ACTA DE LA SESSIÓ NÚM. 7/2014 ORDINÀRIA
L’AJUNTAMENT DE MANACOR DE 7 D’ABRIL DE 2014

DEL

PLE

DE

Identificació de la sessió:
Núm. 7/2014
Sessió: ordinària
Data: 7 d’abril de 2014
Horari: 11:35 a 15:00 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. Sureda Rosselló, Sebastiana
4. Sureda Fons, Maria Magdalena
5. 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. Oliver Gomila, Miquel
- Pel Grup Municipal AIPC
1. Gomila Capó, Joan
2. Amer Artigues, Bernat
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- Pel Grup Municipal ALM
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

Absències
Maria Bover Sansó (Coalició per Manacor)
Sebastià Gaià Riera (PSM-IV-EM)
Incidències
El Sr. Amer Artigues s’incorpora a la sessió durant el debat del punt 2 de l’ordre del dia.
La Sra. Fernández Rubí s’absenta de la sessió durant el debat i votació del punt 10 de
l’ordre del dia.

Ordre del dia, desenvolupament de la reunió i acords:
1. Acta sessions anteriors 05/2014 i 06/2014.
2. Donar compte de les resolucions dictades en el mes de març de 2014.
3. Donar compte de l’aprovació del I Expedient d’incorporació de romanents exercici
2014.
4. Donar compte del decret de batlia d’aprovació del Pla pressupostari a mig termini
2015-2016-2017.
5. Donar compte de l’aprovació de les liquidacions del Pressupost Propi, del del
Patronat Municipal d’Esports, del de l’Institut Públic del Teatre Municipal de Manacor,
del de l’Escola Municipal de Mallorquí i del de la Institució Pública Antoni Maria
Alcover corresponents a l’exercici 2013.
6. Donar compte de l’escrit de la Delegació de Govern quan a l’acord del Ple sobre
informació als afectats pel gaseoducte Palma-Felanitx.
7. Precs i preguntes.
Dictàmens de la Comissió Informativa General
8. Modificació de la data de celebració de les sessions plenàries ordinàries.
9. Tria i eliminació de documentació municipal.
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10. Aprovació d’addenda de modificació del conveni de col·laboració entre
l’Ajuntament i l’Agència Tributària de les Illes Balears per a la recaptació en període
voluntari i executiu de tributs i altres ingressos de dret públic.
11 Reconeixement extrajudicial de crèdits.
12. Aprovació modificacions de crèdit per crèdit extraordinari
13. Aprovació modificació de crèdit mitjançant transferència núm. 1.
Mocions
14. Moció del Grup Municipal PSM-IV-EM per a la sanció dels immobles permanents
desocupats propietat d’entitats financeres i altres grans empreses.
Moció d’urgència
Única. Moció dels grups municipals Coalició per Manacor, AIPC i ALM d’instar a la
Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats la implantació del cicle de grau mitjà
“Tècnic en serveis de restauració” i la formació professional bàsica de “cuina i
restauració.

El president obri la sessió i es procedeix a tractar els punts de l’ordre del dia.
1. Acta sessions anteriors 05/2014 i 06/2014.
Es dóna compte de les actes de les sessions 05/2014 ordinària i 06/2014 extraordinàries
de 10i 13 de març de 2014, respectivament.
No havent-hi debat, es passa a votació, i el Ple de l’Ajuntament acorda per unanimitat
aprovar les esmentades actes.

2. Donar compte de les resolucions dictades en el mes de març de 2014.
Es dóna compte de les resolucions de la batlia inscrites en el mes de març de 2014, amb
els números 652/2014 al 1051/2014.
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 0:10:40 a 0:19:19)
Finalitzades les intervencions, el Ple de l’Ajuntament queda assabentat de les resolucions
inscrites.
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3. Donar compte de l’aprovació del I Expedient d’incorporació de romanents
exercici 2014
Es dóna compte de l’aprovació del I Expedient d’incorporació de romanents exercici
2014, que seguidament es transcriu, aprovat per la Junta de Govern Local de 21 de març
de 2014:
“Aprovar el I. Expedient d’incorporació de romanents, de l’exercici 2014, que
afecta a les següents partides:
PRESSUPOST DE DESPESES
PARTIDA
10 920 2240000
11 432 2020000
20 156 2270000
20 162 6220800
20 1710 2270000
20 172 2270600
20 3211 6229300
20 414 2270600
30 2310 4890000
30 2316 2020000
30 2316 2210300
30 2316 2270600
30 2330 2270600
30 2332 2270600
40 3210 2130000
40 3210 2210300
40 3210 2270600
40 3210 4890000
40 3210 6229100
50 210 2270600
50 332 2270100
50 3345 2270600
60 151 2210300
60 151 2270600
60 151 2279900
60 151 6019200
60 151 6019300
60 151 6119100
60 151 6239300
60 920 2220000
70 132 2210300
70 132 2210400
70 132 2270600
70 132 6239400

DESCRIPCIÓ
ADMO. GENERAL- ASSEGURANCES
DEL.PORTO CRISTO-EDIF. I A.CONS
EDIFICIS MUNICIPALS – NETEJA
MOBILIARI URBA
PLACES I JARDINS – NETEJA
MILLORA M.NATURAL-DESP.DIV.
ESCOLES RURALS
DESENV.RURAL – EST. I TREB.TÈCNICS
ACCIÓ SOCIAL-A.TRANSFERÈNCIES
GABINET ASS.SOC.- EDIF. I AL.CONTRUCCIONS
GABINET ASS.SOC.-COMBUSTIBLE
GABINET ASS.SOC.-EST.I TREB.TEC
CENTRE DE DIA – EST. I TREB.TEC
CENTRE ASSISTÈNCIAL – EST. I TREB. TÈCNICS
ENSENYANÇA – MAQUINÀRIA, INST. I UTILLATGE
ENSENYANÇA – COMBUST. I CARB.
ENSENYANÇA – EST. I TREB. TÈCNICS
ENSENYANÇA – AL.TRANSF.
ESCOLES
SEG.I PROTEC.SOC-EST. I T. TÈCNICS
BIBLIOTECA – SEGURETAT
BANDA MUSICA – EST.I T. TÈCNICS
URBANISME I ARQ.-COMB. I CARB.
URBANISME I ARQ.-EST. I T.TÈCNIC
URBANISME I ARQ.-EJEC SUBSID
INFRAESTRUCTURA URBAN. R10
IES SON FANGOS 2A FASE R12
REHABILITACIO TORRE PALAU R09/R10
URBANISME- MAQUINÀRIA FARINERA D’EN BEIÓ
ADMO.GENERAL- SERV.COMUN
SEGURETAT – COMBUSTIBLES I CARBURANTS
SEGURETAT – VESTUARI
SEGURETAT- ESTUD. I T.TÈCNICS
INVERSIONS POLICIA

IMPORT
26.590.90€
504.11€
149.911.47€
4.431.50€
8.813.16€
11.408.13€
2.563.88€
8.766.03€
55.577.21€
2.191.86€
508.18€
116.260.05€
53.088.72€
2.502.18€
3.372.27€
27.017.56€
32.220.72€
10.000.00€
18.136.08€
16.597.66€
6.491.53€
2.784.39€
3.695.75€
15.711.85€
13.700.81€
138.396.59€
180.519.57€
3.426.15€
13.522.88€
3.180.48€
7.649.62€
42.508.33€
47.157.11€
47.786.04€
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70 931 2270600
70 931 6269100
73 155 2210300
73 156 2130000
73 425 2219900
75 155 6239500
75 924 4890000

ADMO. FINANCERA-EST. I T. TEC.
INFORMÀTICA
CARRET.CAM.V.PUB.URB-COMB.
EDIF.MUN.-MAQU.INST. I UTILL
ENERGIA – ALTRES SUBMINIST.
TURISME – INVERSIONES
PARTICIP.CIUTAD.-A.TRANSFER.

15.082.03€
2.985.46€
19.460.86€
16.512.69€
13.925.51€
3.092.52€
12.600.00€

PRESSUPOST INGRESSOS
870.00 Romanent de tresoreria despeses generals
870.01 Romanent de tresoreria finançament afectat

838.309.53 €
322.342.31 €

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 0:19:24 a 0:21:09)
Finalitzades les intervencions, el Ple de l’Ajuntament en queda assabentat.

4. Donar compte del decret de batlia d’aprovació del Pla pressupostari a mig
termini 2015-2016-2017.
Es dóna compte del decret de batlia d’aprovació del Pla pressupostari a mig termini
2015-2016-2017, que seguidament es transcriu:
“DECRET
ASSUMPTE: PLA PRESSUPOSTARI MITJÀ TERMINI 2015 – 2016 – 2017.
Antecedents
El capítol VI de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 abril , d’Estabilitat Pressupostaria i
Sostenibilitat Financera ( LOEP), relatiu a la gestió pressupostaria, reforça la
planificació pressupostària mitjançant la definició el pla pressupostari a mitjà termini.
La planificació pressupostària anual , s’ha d’efectuar des d’una perspectiva plurianuals
i perseguir la consecució dels objectius pressupostaris a mitjà termini.
L’article 2.e) de la Directiva 2011/85/UE del Consell de la Unió Europea , entén el marc
pressupostari a mitjà termini, com el conjunt específic de procediments pressupostaris
nacionals que amplia l’horitzó de la política pressupostària més enllà del calendari
pressupostari anual, lo que inclou la fixació de prioritats estratègiques i d’objectius
pressupostaris a mig termini
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Conforme al art. 10 de la Directiva 2011/85/UE del Consell de la Unió Europea, disposa
que la llei de pressupostos anuals, serà coherent amb les disposicions relatives al marc
pressupostari a mig termini. En concret les projeccions d’ingressos i despeses i les
disposicions derivades del marc pressupostari a mig termini, constituiran la base de
l’elaboració del pressupost anual.
L’article 5 de la LOEP, estableix que l’elaboració dels Pressuposts de les
Administracions Publiques s’enquadrarà dins un marc pressupostari a mig termini,
compatibles amb el principi d’anualitat que regeix l’aprovació i l’execució dels
Pressupostos, de conformitat amb la normativa europea.
En aquest sentit l’article 29 de la LOEP, disposa que les Administracions Públiques
elaboraran un pla pressupostari a mitjà termini que s’ha de inclourà en el Programa de
Estabilitat, en el que emmarcaran l’elaboració dels seus pressupostos anuals i mitjançat
el qual es garantirà una programació pressupostària coherent amb el objectius
d’estabilitat pressupostaria , deute pública i de conformitat amb la regla de la despesa..
El plac pressupostari a mitjà termini inclourà un període mínim de tres anys i contindria,
entre altres paràmetres :
Els objectius d’estabilitat pressupostaria , de deute públic i de la regla de la despesa de
les respectives Administracions Públiques.
Les projeccions de les principals partides d’ingressos y despeses tenint en compta tant la
seva evolució tendencial , es dir polítiques no subjectes a modificacions, com l’impacte
de les mesures previstes per el període considerat.
Els principals supòsits en que es basen les projeccions de dits d’ingressos i despeses.
Una avaluació de com les mesures previstes poden afectar a la Sostenibilitat a llarg
termini de les finances publiques.
Les projeccions adoptades en el pla pressupostari a mitjà termini estan basades en
previsions macroecomiques i pressuposaries elaborades conforme a les metodologies i
procediments en el procés pressupostari anual.
L’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre , per la que es desenvolupen les obligacions de
subministrament d’informació, en el seu article 6 amb el títol “Informació sobre els
marc pressupostaris “ del Capítol II “ Disposicions comuns per CCAA i Corporacions
Locals “, estableix que abans del 15 de març de cada any, d’acord amb l’objectiu
d’estabilitat pressupostària i deute públic que prèviament subministri l’Estat, es
remetran els marc pressupostaris a mig termini en els que s’emmarcaran l’elaboració
dels pressuposts anuals.
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Al portal virtual de l’Oficina Virtual per la Coordinació Financera con les Entitats
Locals del Ministeri d’Hisenda i Administracions Publiques , es va publicar el formulari
base per el compliment de l’obligació de remetre al Ministeri d’Hisenda i
Administracions Publiques el Pla pressupostaris a mitjà termini 2015-2016-2017 de les
entitats locals., amb un data màxima per el envio el 31 de març de 2014.
La remissió de la documentació al ministeri s’ha de efectuar per mitjans electrònica i
mitjançant firma electrònica del sistema establert al efecte.
Amb data 26 de setembre de 2013 mitjançant correu electrònic el ministeri va
comunicar a l’Ajuntament de Manacor que respecte al envio del marc pressupostari a
que es refereix l’Ordre 2105/2012 , la Subdirecció General d’Estudis i Finançament del
Ministeri d’Hisenda i Administracions Publiques, va disposar , que de no ésser aprovats
per el plenari amb caràcter previ a la seva remissió, hauran de ésser aprovats per el
Batle (o Junta de Govern per delegació) , i donar coneixement posterior al ple de la
corporació .
Per tant, amb l’objectiu de poder remetre l’informació al ministeri , tal com s’ha indicat
per via telematica i firma electrònica
RESOLC
Aprovar el Pla Pressupostari a mitjà termini 2015-2016-2017 de l’Ajuntament de
Manacor que consta de les dades macroeconomies consolidades de l’Ajuntament de
Manacor amb el seus Organismes Autònoms conforme a l’informació sol·licitada per la
Subdirecció General d’Estudis i Finançament del Ministeri d’Hisenda i Administracions
Publiques al portal virtual de l’Oficina Virtual per la Coordinació Financera amb les
Entitats Locals tal com es desenvolupa per l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre ,
respecte a les obligacions de subministrament d’informació, en el seu article 6 amb el
títol “Informació sobre els marc pressupostaris “ del Capítol II i amb compliment de
l’article 29 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 abril , d’Estabilitat Pressupostaria i
Sostenibilitat Financera ( LOEP).
Concepte
INGRESSOS
Ingressos Corrents
Ingressos Capital
Ingressos Financers
TOTAL INGRESSOS
DESPESES
Despeses Corrents
Despeses Capital
Despeses Financeres
TOTAL DESPESES

Any 2014

Any 2015

Any 2016

Any 2017

35.645.343,27 35.196.524,91 35.273.020,01 35.349.543,52
44.219,76
0,00
0,00
0,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
35.749.563,03 35.256.524,91 35.333.020,01 35.409.543,52
28.996.054,28 28.737.132,15 29.235.548,45 29.756.527,61
4.878.230,58 2.720.851,20 2.772.547,37 2.825.225.77
3.679.666,81 1.416.528,89 1.176.982,97 1.201.219,20
37.553.951,67 32.874.512,25 33.185.078,79 33.782.972,57
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Cap o nec de finançam 1.365.278,17
Deute viva 31/12
10.952.234,56
Ratio D. Viva /Ing
0.31
corre
Manacor, 28 març de 2014.
El batle, per delegació de firma
(decret 4807/2011)
1r.tinent de batle i delegada
Catalina Riera Mascaró

3.188.541,55
7.351.682,63
0.21

2.664.924,19
5.995.153,74
0.17

2.167.790,15
4.878.170,77
0.14

Davant meu
El secretari general.
Nicolau Conti Fuster”

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 0:21:15 a 0:22:56)
Finalitzades les intervencions, el Ple de l’Ajuntament en queda assabentat.

5. Donar compte de l’aprovació de les liquidacions del Pressupost Propi, del del
Patronat Municipal d’Esports, del de l’Institut Públic del Teatre Municipal de
Manacor, del de l’Escola Municipal de Mallorquí i del de la Institució Pública
Antoni Maria Alcover corresponents a l’exercici 2013.
Es dóna compte de l’aprovació de les liquidacions del Pressupost Propi, del del Patronat
Municipal d’Esports, del de l’Institut Públic del Teatre Municipal de Manacor, del de
l’Escola Municipal de Mallorquí i del de la Institució Pública Antoni Maria Alcover
corresponents a l’exercici 2013, que seguidament es transcriuen:
I- “LIQUIDACIO DEL PRESSUPOST PROPI DE L’AJUNTAMENT DE
MANACOR CORRESPONENT A L’EXERCICI 2013
DECRET
Antecedents
L’interventor ha informat sobre la liquidació del Pressupost general de l’Ajuntament de
Manacor corresponent a l’exercici 2013, integrat pel Pressupost de la Corporació, i dels
seus organismes autònoms i de la S.A.M., també ha informat sobre l’estabilitat
pressupostària, regla de la despesa, límit del deute públic i morositat comercial.
Fonaments de dret
De conformitat amb el disposat a l’art. 191 i següents del RD Legislatiu 2/2004 pel que
s’aprova el Text Refòs de la Llei reguladora de les Hisendes Locals i a l’article 90.1 del
RD 500/90, de 20 d’abril.
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RESOLC
1. Aprovar la liquidació del Pressupost propi de l’Ajuntament de Manacor corresponent
a l’exercici 2013, el resum del qual presenta els següents imports:
Drets reconeguts nets...........................................................40.585.221,16
Obligacions reconegudes netes............................................37.243.301,24
Resultat Pressupostari............................................................3.341.919,92
Desviacions positives de finançament.................................................0,00
Desviacions negatives de finançament .................................2.651.888,24
Despeses finançades amb R.L.T...............................................688.462,01
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT ....................6.682.270,17
ROMANENT LIQUID TRESORERIA .........................14.183.917,37
2. Que del present Decret es doni compte al Ple en la propera sessió que es celebri a
partir de la data.
Manacor, 19 de març de 2014.
El batle, per delegació de firma
(decret 4807/2011)
1ra.tinenta de batle i delegada
Catalina Riera Mascaró

Davant meu
La secretària general actal.,
per suplència
Isabel M. Fuster Fuster”

II- “LIQUIDACIO DEL PRESSUPOST DEL PATRONAT D’ESPORTS
CORRESPONENT A L’EXERCICI 2013
DECRET
L’interventor ha informat sobre la liquidació del Pressupost general de Antecedents
l’Ajuntament de Manacor corresponent a l’exercici 2013, integrat pel
Pressupost de la Corporació, i dels seus organismes autònoms i de la S.A.M., també ha
informat sobre l’estabilitat pressupostària, regla de la despesa, límit del deute públic i
morositat comercial.
Fonaments de dret
De conformitat amb el disposat a l’art. 191 i següents del RD Legislatiu 2/2004 pel que
s’aprova el Text Refòs de la Llei reguladora de les Hisendes Locals i a l’article 90.1 del
RD 500/90, de 20 d’abril.
RESOLC
1. Aprovar la liquidació del Pressupost del Patronat d’Esports, corresponent a l’exercici
2013, el resum del qual presenta els següents imports:
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Drets reconeguts nets................................................................451.967,17
Obligacions reconegudes netes.................................................333.886,70
Resultat Pressupostari.............................................................. 118.080,47
Desviacions positives de finançament................................................ 0,00
Desviacions negatives de finançament ...............................................0,00
Despeses finançades amb R.L.T......................................................... 0,00
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT.........................118.080,47
ROMANENT LIQUID TRESORERIA ..............................949.681,28
2. Que del present Decret es doni compte al Ple en la propera sessió que es celebri a
partir de la data.
Manacor, 19 de març de 2014.
El batle, per delegació de firma
(decret 4807/2011)
1ra.tinenta de batle i delegada
Catalina Riera Mascaró

Davant meu
La secretària general actal.,
per suplència
Isabel M. Fuster Fuster”

III- “LIQUIDACIO DEL PRESSUPOST DE LA INSTITUCIO PUBLICA
TEATRE MUNICIPAL CORRESPONENT A L’EXERCICI 2013
DECRET
Antecedents
L’interventor ha informat sobre la liquidació del Pressupost general de l’Ajuntament de
Manacor corresponent a l’exercici 2013, integrat pel Pressupost de la Corporació, i dels
seus organismes autònoms i de la S.A.M., també ha informat sobre l’estabilitat
pressupostària, regla de la despesa, límit del deute públic i morositat comercial.
Fonaments de dret
De conformitat amb el disposat a l’art. 191 i següents del RD Legislatiu 2/2004 pel que
s’aprova el Text Refòs de la Llei reguladora de les Hisendes Locals i a l’article 90.1 del
RD 500/90, de 20 d’abril.
RESOLC
1. Aprovar la liquidació del Pressupost de la Institució Pública Teatre Municipal,
corresponent a l’exercici 2013, el resum del qual presenta els següents imports:
Drets reconeguts nets................................................................349.075,49
Obligacions reconegudes netes.................................................354.168,94
Resultat Pressupostari..................................................................-5.093,45
Desviacions positives de finançament.................................................0,00
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Desviacions negatives de finançament ...................................... 32.147,12
Despeses finançades amb R.L.T..........................................................0,00
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT ........................ 27.053,67
ROMANENT LIQUID TRESORERIA ............................. 272.474,33
2. Que del present Decret es doni compte al Ple en la propera sessió que es celebri a
partir de la data.
Manacor, 19 de març de 2014.
El batle, per delegació de firma
(decret 4807/2011)
1ra.tinenta de batle i delegada
Catalina Riera Mascaró

Davant meu
La secretària general actal.,
per suplència
Isabel M. Fuster Fuster”

IV- “LIQUIDACIO DEL PRESSUPOST DE L’ESCOLA DE MALLORQUI
CORRESPONENT A L’EXERCICI 2013.
DECRET
Antecedents
L’interventor ha informat sobre la liquidació del Pressupost general de l’Ajuntament de
Manacor corresponent a l’exercici 2013, integrat pel Pressupost de la Corporació, i dels
seus organismes autònoms i de la S.A.M., també ha informat sobre l’estabilitat
pressupostària, regla de la despesa, límit del deute públic i morositat comercial.
Fonaments de dret
De conformitat amb el disposat a l’art. 191 i següents del RD Legislatiu 2/2004 pel que
s’aprova el Text Refòs de la Llei reguladora de les Hisendes Locals i a l’article 90.1 del
RD 500/90, de 20 d’abril.
RESOLC
1. Aprovar la liquidació del Pressupost del Patronat de l’Escola de Mallorquí
corresponent a l’exercici 2013, el resum del qual presenta els següents imports:
Drets reconeguts nets...........................................................
Obligacions reconegudes netes............................................
Resultat Pressupostari..........................................................
Desviacions positives de finançament.................................
Desviacions negatives de finançament ...............................
Despeses finançades amb R.L.T..........................................
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT ..................
ROMANENT LIQUID TRESORERIA .........................

75.145,40
51.630,73
23.514,67
0,00
0,00
0,00
23.514,67
254.961,05
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2. Que del present Decret es doni compte al Ple en la propera sessió que es celebri a
partir de la data.
Manacor, 19 de març de 2014.
El batle, per delegació de firma
(decret 4807/2011)
1ra.tinenta de batle i delegada
Catalina Riera Mascaró

Davant meu
La secretària general actal.,
per suplència
Isabel M. Fuster Fuster”

V-“LIQUIDACIO DEL PRESSUPOST DE LA INSTITUCIÓ PÚBLICA ANTONI
MARIA ALCOVER CORRESPONENT A L’EXERCICI 2013.
DECRET
Antecedents
L’interventor ha informat sobre la liquidació del Pressupost general de l’Ajuntament de
Manacor corresponent a l’exercici 2013, integrat pel Pressupost de la Corporació, i dels
seus organismes autònoms i de la S.A.M., també ha informat sobre l’estabilitat
pressupostària, regla de la despesa, límit del deute públic i morositat comercial.
Fonaments de dret
De conformitat amb el disposat a l’art. 191 i següents del RD Legislatiu 2/2004 pel que
s’aprova el Text Refòs de la Llei reguladora de les Hisendes Locals i a l’article 90.1 del
RD 500/90, de 20 d’abril.
RESOLC
1. Aprovar la liquidació del Pressupost de la Institució Pública Antoni Ma. Alcover
corresponent a l’exercici 2013, el resum del qual presenta els següents imports:
Drets reconeguts nets...........................................................
Obligacions reconegudes netes............................................
Resultat Pressupostari..........................................................
Desviacions positives de finançament.................................
Desviacions negatives de finançament ................................
Despeses finançades amb R.L.T..........................................
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT ..................
ROMANENT LIQUID TRESORERIA .........................

81.500,26
287.523,22
-206.022,96
0,00
218.539,71
16.589,10
29.105,85
194.035,44

2. Que del present Decret es doni compte al Ple en la propera sessió que es celebri a
partir de la data.
Manacor, 19 de març de 2014.
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El batle, per delegació de firma
(decret 4807/2011)
1ra.tinenta de batle i delegada
Catalina Riera Mascaró

Davant meu
La secretària general actal.,
per suplència
Isabel M. Fuster Fuster”

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 0:23:17 a 0:28:36)
Finalitzades les intervencions, el Ple de l’Ajuntament en queda assabentat.

6. Donar compte de l’escrit de la Delegació de Govern quan a l’acord del Ple sobre
informació als afectats pel gaseoducte Palma-Felanitx.
Es dóna compte de l’escrit de la Delegació de Govern quan a l’acord del Ple sobre
informació als afectats pel gaseoducte Palma-Felanitx, amb registre d’entrada
l’Ajuntament el 28 de març de 2014, núm. 3752, que seguidament es transcriu:
“Acusamos recibo de su escrito que tuvo entrada en este Centro el pasado día 19,
adjuntando el Acuerdo del Pleno en el que se solicita con carácter urgente una reunión
informativa con el Director del Área de Industria y Energía de esta Delegación, y
lamento comunicarle que en este momento la Dirección de dicha Área se encuentra
vacante, por lo que les comunicamos que en cuanto se produzca el nombramiento del
nuevo titular se procederá a informarle de su solicitud, para que sea atendida a la
mayor brevedad.
Atentamente
El secretario general. Fdo. Evelio Antich Verderra”.
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 0:28:50 a 0:33:49)
Finalitzades les intervencions, el Ple de l’Ajuntament queda assabentat de l’escrit
precedent.

7. Precs i preguntes
PREGUNTES ESCRITES
* Presentades pel Grup Municipal Socialista el 2 d’abril de 2014, amb el núm. 3933 de
registre d’entrada:
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“1. Quines mesures s’han pres per donar solució a les queixes veïnals
relacionades amb els passos de vianants i a l’excés de velocitat enregistrat al
darrer tram de la Ronda de Felanitx?
2. Quines intervencions té l’equip de govern respecte a la representativitat,
convocatòria i funcions de la Junta Municipal de Districte de Porto Cristo?
3. Com justifica el Batle la pèrdua d’una important inversió a Es Fangar i que
finalment s’ha establert a Felanitx?
Manacor, 31 de març 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 0:34:05 a 1:08:43).
* Presentades pel Grup Municipal d’Esquerra Republicana el 3 d’abril de 2014, amb el
núm. 4019 del RGE:
“1. Com valora l’equip de govern que dos regidors seus estiguin nominats com a
finalistes als Premis Bajoca de la Federació d’Associacions de Veïns?
2. Arran de la concessió amb una baixa de l’ordre del vint per cent respecte del
preu de sortida, quina previsió pot fer l’equip de govern quant a quantificar la
baixada del rebut del fems de 2015 per als immobles del municipi?
3. Com valora l’equip de govern que un dels líders religiosos més importants de
Manacor estigui implicat en una trama presumptament delictiva de contractació
irregular de treballadors tal com va sortir a la llum fa unes setmanes arran de
l’Operació Halal?
Joan Llodrà Gayà
Grup Municipal d’Esquerra Republicana
Manacor, 3 d’abril 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 1:08:50 a 1:23:43)
* Presentades el 3 d’abril de 2014, amb el núm. 4034 del RGE, pel Grup Municipal des
Partit Popular de Manacor:
“1.- Mos podria informar s’equip de govern de sa situació actual de s’aigua
potable a Manacor?
2. Referent en es tema de ses expropiacions de zones verdes. Ha enviat s’equip
de govern s’acord plenari a tots i cada un dels propietaris afectats? Si és així,
quan pensa s’equip de govern contactar amb ells per intentar arribar a qualque
tipo d’acord?
3. Davant s’inminent inici de sa temporada turística i referent a sa problemàtica de
cotxes de lloguer que estacionen a sa via pública d’una manera massiva, pensa
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s’equip de govern prendre qualque mesura per regular aquesta situació tal i com
s’ha fet a altres municipis?
Manacor, 03 d’abril de 2014
Antoni Sureda Fons
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 1:23:50 a 1:53:24)
* Presentades pel Grup Municipal PSM-IV-EM el 4 d’abril de 2014, amb el número 4075
del RGE:
“1. Quin control fa l’Ajuntament sobre les normes d’uniformitat i el compliment de
la normativa dels taxistes?
2. On és l’escultura que estava instal·lada a S’Illot? Es fa comptes reposar? Hi ha
intenció de fer inversió en manteniment d’obres propietat de l’Ajuntament?
3. Quines mesures fa comptes adoptar l’Ajuntament en vista a la sentència que
posa en perill els reforços de la policia en estiu?
Manacor, 4/4/2014
signatura”.
El Sr. Oliver Gomila indica que retira la primera pregunta, tota vegada que va dirigida a la
Sra. Bover Sansó, que es troba absent en aquesta sessió, per la qual cosa formula, en el seu
lloc, la següent:
“És coneixedor l’equip de govern dels problemes estructurals de l’IES Mossèn
Alcover, i què en fa comptes fer? Quan a l’IES Manacor, sabem que està pendent
de dotació de mobles per poder obrir la segona fase en el proper curs. Es demana
saber a qui li correspon proveir aquesta dotació i si pot fer res l’equip de govern de
l’Ajuntament de Manacor per poder garantir que en el proper curs es pugui utilitzar
al 100% aquesta instal·lació que tant ens ha costat als manacorins.

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 1:53:26 a 2:07:00)
Seguidament es formulen precs orals, les intervencions dels quals 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
2:08:03 a 2:12:07)

Dictàmens de la Comissió Informativa General
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8. Modificació de la data de celebració de les sessions plenàries ordinàries.
La Sra. Riera Mascaró explica el contingut de la proposta dictaminada per la Comissió
Informativa General en data 1 d’abril de 2014, amb els termes següents:
“Proposta de modificació de la periodicitat de les sessions del Ple
Antecedents
El 4 de juliol de 2011, el Ple de l’Ajuntament acordà “fixar les sessions ordinàries del
Ple de la corporació el primer dilluns de cada mes, excepte els mesos de gener i de
setembre, que haurà de ser el segon dilluns, a les 11.30 hores, en el saló de sessions de
l’Ajuntament; en cas que fos festiu, es realitzarà el primer dilluns immediatament
posterior no festiu”
Fonaments de dret
Article 38.a) del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals (Decret 2568/1986)
Aquesta batlia presidència eleva a dictamen de la Comissió Informativa General la
següent:
PROPOSTA
Modificar la data de celebració de les sessions ordinàries del Ple de la corporació en el
sentit que tindran lloc, a partir del mes de maig de 2014, el segon dilluns de cada mes, a les
11:30 hores, al saló de sessions de l’Ajuntament de Manacor, i, en el cas que fos festiu, es
realitzarà el dilluns immediatament posterior no festiu; facultant al batle per suspendre la
celebració del Ple ordinari del mes d’agost, com a conseqüència del període vacacional,
quan això no menyscabi la gestió dels assumptes municipals.
Manacor, 19 de març de 2014
El batle,
Antoni Pastor Cabrer”
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 2:12:22 a 2:17:55)
Finalitzades les intervencions, es passa a votació, i el Ple de l’Ajuntament, per devuit vots
a favor (Coalició per Manacor, Partit Popular de Manacor, Grup Municipal Socialista,
AIPC, ALM, Esquerra Republicana i Sr. Perelló Román), cap vot en contra i una abstenció
(PSM-IV-EM) aprova la proposta precedent.
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9. Tria i eliminació de documentació municipal.
La Sra. Riera Mascaró explica el contingut de la proposta dictaminada per la Comissió
Informativa General en data 10 de març de 2014, amb els termes següents:
“Proposta de batlia a la Comissió Informativa General
És un fet evident que en els nostres dies l’Administració pública en general i la
l’Administració local en particular generen una massa documental creixent, la qual
passada la vigència administrativa no és necessari ni convenient conservar en la seva
totalitat.
És imprescindible avaluar els documents que, un cop expirat el seu període de vigència,
han d’esser objecte d’una tria o expurgació, a fi de conservar permanentment aquells
que siguin de conservació obligada segons la llei o bé tenguin interès per a la
informació i la investigació.
Per tant, per tal de garantir la conservació de la documentació essencial, millorar la
recuperació de la informació i reacionalitzar les despeses.
La batlia proposa elevar a la Comissió Informativa general per a la ulterior aprovació
pel Ple la següent PROPOSTA:
La tria i eliminació de la següent documentació, de conformitat amb l’informe de
l’Arxivera Municipal de 28 de febrer de 2014:
• Manaments de pagament, 1998-1999.
• Manaments d’ingrés, 1998-1999.
• Receptes d’assistència mèdico-farmacèutica, 2008-2009.
Manacor, 3 de març de 2014
El batle, per delegació de firma
(decret 4807/2011)
1r tinent de batle i delegada
Catalina Riera Mascaró”.
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 2:18:16 a 2:19:00)
Finalitzades les intervencions, es passa a votació, i el Ple de l’Ajuntament aprova per
unanimitat la proposta precedent .

17

10. Aprovació d’addenda de modificació del conveni de col·laboració entre
l’Ajuntament i l’Agència Tributària de les Illes Balears per a la recaptació en
període voluntari i executiu de tributs i altres ingressos de dret públic.
La Sra. Sureda Rosselló explica la proposta dictaminada per la Comissió Informativa en
data 10 de març de 2014, amb els següents termes:
“PROPOSTA
En l’interès de millorar les condicions econòmiques i altres aspectes del Conveni de
col·laboració entre l’Ajuntament de Manacor i l’Agència Tributària de les Illes Balears
signat el 13 de juliol de 2009 per a la recaptació en període voluntari i executiu de
tributs locals i altres ingressos de dret públic, per a l’exercici de la delegació de les
competències en matèria de gestió tributària de l’impost sobre béns immobles i per al a
gestió tributària de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, es presenta addenda de
modificació del mateix.
De manera succinta les modificacions presentades afecten al sistema d’ingrés de les
liquidacions cobrades en període voluntari, que ara es produiran en dues dates concretes
de l’any, facilitant les previsions financeres de la tresoreria municipal i per altra banda
la participació en el recàrrec del 20% del període executiu en el 7,5% que suposarà una
reducció significativa del cost de la recaptació.
Vist l’informe favorable dels serveis econòmics, proposo a la Comissió Informativa
General dictaminar favorablement i elevar a l’Ajuntament Ple el següent:
ACORD
1er. Aprovar l’addenda de modificació del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament
de Manacor i l’Agència Tributària de les Illes Balears signat el 13 de juliol de 2009 per
a la recaptació en període voluntari i executiu dels tributs locals i d’altres ingressos de
dret públic, per a l’exercici de la delegació de competències en matèria de gestió
tributària de l’impost sobre béns immobles i per a la gestió de l’impost sobre vehicles de
tracció mecànica, respecte de les clàusules 8.3 i 9 del conveni.
2n. Facultar la Batlia - Presidència per a la firma de la documentació corresponent.
Manacor, 21 de febrer de 2014
Sebastiana Sureda Rosselló”.
“Addenda de modificació del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Manacor i
l’Agència Tributària de les Illes Balears signat el 13 de juliol de 2009 per a la recaptació
en període voluntari i executiu de tributs locals i d’altres ingressos de dret públic, per a
l’exercici de la delegació de les competències en matèria de gestió tributària de l’impost
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sobre béns immobles i per a la gestió tributària de l’impost sobre vehicles de tracció
mecànica
Parts
José Vicente Marí Bosó, president de l’Agència Tributària de les Illes Balears, amb
competència per dur a terme aquest acte en virtut de l’article 7.2 b de la Llei 3/2008, de
14 d’abril, de creació i regulació de l’Agència Tributària de les Illes Balears.
Antoni Pastor Cabrer, batle de l’Ajuntament de Manacor.
Antecedents
1. L’Ajuntament de Manacor ha delegat a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears la
recaptació en període voluntari i executiu de determinats tributs i altres ingressos de dret
públic, que s’instrumenta en el Conveni de dia 13 de juliol de 2009 per a la recaptació
en període voluntari i executiu de tributs locals i d’altres ingressos de dret públic, per a
l’exercici de la delegació de les competències en matèria de gestió tributària de l’impost
sobre béns immobles i per a la gestió tributària de l’impost sobre vehicles de tracció
mecànica.
2. La Comunitat Autònoma de les Illes Balears exerceix les competències delegades a
través de l’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB), creada per la Llei 3/2008, de
14 d’abril, a la qual li correspon, segons l’article 2 g, exercir les funcions de recaptació
i, si escau, de gestió, d’inspecció i de liquidació dels recursos titularitat d’altres
administracions públiques que, mitjançant llei, conveni, delegació de competències o
encàrrec de gestió, s’atribueixen a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
3. La clàusula 9 del Conveni de 13 de juliol de 2009 estableix la retribució a favor dels
òrgans corresponents de l’ATIB per exercir les competències de recaptació en període
voluntari i executiu dels recursos locals que són objecte de delegació.
Concretament, aquesta clàusula preveu, pel que fa la recaptació en període voluntari,
que la retribució és el resultat d’aplicar a la quantitat recaptada en el període voluntari
de pagament un percentatge en funció del càrrec de l’exercici, consistent en el 3%, en
cas de que el càrrec sigui fins a 15.500.000,00 euros i el 2,50 % si és igual o superior a
aquest import.
Respecte a la recaptació en via executiva, es preveu que la compensació econòmica és
l’import equivalent en el recàrrec de constrenyiment aplicat.
4. Una vegada transcorreguts els primers 5 anys de vigència del Conveni, ambdues parts
estan d’acord en la revisió de les compensacions econòmiques aplicables, de manera
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que les mateixes es corresponguin a les aprovades amb caràcter general pel Consell
General de l’ATIB.
Concretament, per una banda, s’actualitzen els percentatges aplicables per l’exercici de
la funció recaptatòria en període voluntari i executiu, el que suposa una disminució del
cost per l’Ajuntament. I, per l’altra banda, s’inclou la referència expressa a la
possibilitat de modificar les retribucions que resultin de l’aplicació dels percentatges
corresponents mitjançant l’acord previ d’ambdues parts.
5. Així mateix, per raons operatives i comptables, ambdues parts consideren oportú que
les liquidacions corresponent a tributs no periòdics i trameses dels fons ingressats que
hagi de fer l’ATIB a l’Ajuntament s’efectuï el mes de maig les corresponents al segon
semestre de l’exercici anterior i el mes de novembre les corresponents al primer
semestre de l’exercici corrent. Per aquest motiu, també es modifica la redacció de la
clàusula 8 del Conveni de 13 de juliol de 2009.
Ambdues parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar
aquesta addenda de modificació del Conveni de 13 de juliol de 2009, d’acord amb les
següents
Clàusules
1a. Es modifiquen les clàusules 8 i 9 Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de
Manacor i l’Agència Tributària de les Illes Balears signat el 13 de juliol de 2009 per a la
recaptació en període voluntari i executiu de tributs locals i d’altres ingressos de dret
públic, per a l’exercici de la delegació de les competències en matèria de gestió
tributària de l’impost sobre béns immobles i per a la gestió tributària de l’impost sobre
vehicles de tracció mecànica que passa a tenir la redacció següent:
“8. Ingressos a l’Ajuntament
1. L’Agència Tributària ha de situar els fons recaptats en el compte bancari que
assenyali l’Ajuntament per a aquesta finalitat, amb la deducció prèvia dels lliuraments a
compte efectuats i les retribucions del servei.
2. Les liquidacions i trameses dels fons líquids corresponents a la gestió recaptadora
voluntària de deutes de venciment periòdic i notificació col·lectiva són anuals, i s’han
d’efectuar el mes de març de l’any següent.
3. Les liquidacions corresponents a la gestió recaptadora voluntària de la resta de deutes
no periòdics que hagin estat efectivament ingressades s’han d’efectuar de la següent
manera: en el mes de maig les corresponents al segon semestre de l’exercici anterior i
en el mes de novembre les corresponents al primer semestre de l’exercici corrent.
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4. Les liquidacions i trameses dels fons líquids corresponents a la gestió recaptadora
executiva són trimestrals, i s’han d’efectuar en el trimestre natural següent.
9. Cost del servei
1. El cost del servei per a l’exercici de les competències de recaptació en període
voluntari que són objecte de delegació és el resultat d’aplicar a la quantia recaptada en
el període voluntari de pagament el percentatge que, d’acord amb el càrrec de l’exercici,
sigui aplicable segons l’escala següent:
a) Càrrec fins a 6.000.000,00 euros: el 3 %. En cas que la recaptació superi el 80 % del
càrrec líquid, el premi de cobrament s’incrementarà amb una recompensa especial del
0,50 %; si se supera el 90 %, la recompensa especial serà del 0,75 %, i si se supera el 95
%, la recompensa especial esmentada serà de l’1 %. Una vegada calculat el percentatge
aplicable, s’ha de reduir en el 0,57 %.
b) Càrrec de 6.000.000,01 euros fins a 10.500.000,00: el 2,98 %. En cas que la
recaptació superi el 80 % del càrrec líquid, el premi de cobrament s’incrementarà amb
una recompensa especial del 0,50 %; si se supera el 90 %, la recompensa especial serà
del 0,75 %, i si se supera el 95 %, la recompensa especial esmentada serà de l’1 %. En
el cas que siguin d’aplicació aquestes recompenses, el percentatge que en cada cas
correspongui e s’ha de reduir, respectivament, en el 0,57 %, en el 0,67 % i en el 0,78 %.
c) Càrrec igual o superior a 10.500.000,01 euros: 2,98 %.
d) Càrrec igual o superior a 15.500.000,00 euros: 2,50 %.
e) Càrrec igual o superior a 35.000.000,00 euros: 2,25 %.
f) Càrrec igual o superior a 55.000.000,00 euros: 2,00 %.
g) Càrrec igual o superior a 75.000.000,00 euros: 1,75 %.
h) Càrrec igual o superior a 95.000.000,00 euros: 1,50 %.
2. El cost del servei en via executiva serà el següent:
a) El 5 % del principal del deute, quan el cobrament del deute tengui lloc una vegada
acabat el període voluntari de pagament però abans de la notificació de la provisió de
constrenyiment. No obstant això, quan el cobrament del deute tengui lloc abans de
l’expedició i el càrrec al recaptador de la provisió de constrenyiment, la totalitat del
recàrrec procedent correspondrà a l’Ajuntament.
b) El 10 % del principal del deute, quan el cobrament del deute tengui lloc abans de
l’acabament del termini previst per pagar els deutes en via de constrenyiment.
c) El 12,50 % del principal del deute, quan el cobrament del deute tengui lloc una
vegada acabat el termini previst per pagar els deutes en via de constrenyiment.
3. Les retribucions que en resultin de l’aplicació dels apartats anteriors tenen la
consideració de quanties màximes, sense que es puguin incrementar en cap quanta
addicional. Per a la seva modificació serà necessari l’acord previ d’ambdues parts”.
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2a. Aquesta addenda tindrà efectes a partir de l’1 de gener de 2014. La vigència serà la
mateixa que la del Conveni per a la recaptació en període voluntari i executiu de tributs
locals i d’altres ingressos de dret públic, per a l’exercici de la delegació de les
competències en matèria de gestió tributària de l’impost sobre béns immobles i per a la
gestió tributària de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica públic signat el 13 de
juliol de 2009.
Com a prova de conformitat, signam aquesta addenda en dos exemplars.
Palma de Mallorca, __ de febrer de 2014
Per l’Agència Tributària de les Illes Balears

Per l’Ajuntament 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 2:19:30 a 2:30:09)
Finalitzades les intervencions, es passa a votació, i el Ple de l’Ajuntament, per catorze vots
a favor (Coalició per Manacor, Partit Popular de Manacor ,AIPC, ALM i Sr. Perelló
Roman), cap vot en contra i quatre abstencions (Grup Municipal Socialista – Sra.
Fernández Rubí amb motiu de la seva absència durant la votació-, PSM-IV-EM i Esquerra
Republicana) aprova la proposta precedent.

11 Reconeixement extrajudicial de crèdits.
La Sra. Sureda Rosselló explica el contingut del dictamen de la Comissió Informativa
de 24 de març de 2014, amb els següents termes:
I
Reconèixer extrajudicialment les factures que es diran, per ser despeses que exigeixen la
formació del corresponent expedient de contractació i, conseqüentment, aprovar les
factures presentades per la mercantil Repsol Butano SA, amb NIF núm. A-28.067.420,
que es relacionen, en concepte de subministrament de gas propà amb destí als col·legis
Mitjà de Mar de Porto Cristo i CEIP Molí d’en Xema de Manacor, i les quotes de
manteniment de les instal·lacions, per un import total de 3.401,39 euros.
Data
factura
20/02/2014
21/02/2014

Núm.
factura
92233874
92237943

Concepte
Subministrament gas propà CEIP Mitjà de Mar
Quota servei bàsic instal·lacions CEIP Molí
d’en Xema
Total

Import
3.363,12€
38,27€
3.401,39€
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II
Reconèixer extrajudicialment per ser despeses que exigeixen la formació del
corresponent expedient de contractació; i, conseqüentment aprovar la factura núm.
UTE020/1000002, de data 28/02/2014, presentada per Fomento de Construcciones y
Contratas SA y Lumsa en UTE, amb CIF U64014814, corresponent a la recollida i
transport de residus en massa, neteja viària i manteniment de parcs verds, per un import
de 94.797,70 euros,
Manacor, 25 de març de 2014
La presidenta
Catalina Riera Mascaró”
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 2:31:17 a 2:31:57)
Finalitzades les intervencions, es passa a votació el dictamen i el Ple de l’Ajuntament, per
onze vots a favor (Coalició per Manacor, AIPC, ALM i Sr. Perelló Román), cap vot en
contra i vuit abstencions (Partit Popular de Manacor, Grup Municipal Socialista, PSM-IVEM i Esquerra Republicana), aprova el dictamen precedent.

12. Aprovació modificacions de crèdit per crèdit extraordinari
La Sra. Sureda Rosselló explica les propostes de la batlia dictaminades per la Comissió
Informativa General en data 1 d’abril de 2014, amb els termes següents:
I Expedient
“PROPOSTA DE BATLIA
MODIFICACIÓ DE CREDIT 1/2014 DE CREDIT
FINANÇAT AMB ROMANENT DE TRESORERIA.

EXTRAORDINARI

Atesa la necessitat de crear les partides pressupostaries més endavant relacionades per
tal de disposar del crèdit necessari per atendre a les despeses derivades de amortització
anticipada de préstec de 4.044.645,33€ , concertat amb “la Caixa” a traves d l’Institut de
Crèdit Oficial en base a l’article del RDL 4/2012, de 24 de febrer que estableix un
mecanisme de finançament per el pagament a proveïdors.
PROPÒS:
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Primer.- Aprovar inicialment la modificació de crèdit 1/2014 per crèdit extraordinari
finançat romanent de tresoreria, amb el contingut següent:
1.1-Partides que s’incrementen pressupost de despeses:
C.F.
C.E.
Descripció
70-0119110200
Deute Públic Amort. Préstec Proveïdors

Augment
2.044.645,33

1.2-Partides que es finança Pressupost d’ingressos, Remenant de Tresoreria per
despeses generals:
C.F.
C.E.
Descripció
Disminució
870.00
Romanent de Tresoreria despeses generals
2.044.645,33
Segon.- De conformitat amb el que disposa l'article 177.2, en relació amb l'article 169
del RD 2/2004 de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la llei reguladora de les
hisendes locals, publicar el present acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, per
un termini de 15 dies hàbils, durant el qual s'admetran reclamacions i suggeriments
davant el Ple, el qual disposarà d'un mes per a resoldre'ls. En cas que no es presentin
reclamacions l'expedient s’entendrà definitivament aprovat
Manacor, 24 de març de 2014
El Batle per Delegació de Firma.
(decret 4807/2011)
Catalina Riera Mascaró”
II Expedient
“PROPOSTA DE BATLIA
MODIFICACIÓ DE CREDIT 2/2014 DE CREDIT EXTRAORDINARI
FINANÇAT AMB ROMANENT DE TRESORERIA. PER INVERSIONS
SOSTENIBLES.
Atesa la necessitat de crear les partides pressupostaries més endavant relacionades per
tal de disposar del crèdit necessari per atendre a les inversions financerament sostenibles
tal com disposa la Disposició addicional setzena del Text Refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals aprovada per el Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
PROPÒS:
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de crèdit 2/2014 per crèdit extraordinari
finançat romanent de tresoreria, amb el contingut següent:
1.1- Realitzar un crèdit extraordinari a les següents partides del Pressupost de Despeses
de l’exercici 2014, expedient número 2/2014, pels imports següents:
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Descripció despesa
Vies Publiques – Canvi de paviments i nova xarxa
potable
Vies Publiques – Paviment de carrers
Sanejament abast. I distr. Aigües – connexió xarxa
municipal d’aigües
Sanejament abast. I dist. aigües – Pluvials
Reforma de places i jardins
Rehabilitació exteriors Majòrica
Retirada de xarxa elèctrica de zona verda
Gestió del Patrimoni – Peixateria municipal
Gestió del Patrimoni – Instal·lació elèctrica Claustre
Protecció i millora medi ambient – accessibilitat a
platges
TOTAL

Partida
60-155-6110100

Import
525.000,.€

60-155-6110200
60-161-6110300

309.000,-€
91.000,-€

60-161-6110400
60-1710-6110500
60-1710-6110600
60-1710-6110700
60-933-6329200
60-933-6329100
60-172-6019400

280.000,-€
60.000,-€
200.000,-€
95.000,-€
25.000,-€
65.000,-€
50.000,-€
1.700.000,-€

1.2- Finançar amb Romanent de Tresoreria per despeses generals , corresponent a
partides d’ingressos pels imports següents:
Descripció despesa
Romanent de Tresoreria Desp. Generals

Import
1.700.000,-€

Partida
870.00

Segon.- De conformitat amb el que disposa l'article 177.2, en relació amb l'article 169
del RD 2/2004 de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la llei reguladora de les
hisendes locals, publicar el present acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, per
un termini de 15 dies hàbils, durant el qual s'admetran reclamacions i suggeriments
davant el Ple, el qual disposarà d'un mes per a resoldre'ls. En cas que no es presentin
reclamacions l'expedient s’entendrà definitivament aprovat
Manacor, 27 de març de 2014
El Batle per Delegació de Firma.
(decret 4807/2011)
Catalina Riera Mascaró”
III Expedient
“PROPOSTA DE BATLIA
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT III/2014 DE CREDIT EXTRAORDINARI
FINANÇAT AMB BAIXA
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Atesa la necessitat de crear una partida pressupostària més endavant relacionada per tal
de disposar del crèdit necessari per atendre a les despeses derivades de la convocatòria
d’una beca de formació per a persones que hagin participat en el projecte del Servei de
formació, integració i ocupació pública del Govern Balear (FIOP) per a la inserció
laboral de joves amb alguna discapacitat a l’Ajuntament de Manacor
PROPÒS:
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de crèdit 3/2014 per crèdit extraordinari
finançat amb baixa, amb el contingut següent:
1.1- Partida que s’incrementa:
70 241 4840000
Foment de l’ocupació – premis i beques

3.000€

1.2- Partida que es disminueix:
70 241 2269900
Foment de l’ocupació – altres despeses diverses

3.000€

Segon.- De conformitat amb el que disposa l’article 177.2, en relació amb l’article 169
del RD 2/2004 de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la llei reguladora de les
hisendes locals, publicar el present acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, per
un termini de 15 dies hàbils, durant el qual s’admetran reclamacions i suggeriments
davant el Ple, el qual disposarà d’un mes per a resoldre’ls. En cas que no es presentin
reclamacions l’expedient s’entendrà definitivament aprovat.
Manacor, 27 de març de 2014
El Batle per delegació de firma.
(decret 4807/2011)
Catalina Riera Mascaró”.
El Sr. Oliver Gomila sol·licita la votació per separat dels tres expedients que inclou
aquest punt de l’ordre del dia, i el batle ho accepta.
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 2:32:20 a 2:48:00)
Finalitzades les intervencions, es sotmeten els punts a votació separada, i el Ple de
l’Ajuntament acorda:
I Expedient: aprovar, per quinze vots a favor (Coalició per Manacor, Partit Popular de
Manacor, PSM-IV-EM, AIPC, ALM i Sr. Perelló Román), cap vot en contra i quatre
abstencions (Grup Municipal Socialista i Esquerra Republicana), la proposta.
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II Expedient: aprovar, per catorze vots a favor (Coalició per Manacor, Partit Popular de
Manacor, AIPC, ALM i Sr. Perelló Román), cap vot en contra i cinc abstencions (Grup
Municipal Socialista, PSM-IV-EM i Esquerra Republicana), la proposta.
III Expedient: aprovar, per quinze vots a favor (Coalició per Manacor, Partit Popular de
Manacor, PSM-IV-EM, AIPC, ALM i Sr. Perelló Román), cap vot en contra i quatre
abstencions (Grup Municipal Socialista i Esquerra Republicana), la proposta.

13. Aprovació modificació de crèdit mitjançant transferència núm. 1.
La Sra. Sureda Rosselló explica el contingut de la proposta dictaminada per la Comissió
Informativa en data 1 d’abril de 2014, amb els termes següents:
“MODIFICACIÓ DE CRÈDIT MITJANÇANT TRANSFERÈNCIA NUM. I
PROPOSTA DE LA DELEGADA D’ECONOMIA
Les Bases d’Execució del Pressupost per a l’any 2014 disposen a la Base 15 la
legalització de les transferències de crèdit, assenyalant que “quant la transferència sia
entre partides pressupostàries, que pertanyen a distints nivells de vinculació jurídica, de
la mateixa classificació orgànica i mateixa funció, l’esmentada transferència serà
proposada pel delegat o delegats responsables que administrin els crèdits pressupostaris
afectats, i l’aprovació de la mateixa correspondrà al Batle-President. L’acord serà
immediatament executiu, no essent d’aplicació, en aquests casos, les normes damunt
informació, reclamacions i publicitat a que es refereixen els articles 150, 151 i 152 de la
Llei 39/1988 Reguladora de les Hisendes Locals.
Referint-se a transferències de crèdit que afectin a crèdits de personal, encara que
pertanyin a distints grup de funció, se seguirà la mateixa tramitació abans esmentada.
En tot cas l’aprovació de les transferències de crèdit entre distintes funcions, serà
competència del Ple, sempre que no afectin a crèdits de personal.
Havent-se detectat la necessitat de realitzar la següent modificació de crèdit, i podent-se
instrumentar mitjançant la modalitat de Transferència de Crèdit i ateses les Bases
d’Execució del Pressupost de l’exercici 2014, aquesta Delegació proposa a
l’Ajuntament en Ple, l’adopció del següent
ACORD
1.- Aprovar inicialment la modificació de crèdit mitjançant transferència de crèdit.
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2.- Realitzar una baixa de crèdit a la següent partida del Pressupost de despeses i pel
següent import:
74 313 2269900
90 431 2269900

ACCIONS PÚBLIQUES – DESPESES DIVERSES
COMERÇ – DESPESES DIVERSES

950,00€
3.260,00€

3.- Realitzar una alta de crèdit a les següent partides del Pressupost de despeses i pel
següent import:
74 924 2269900
90 313 2270600

PARTICIPACIÓ CIUTADANA-DESPESES DIVERSES
ACCIONS PÚBLIQUES – ESTUDIS I TREB. TEC.

950,00€
3.260,00€

4.- Exposar al públic pel termini de 15 dies hàbils l’expedient de modificació de crèdits
pressupostaris i, transcorregut dit termini sense que s’hagin produït reclamacions donar
per definitivament aprovat en compliment del disposat a l’article 150 de la Llei 39/88
Reguladora de les Hisendes Locals”.
Manacor, 27 de març de 2014
La delegada d’Economia
Signat. Sebastiana Sureda Rosselló”
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 2:48:03 a 2:49:45)
Finalitzades les intervencions, es passa a votació la proposta, i el Ple de l’Ajuntament, per
catorze vots a favor (Coalició per Manacor, Partit Popular de Manacor, AIPC, ALM i Sr.
Perelló Román), cap vot en contra i cinc abstencions (Grup Municipal Socialista, PSM-IVEM i Esquerra Republicana) aprova la proposta precedent.

Mocions
14. Moció del Grup Municipal PSM-IV-EM per a la sanció dels immobles
permanents desocupats propietat d’entitats financeres i altres grans empreses.
Es dóna compte de la moció presentada el 26 de març de 2014, amb RGE 3688, pel
Grup Municipal PSM-IV-EM amb el tenor literal següent:
“Moció per a la sanció dels immobles permanentment desocupats propietat
d’entitats financeres i altres grans empreses
L'actual crisi ha impactat de manera dramàtica en la vida de milers de persones, que a
causa de dificultats econòmiques sobrevingudes no poden cobrir les seves necessitats
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més bàsiques. Aquesta situació ha portat a milers de famílies a la impossibilitat de fer
front a les quotes hipotecàries o del lloguer de la seva llar.
La seva traducció social ha estat milers de desnonaments a tot l'Estat Espanyol i
centenars de milers de persones que han vist vulnerat el seu dret a un habitatge digne,
enfrontant-se a situacions de greu vulnerabilitat, precarietat extrema, pobresa, i exclusió
social, econòmica i residencial.
Segons dades del Consell General del Poder Judicial, des de 2007 i fins setembre
2013, a l'Estat Espanyol, ja s'ha arribat a 500.000 execucions hipotecàries.
Ens trobem doncs davant d’una situació d'emergència habitacional que constitueix
una autèntica anomalia en el context europeu. Com denuncia l'informe Emergencia
Habitacional en el estado español, elaborat per l'Observatori DESC i la Plataforma
d’Afectats per la Hipoteca, aquesta situació es veu agreujada pel fet que l'estat
espanyol és el país d'Europa amb més habitatge buit, 13,7% del parc total – 3
milions i mig de pisos segons el darrer cens estatal d’habitatge de 2011- i amb un parc
social d'habitatge clarament insuficient -menys d'un 2% de l'habitatge existent -.
Les administracions locals, infradotades de recursos, són les que reben en primera
instància l’impacte social d'aquesta situació, en tant que les més properes a la
ciutadania.
El context descrit i la situació d'emergència en que es troba gran part de la població
s’està traduint també en un significatiu augment de les ocupacions d'habitatges als
municipis. Una forma d'accés a l'habitatge que augmenta el grau de vulnerabilitat social
dels qui es veuen abocats a recorre-hi.
La manca de recursos de les administracions locals per fer front a la problemàtica
contrasta amb els milers de pisos en desús que acumulen les entitats financeres i les
seves immobiliàries, actors principals i part responsable de la bombolla immobiliària.
Aquests immobles, sovint obtinguts com a conseqüència d'execucions hipotecàries, es
mantenen buits ja sigui a l'espera de que el preu de mercat torni a elevar-se, o bé perquè
es troben a la venda o a lloguer a preus inaccessibles per part de la població. El resultat
són milers d'habitatges destinats exclusivament a una funció especulativa, eludint la
funció social que segons l'article 33 de la Constitució Espanyola (CE) ha de complir el
dret de propietat.
Part d'aquestes entitats financeres han estat, d'una manera o altra, rescatades amb diners
públics. Algunes directament gestionades pel govern de l'Estat a través del Fons de
Reestructuració Ordenada Bancària (FROB), i del traspàs d'actius al anomenat ”banc
dolent”, la Societat de Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària
(SAREB). Paradoxalment, però, la inversió pública no ha anat destinada a cobrir les
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necessitats de la ciutadania i els ajuts milionaris a la banca, molts d'ells a fons
perdut, no han implicat cap contrapartida social.
Donada la gran quantitat de població amb necessitats habitacionals i la manca de
recursos públics per fer-hi front, resulta urgent mobilitzar l’habitatge buit en mans
de les entitats financeres, tal i com venen reclamant des de fa temps les
Plataformes d’Afectats per la Hipoteca (PAH). Fomentar i garantir la funció social de
l'habitatge, desincentivar-ne la utilització anòmala i penalitzar-ne, si s’escau, l’ús
antisocial es converteix en un dels pocs mecanismes efectius a l'abast de l’administració
per donar resposta a la vulneració del dret.
Davant els intents del govern central de buidar de competències les administracions
locals, cal que els ajuntaments defensin l'autonomia municipal satisfent les necessitats
habitacionals de la població. És en aquest context que algunes corporacions locals, com
ara Terrassa, han respost a la iniciativa de la PAH, i havent esgotat les mesures de
foment per facilitar l'ocupació dels pisos buits en poder de les entitats financeres, han
iniciat procediments sancionadors.
Finalment, l’article 3 del Codi Civil, estableix que les normes s'han d'interpretar d'acord
al context i a la realitat social en què s'apliquen. Un context, caracteritzat per una
situació d'emergència habitacional.
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament de Manacor adopta els següents
ACORDS
Primer.- L’Ajuntament de Manacor insta al Govern de les Illes Balears a aprovar una
llei amb l’objectiu de garantir el dret d’habitatge de la població i fer front a l'emergència
habitacional. Aquesta llei permetrà als consistoris municipals de les Illes Balears iniciar
procediments sancionadors a entitats bancàries i grans empreses per infracció molt greu
en cas que es mantingui la desocupació de l'habitatge un cop exhaurit el termini atorgat
per a corregir la situació. A més, es podran imposar multes coercitives que poden arribar
als 100.000 euros, prèvia advertència, si transcorregut el termini fixat no s’ha produït
l'ocupació de l'immoble.
Segon.- L’Ajuntament de Manacor reclamarà a les entitats bancàries i grans empreses
immobiliàries i hipotecàries el cens d’habitatges que posseeixen en el municipi de
Manacor, on també indicaran si estan ocupats o no.
Tercer.- L’Ajuntament de Manacor elaborarà i aprovarà Programes d'Inspecció a fi de
detectar, comprovar i registrar els immobles que es troben en situació de permanent
desocupació, propietat d’entitats financeres i altres grans empreses.
Miquel Oliver Gomila
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Grup municipal PSM-IV-ExM
Manacor, 21 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 .2:52:40 a 3:10:00)
Esmena: La Sra. Riera Mascaró proposa la modificació de la part resolutòria de la
moció, en el sentit d’incorporar els paràgrafs que s’assenyalen en cursiva al primer
apartat on s’indica “... iniciar procediments sancionadors a entitats bancàries i grans
empreses que gestionen actius bancaris per infracció....” i al segon “Segon. Una vegada
aprovada la llei i a l’empara d’aquesta, l’Ajuntament....”; i suprimir la totalitat del
tercer apartat.
El Sr. Oliver Gomila les accepta.
Finalitzades les intervencions, es passa a votació, i el Ple de l’Ajuntament acorda, per setze
vots a favor (Coalició per Manacor, Grup Municipal Socialista, PSM-IV-EM, AIPC,
ALM, Esquerra Republicana i Sr. Perelló Román), tres vots en contra (Partit Popular de
Manacor) i cap abstenció, aprovar la moció esmentada amb les modificacions transcrites,
la qual queda definitivament formulada amb els termes següents, en la seva part
resolutòria:
“Primer.- L’Ajuntament de Manacor insta al Govern de les Illes Balears a aprovar una
llei amb l’objectiu de garantir el dret d’habitatge de la població i fer front a l'emergència
habitacional. Aquesta llei permetrà als consistoris municipals de les Illes Balears iniciar
procediments sancionadors a entitats bancàries i grans empreses que gestionen actius
bancaris per infracció molt greu en cas que es mantingui la desocupació de l'habitatge
un cop exhaurit el termini atorgat per a corregir la situació. A més, es podran imposar
multes coercitives que poden arribar als 100.000 euros, prèvia advertència, si
transcorregut el termini fixat no s’ha produït l'ocupació de l'immoble.
Segon.- Una vegada aprovada la llei i a l’empara d’aquesta, l’Ajuntament de Manacor
reclamarà a les entitats bancàries i grans empreses immobiliàries i hipotecàries el cens
d’habitatges que posseeixen en el municipi de Manacor, on també indicaran si estan
ocupats o no.”

Moció d’urgència
Única. Moció dels grups municipals Coalició per Manacor, AIPC i ALM d’instar
a la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats la implantació del cicle de grau
mitjà “Tècnic en serveis de restauració” i la formació professional bàsica de “cuina
i restauració.
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El Sr. Gomila Capó justifica la urgència de la moció davant la necessitat de gestionar
amb la deguda antelació la sol·licitud que incorpora.
Sotmesa a votació la declaració d’urgència i la inclusió de la moció en el present ordre
del dia, s’aprova per devuit vots a favor (Coalició per Manacor, Partit Popular de
Manacor, Grup Municipal Socialista, AIPC, ALM, Esquerra Republicana i Sr. Perelló
Román), cap vot en contra i una abstenció (PSM-IV-EM).
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 3:10:26 a 3:28:00)
El batle procedeix a fer un recés de cinc minuts de la sessió per tal de modificar la part
resolutoria de la moció a efectes d’aconseguir un consens unànime entre tots els grups
municipals.
Reiniciada la sessió i finalitzades les intervencions, es passat a votació la moció amb les
modificacions incorporades a la part resolutoria i el Ple de l’Ajuntament acorda per
unanimitat aprovar la moció amb el text següent:
MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS COALICIÓ PER MANACOR, AIPC I
ALM D’INSTAR A LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS LA IMPLANTACIÓ DEL CICLE DE GRAU MITJÀ “TÈCNIC
EN SERVEIS DE RESTAURACIÓ” I LA FORMACIÓ PROFESSIONAL
BÀSICA DE “CUINA I RESTAURACIÓ.
Exposició de motius
L'IES Porto Cristo en data 25 de gener de 2013 sol·licità a la direcció general
d'Ordenació, Innovació i Formació Professional poder impartir el cicle de grau mitjà
“Tècnic en serveis de restauració”, així com la nova FPB (Formació Professional
Bàsica) -abans PQPI- de “Cuina i Restauració”, atès que és evident que en una zona en
la que l'activitat econòmica gira entorn del turisme, facilitar la formació de la població
en la principal activitat econòmica i potencial de creixement de les Illes, ha de garantir
la formació dels nostres joves, i en general la dels treballadors que ja en formen part.
El mateix dia tingué lloc a l'IES Porto Cristo una reunió amb el director general Onofre
Ferrer. En aquesta s'acordà tirar endavant, i es programà per al mes de febrer una reunió
amb tècnics de la Conselleria per posar fil a l'agulla. Aquesta reunió de treball tingué
lloc el 4 de febrer a l'institut i també hi participà en Joan Gomila, regidor delegat de
Porto Cristo. Es posà damunt la taula el local del Centre de Cultura, i el mateix dia els
tècnics de la Conselleria d'Educació el visitaren acompanyats per l'equip directiu de
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l'institut. En principi el local reunia condicions, i calia posar en marxa els mecanismes
que facilitessin la cessió.
A partir d'aquest moment es treballà en temes jurídics de cessió del local, i es realitzaren
gestions i reunions amb el senyor Domingo Llull, responsable d'IBSALUT. Es
tengueren reunions a la delegació de Porto Cristo i a la mateixa Conselleria. IBSALUT
arribà a reunir la documentació necessària per tal de poder firmar un conveni de cessió
entre la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats, l'Ajuntament de Manacor i
l'IBSALUT.
El mes de maig la direcció general d'Ordenació, Innovació i Formació Professional
comunicà que per raons pressupostàries no seria possible fins el curs 2013-2014.
A partir del mes de setembre, i per part de la direcció de l'institut, es reprengueren els
contactes amb la citada direcció general i amb l'IBSALUT per activar els mecanismes
que ho havien de possibilitar.
Per part de l'institut s'han tengut reunions amb l'Associació Hotelera Badia Cala Millor Sa Coma a fi de col·laborar en el projecte, així com facilitar material per al cicle.
Les gestions amb IBSALUT s'aturaren a l'espera d'una decisió per part de la Conselleria
d'Educació.
El mes de febrer tengué lloc una reunió entre els batles de Manacor, Sant Llorenç des
Cardassar i Son Servera i la direcció de l'institut per donar impuls al projecte al qual
donen suport. S'acordà demanar una reunió amb la directora general, Isabel Cerdà per
tractar el tema, i aquesta tengué lloc dia 25 de febrer, amb presència dels batles
corresponents, el delegat de Porto Cristo i la direcció de l'institut. En dita reunió
s'acordà posar en marxa els mecanismes que ho havien de possibilitar. Es comunicà al
senyor Domingo Llull l'estat de les negociacions, i aquest reiterà que per part
d'IBSALUT no hi ha problemes i que tenen tota la documentació referida a la cessió del
local.
En aquests moments no hi ha resposta per part de la direcció general.
És per això,
Sol·licitar a la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats la implantació del cicle de
grau mitjà “tècnic en serveis de restauració” i la formació professional bàsica de “cuina
i restauració”, a partir del curs 2014-2015.
Coalició per Manacor – Catalina Riera Mascaró; AIPC – Bernat Amer Artigues; ALM
– Francisco Mateu Capllonch”.
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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 0/2014 ordinària

ÍNDEX DEL DOCUMENT D’ENREGISTRAMENT AUDIOVISUAL DE LA
SESSIÓ DE 7 D’ABRIL DE 2014
Ordre del dia

Punt de l’ordre del dia

Situació del minutatge

1. Acta sessions anteriors 05/2014 i 06/2014.
2. Donar compte de les resolucions dictades en el mes de març de
2014.
3. Donar compte de l’aprovació del I Expedient d’incorporació de
romanents exercici 2014.
4. Donar compte del decret de batlia d’aprovació del Pla
pressupostari a mig termini 2015-2016-2017.
5. Donar compte de l’aprovació de les liquidacions del Pressupost
Propi, del del Patronat Municipal d’Esports, del de l’Institut
Públic del Teatre Municipal de Manacor, del de l’Escola
Municipal de Mallorquí i del de la Institució Pública Antoni
Maria Alcover corresponents a l’exercici 2013.
6. Donar compte de l’escrit de la Delegació de Govern quan a
l’acord del Ple sobre informació als afectats pel gaseoducte
Palma-Felanitx.
7. Precs i preguntes.
Dictàmens de la Comissió Informativa General
8. Modificació de la data de celebració de les sessions plenàries
ordinàries.
9. Tria i eliminació de documentació municipal.
10. Aprovació d’addenda de modificació del conveni de
col·laboració entre l’Ajuntament i l’Agència Tributària de les
Illes Balears per a la recaptació en període voluntari i executiu de
tributs i altres ingressos de dret públic.
11 Reconeixement extrajudicial de crèdits.
12. Aprovació modificacions de crèdit per crèdit extraordinari
13. Aprovació modificació de crèdit mitjançant transferència
núm. 1.

0:10:20 a 0:10:31
0:10:32 a 0:19:20
0:19:23 a 0:21:11
0:21:13 a 0:23:00
0:23:13 a 0:28:38

0:28:40 a 0:33:50

0:33:55 a 2:12:10

2:12:12 a 2:18:00
2:18:13 a 2:19:10
2:19:15 a 2:30:15

2:30:40 a 2:32:00
2:32:10 a 2:48:01
2:48:02 a 2:49:50

Mocions
14. Moció del Grup Municipal PSM-IV-EM per a la sanció dels 2:50.00 a 3:10:15
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immobles permanents desocupats propietat d’entitats financeres i
altres grans empreses.
Moció d’urgència
Única. Moció dels grups municipals Coalició per Manacor, 3:10:20 a 3:35.00
AIPC i ALM d’instar a la Conselleria d’Educació, Cultura i
Universitats la implantació del cicle de grau mitjà “Tècnic en
serveis de restauració” i la formació professional bàsica de “cuina
i restauració.
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