consens de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, així com
totes les forces polítiques amb representació a l’arc parlamentari.
Miquel Oliver Gomila
Grup municipal PSM-IV-ExM
Manacor, 17 de febrer de 2014”

Les intervencions en el present punt es troben enregistrades en el suport digital del
compact disc que s’annexa i forma part d’aquesta acta, degudament diligenciat pel
secretari general de la corporació (minutatge: de 2:28:13 a 2:45:54)
El Ple de l’Ajuntament acorda amb divuit vots a favor (Coalició per Manacor, AIPC,
ALM, PSOE, PSM-IV-EM, ER i regidor no adscrit Sr. Perelló Román), i tres vots en
contra (PP) aprovar la moció abans transcrita.

8. Moció del Grup Municipal PSM-IV-EM per a la sanció dels immobles
permanents desocupats propietat d’entitats financeres i altres grans empreses.
Les intervencions en el present punt es troben enregistrades en el suport digital del
compact disc que s’annexa i forma part d’aquesta acta, degudament diligenciat pel
secretari general de la corporació (minutatge: de 2:46:40 a 2:50:00)
El Sr. Oliver Gomila accepta la proposta de deixar damunt la taula la discussió de la
moció a vista d’intentar consensuar un text definitiu amb la resta de grups municipals.

9. Moció del Grup Municipal d’Esquerra Republicana per a la compra
d’ordinadors per als usuaris de les biblioteques.
Moció presentada el 18 de febrer de 2014, amb el núm. 1842 del RGE, pel Grup
Municipal d’Esquerra Republicana per a la compra d’ordinadors per als usuaris de les
biblioteques.
Text de la moció:
“La Biblioteca de Manacor va ser pionera a Mallorca en tenir ordinadors connectats a la
xarxa a disposició dels usuaris. Avui, més de deu anys després, la majoria d'aquests
ordinadors destinats als usuaris no han estat renovats i estan totalment obsolets. Un
servei que fou capdavanter al seu moment ara és dels darrers de l'illa quant a qualitat. El
desgast d'aquestes màquines i a la vegada l'edat fa que ni s'hi pugui instal·lar el
programari adient ni que aquell que hi ha instal·lat pugui satisfer mínimament les
necessitats bàsiques dels usuaris.
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Les tres biblioteques del municipi acullen uns 60.000 usuaris l'any, xifra gens
menyspreable però ens trobam en un moment que es fa més necessari que mai que els
estudiants (i altres segments també) puguin tenir accés gratuït a aquestes eines ja que de
cada dia són més les cases que degut a la crisi han de donar de baixa el servei d'internet.
A dia d'avui les necessitats més urgents quant a la prestació d'un mínim en el servei
d'ordinadors de les biblioteques del municipi passen per la renovació immediata de vuit
dels catorze ordinadors existents. Això suposaria l'adquisició de quatre ordinadors per la
Biblioteca de Manacor, tres per la de Portocristo i un per la de Son Macià. Tant usuaris
com tècnics fa prop de cinc anys que demanen aquesta renovació.
Per tot això l'Ajuntament de Manacor en Ple acorda:
Iniciar de manera immediata el procés de substitució de vuit ordinadors destinats als
usuaris de les biblioteques del municipi (quatre per Manacor, tres per Portocristo i un
per Son Macià), ja sigui per compra o per reubicació, per tal de poder oferir el servei
amb unes mínimes condicions per als usuaris.
Joan Llodrà Gayà
Grup Municipal d'Esquerra Republicana”.

Les intervencions en el present punt es troben enregistrades en el suport digital del
compact disc que s’annexa i forma part d’aquesta acta, degudament diligenciat pel
secretari general de la corporació (minutatge: de 2:50:20 a 2:59:28)
El Ple de l’Ajuntament acorda per unanimitat aprovar la moció abans transcrita.

10. Moció del Grup Municipal Socialista per a la informació als afectats pel
gaseoducte Palma-Felanitx
Moció del Grup Municipal Socialista per a la informació als afectats pel gaseoducte
Palma-Felanitx, presentada el 20 de febrer de 2014, amb el núm. 1983 del RGE:
Text de la moció:
“L’empresa energètica Endesa va sol·licitar autorització a l’Àrea d’Indústria i Energia
de la Delegació de Govern a les Illes Balears per a construir un gaseoducte soterrat que
connecti la planta de gas de Cas Tresper, a Palma, amb la de Manacor per a continuar
després fins a Felanitx.
La instal·lació es soterrarà i comportarà l’expropiació de part de 985 finques construïdes
en sòl rústic de diversos municipis.
La ciutat que més patirà les conseqüències és Manacor, ja que la canonada que
transportarà el gas de Son Ferriol, ho farà seguint la via de serveis sud de l’autovia;
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però abans d’arribar al polígon industrial de Manacor es desviarà, afectant un gran
número de finques fins tornar a connectar amb la carretera Ma-14 direcció Felanitx.
Com que les finques afectades estan situades en sòl rústic, les cartes d’avís i la
informació corresponent en molts de casos, no ha arribat a temps als propietaris o
directament no ha arribat.
Som conscients de que el termini per a la presentació d’al·legacions ha acabat, però així
i tot molts d’afectats encara no coneixen el projecte, les seves conseqüències ni quina
incidència real tindrà en particular.
Amb la finalitat d’oferir una informació clara i precisa a tots els nostres veïns i veïnes
afectats i afectades, l’Ajuntament de Manacor ACORDA:
L’Ajuntament de Manacor sol·licitarà amb urgència una reunió informativa al director
de l’Àrea d’Indústria i Energia de la Delegació de Govern a les Illes Balears, amb la
convocatòria de tots els afectats i afectades pel traçat del gaseoducte per tal d’exposarlos el projecte i oferir la informació pertinent.
Manacor, 19 de febrer de 2014
Amanda Fernández Rubí
Portaveu del Grup Municipal Socialista”.

Les intervencions en el present punt es troben enregistrades en el suport digital del
compact disc que s’annexa i forma part d’aquesta acta, degudament diligenciat pel
secretari general de la corporació (minutatge: de 2:59:53 a 3:11:03)
El Ple de l’Ajuntament acorda per unanimitat aprovar la moció abans transcrita.

11. Moció del Grup Municipal Socialista per a una estació d’autobusos a Manacor.
Moció presentada pel Grup Municipal Socialista per a una estació d’autobusos a
Manacor el 20 de febrer de 2014, amb el núm. 1984 del RGE:
Text de la moció:
“La ciutat de Manacor ha vist notablement augmentada la seva població i la seva
influència dins la Part Forana en els darrers temps. Hem travessat la barrera dels
quaranta mil habitants i ens hem consolidat com a capital de la comarca del Llevant
mallorquí. Aquest fet suposa que el nostre municipi ha assumit innegablement el paper
d’enllaç i nexe de comunicació entre els pobles de la zona llevantina i la capital, a més
de suposar una alternativa còmoda, tant en comerç, com en serveis i oci, per a aquelles
persones que no volen o no poden arribar a Palma.
L’actual Govern balear presidit pel Partit Popular ha renunciat a executar el projecte
ferroviari del tren de Llevant, que pretenia recuperar la línia històrica entre Manacor i
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Artà. En conseqüència, han apostat per incrementar considerablement el número de
freqüències ofertes per la línia d’autobusos, dur a terme una ampliació d’horaris i
millorar la seva connectivitat. Per tant, han impulsat unes millores que esdevindrien
més raonables i lògiques si Manacor disposés d’una estació d’autobusos.
Més d’una desena de municipis de les Illes Balears, i no més importants que Manacor,
compten amb una estació d’autobusos. D’aquesta manera, considerem que els
manacorins i manacorines també haurien de disposar d’aquest servei, per raons
d’utilitat, de necessitat i de comunitat.
La Federació d’Associacions de Veïns de Manacor ve sol·licitant al Consistori, des de fa
sis mesos, la intermediació de l’equip de govern per reivindicar al Govern balear la
construcció d’una estació d’autobusos.
Els representants polítics municipals hem d’assumir el compromís de treballar pel poble
i recollir les serves propostes i demandes, sempre i quan comportin un bé per Manacor.
En aquest cas, hem de lluitar per a aconseguir una estació d’autobusos pels manacorins i
manacorines, i així, convertir-nos en autèntics referents en transport públic de la
comarca de Llevant.
Per tot l’anteriorment exposat, el Grup Municipal Socialista proposta al Ple de
l’Ajuntament de Manacor que aprovi els següents ACORDS:
1. L’Ajuntament de Manacor manifesta la seva voluntat de que Manacor, de la mateixa
manera que altres ciutats balears, disposi d’una estació d’autobús.
2. L’Ajuntament de Manacor es compromet a convocar una reunió amb la màxima
celeritat, amb els responsables polítics i tècnics de la Direcció General de Transports,
Serveis Ferroviaris de Mallorca, Policia Local de Manacor i un representant de
l’oposició, per tal d’estudiar la viabilitat d’un projecte per acollir una estació d’autobús
a devora l’actual estació de tren.
Manacor, 19 de febrer de 2014
Amanda Fernández Rubí
Portaveu del Grup Municipal Socialista”.

Les intervencions en el present punt es troben enregistrades en el suport digital del
compact disc que s’annexa i forma part d’aquesta acta, degudament diligenciat pel
secretari general de la corporació (minutatge: de 3:11:23 a 3:34:43)
El Ple de l’Ajuntament acorda per unanimitat aprovar la moció abans transcrita.

12. Moció dels Grups Municipals Coalició per Manacor, AIPC i ALM en contra de
la pujada de les cotitzacions a la Seguretat Social.
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Moció dels Grups Municipals Coalició per Manacor, AIPC i ALM en contra de la
pujada de les cotitzacions a la Seguretat Social, presentada el 20 de febrer de 2014, amb
el núm. 2017:
“Exposició de Motius
Mentre d’una banda des del govern de l’Estat s’afirma que l’atur es va reduint, la
realitat és que la disminució de treballadors ocupats fa minvar les recaptacions de la
Seguretat Social. Per pal·liar aquest descens, el ministeri de Treball i Seguretat Social ha
emprès una sèrie de mesures que, sens dubte, perjudicaran molt la malmesa activitat
econòmica, i amb una incidència molt negativa a la nostra Comunitat, atesa l’estructura
empresarial pròpia.
Així, amb data de 21 de desembre es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat el RDL
16/2013 que contempla, entre d’altres modificacions, una pujada de la base mínima de
cotització dels treballadors autònoms del 22%, i incorpora com a computables a la base
de cotització dels treballadors assalariats conceptes que fins ara es consideraven extra
salarials (les assegurances de vida i sanitàries, els plans de pensions, plus de transport i
quilometratge, dietes i altres beneficis socials com guarderia de fills, estudis, vals de
menjador, etc...).
La pujada de la base de cotització dels autònoms perjudica de manera evident un dels
sectors fonamentals per garantir la recuperació econòmica, està injustificat, ja que no
suposa cap increment en les minses prestacions que reben aquests emprenedors i poden
suposar que molts d’ells s’aboquin a l’economia submergida ja que en determinats
casos aquestes cotitzacions resulten inassumibles.
En quan a la incorporació a la base computable de determinats conceptes no és més que
una pujada encoberta de les cotitzacions a la Seguretat Social i suposarà un augment
dels costos laborals, una minva de la competitivitat i un entrebanc més pels
emprenedors i petits empresaris pel que fa a la contractació de nou personal.
D’altra banda, l’aprovació d’aquestes mesures pot afectar negativament alguns sectors
econòmics com són la restauració, guarderies, centres d’estudi, l’incentivament de plans
de pensions, assegurances, etc.
Indubtablement aquesta pujada de les càrregues fiscals no és cap mesura d’estímul
econòmic, més aviat al contrari, suposa un cop més contra de la tan desitjada
recuperació econòmica i de l’incentivament de la contractació.
En base a tot l’exposat proposam al Ple de l’Ajuntament de Manacor que adopti els
següents
ACORDS
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PRIMER.- Demanar al Ministeri de Treball i Seguretat Social la rectificació en quant a
les modificacions fetes en les bases mínimes de cotització dels treballadors autònoms,
per quan un 22% d’increment és del tot abusiu i un fre més a la competitivitat dels
emprenedors, professionals i petits empresaris de la nostra comunitat.
SEGON.- Demanar al Ministeri de Treball i Seguretat Social la retirada immediata de la
disposició final tercera del RDL 16/2013 que inclou les retribucions en espècie com a
conceptes salarials, que perjudica per igual als empresaris i treballadors, per quan
suposa un increment dels costos laborals i, en conseqüència una minva de la
competitivitat de les empreses, així com pot implicar una disminució de les retribucions
dels treballadors.
TERCER.- Sol·licitar al Ministeri de Treball i Seguretat Social que abandoni la seva
intromissió dins del camp de la negociació col·lectiva, matèria que afecta
fonamentalment a treballadors i empresaris.
QUART.- Instar al govern de l’Estat que qualsevol mesura que s’hagi d’emprendre i
que afecti a la llei de Seguretat Social, es faci amb el consens dels agents socials
afectats, els representants dels treballadors i els empresaris.
CINQUÈ.- Notificar el contingut del present acord al Ministeri de Treball i Seguretat
Social.
Manacor, a 19 de febrer de 2014”
Les intervencions en el present punt es troben enregistrades en el suport digital del
compact disc que s’annexa i forma part d’aquesta acta, degudament diligenciat pel
secretari general de la corporació (minutatge: de 3:35:12 a 3.54:04)
El Ple de l’Ajuntament acorda amb divuit vots a favor (Coalició per Manacor, AIPC,
ALM, PSOE, PSM-IV-EM, ER i regidor no adscrit Sr. Perelló Román), cap vot en
contra i tres abstencions (PP) aprovar la moció abans transcrita.

El president aixeca la sessió, de la qual estenc aquesta acta.
El secretari general

El batle president

Nicolau Conti Fuster

Antoni Pastor Cabrer
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AJUNTAMENT PLE
Sessió 0572014 ordinària
ÍNDEX DEL DOCUMENT D’ENREGISTRAMENT AUDIOVISUAL DE LA SESSIÓ
DE L’AJUNTAMENT EN PLE DE 10 DE MARÇ DE 2014
Ordre del dia
Punt de l’ordre del dia
1. Acta sessions anteriors 03/2014 i 04/2014.

Situació de minutatge
De: 0:17:28
A:. 0:17:56
2. Donant compte de les resolucions dictades en el mes de gener i de
De: 0:17:57
febrer de 2014.
A:.. 0:30:32
3. Donant compte de l’informe de la Intervenció de Fons de seguiment
De: 0:30:41
de l’execució del Pla d’Ajust 4t-trimestre 2013.
A.:. 0:33:15
4. Precs i preguntes.
De: 0:33:30
A.: 2:16:07
Dictàmens de la Comissió Informativa General
5. Aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal
De: 2:16:57
reguladora de la Taxa per entrada de vehicles mitjançant les voravies
A:. 2:23:29
i reserves de la via pública per aparcament exclusiu o altres
autoritzades
6. Reconeixement extrajudicial de crèdits.
De: 2:23:43
A:. 2:27:34
Mocions
7. Moció del Grup Municipal PSM-IV-EM en contra els
De: 2:28:13
desnonaments indiscriminats i a favor de la PAH.
A:. 2:45:54
8. Moció del Grup Municipal PSM-IV-EM per a la sanció dels
De: 2:46:40
immobles permanents desocupats propietat d’entitats financeres i
A:. 2:50:00
altres grans empreses.
9. Moció del Grup Municipal d’Esquerra Republicana per a la
De: 2:50:20
compra d’ordinadors per als usuaris de les biblioteques.
A:. 2:59:28
10. Moció del Grup Municipal Socialista per a la informació als
De: 2:59:55
afectats pel gaseoducte Palma-Felanitx.
A:. 3:11:03
11. Moció del Grup Municipal Socialista per a una estació
De: 3:11:23
d’autobusos a Manacor.
A:. 3:34:43
12. Moció dels Grups Municipals Coalició per Manacor, AIPC i
De: 3:35:12
ALM en contra de la pujada de les cotitzacions a la Seguretat Social.
A:. 3:54:04
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