ACTA DE LA SESSIÓ NÚM. 09/2014
L’AJUNTAMENT DE 12 DE MAIG DE 2014

ORDINÀRIA

DEL

PLE

DE

Identificació de la sessió:
Núm. 09/2014
Sessió: ordinària
Data: 12 de maig de 2014
Horari: 11:36 a 13:55 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
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2. Amer Artigues, Bernat
- 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

Incidències
Els Srs. Perelló Román i Amer Artigues s’incorporen a la sessió al punt 4 de l’ordre del
dia.

Ordre del dia, desenvolupament de la reunió i acords:
1. Acta sessions anteriors 07/2014 ordinària i 08/2014 extraordinària.
2. Donar compte de les resolucions dictades en el mes d’abril de 2014.
3. Donar compte de l’informe d’Intervenció sobre seguidament de l’execució del Pla
d’Ajust 1-Trimestre 2014.
4. Precs i preguntes.
Dictàmens de la Comissió Informativa
5. Aprovació de la proposta de la delegació d’Educació de creació del consell sectorial
de l’espai de “Na Camel·la”.
6. Reconeixements extrajudicial de crèdits.
Mocions
7. Moció dels Grups Municipals Socialista, PSM-IV-ExM i Esquerra Republicana per a
la convocatòria de la Junta Municipal de Districte de Porto Cristo.
Mocions d’urgència
I. Proposta del Grup Municipal PSM-IV-EM contra la modificació de la llei orgànica
del poder judicial que elimina els partits judicials existents a les Illes
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II. Moció de rebuig al projecte de la línia aèria- subterrània de transport d’energia
elèctrica a 66 kv, doble circuit “bessons-portocolom” que presenten els grups
municipals Coalició per Manacor, AIPC, ALM, PSOE, PSM-IV-E i Esquerra

El president obri la sessió i es procedeix a tractar els punts de l’ordre del dia.

1. Acta sessions anteriors 07/2014 ordinària i 08/2014 extraordinària.
La batlia retira de l’ordre del dia l’aprovació de l’acta de la sessió 07/2014 ordinària de 7
d’abril de 2014 als efectes de comprovació de la situació del minutatge tant dels punts com
de les intervencions.
Es dóna compte de l’acta 08/2014 extraordinària de 28 d’abril de 2014.
No havent-hi debat, es passa a votació, i el Ple de l’Ajuntament acorda per unanimitat
aprovar l’acta 08/2014 sotmesa a consideració.

2. Donar compte de les resolucions dictades en el mes d’abril de 2014.
Es dóna compte de les resolucions de la batlia inscrites en el mes d’abril de 2014, amb els
números 1052/1325/2014.
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 0:04:13 a 0:04:33)
Finalitzades les intervencions, el Ple de l’Ajuntament queda assabentat de les resolucions
inscrites.

3. Donar compte de l’informe d’Intervenció sobre seguidament de l’execució del
Pla d’Ajust 1-Trimestre 2014.
Es dóna compte de l’informe de la Intervenció de Fons següent:
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“INFORME D’INTERVENCIÓ
ASSUMPTE: Seguiment de l’execució del Pla d’Ajust 1-Trimestre-2014.
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:
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 2014 i s’hagi aprovat per l’òrgan competent.
2- Durant aquest darrer trimestre de l’exercici 2013 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
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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’operacions amb derivats i altre
passiu contingent, s’ha informat d’un passiu contingent per un import total de
(27.386,17 en milers de 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, 11 d’abril 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 0:04:37 al 0:04:22)
Finalitzades les intervencions, el Ple de l’Ajuntament queda assabentat de l’esmentat
informe.

4. Precs i preguntes
PREGUNTES ESCRITES
* Presentades el 6 de maig de 2014, amb el núm. 5663 de registre d’entrada, pel Grup
Municipal Socialista:
“1. Amb quina periodicitat i en quin horari es reuneix el Consell
d’Administració de la SAM?
2. Quins avanços hi ha hagut en el tema de l’estació d’autobusos des de la
darrera reunió a la Direcció General de Transports?
3. Quina valoració fa l’equip de govern respecte a l’associacionisme veïnal
manacorí?
Manacor, 6 de maig de 2014
Amanda Fernández Rubí
Portaveu del Grup Municipal Socialista”
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La primera pregunta la formula la Sra. Fernández Rubí i la contesta la Sra. Sureda
Rosselló.
La segona pregunta l’efectua la Sra. Fernández Rubí i la contesta la Sra. Bover Sansó.
La tercera pregunta la realitza la Sra. Hinojosa Abenza i la contesta el Sr. Ginard
Puigserver.
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 0:05:36 a 0:17:30)

* Presentades pel Grup Municipal d’Esquerra Republicana el 8 de maig de 2014, amb el
núm. 5745 del RGE:
“1. Com valora l’equip de govern que un dels seus membres, en l’afer de les zones
verdes, insinuàs públicament en una entrevista que l’Ajuntament té una
responsabilitat moral en el cas? Serà aquesta la línia de defensa que es farà servir
als tribunals?
2. Com valora l’equip de govern que, un any més, arribem a l’estiu sense tenir
resolt l’accés a les cales verges del municipi?
3. Com valora l’equip de govern la resposta ciutadana al canvi de noms de carrers?
Per què no s’inicia ja la segona fase acordada segons la qual, sense canviar-ne el
nom, a algunes vies se’ls afegiria la seva denominació popular o tradicional?
Joan Llodrà Gayà
Grup Municipal d’Esquerra Republicana
Manacor, 8 de maig de 2014”.
La tres preguntes, formulades pel Sr. Llodrà Gayà, són contestades, respectivament, pel
batle, pel Sr. Amer Artigues i per la Sra. Rufiandis 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 0:17.35 a 0:38:56)

* Presentades pel Grup Municipal PSM-IV-ExM el 8 de maig de 2014, amb el núm.
5766 de registre d’entrada:
“1. Que fa comptes fer l’equip de Govern sobre el nou projecte d’alta tensió de
la subestació “es Bessons” cap a Portocolom?
2. Quin control fa l’Ajuntament sobre el compliment de la normativa per part
dels taxistes? Es coneixedora la delegada de la problemàtica en aquest sector?
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3. Quines passes ha fet el batle en relació a la sentència del 2010 que obliga a fer
tomar una part dels aparcaments del principal, i que fa comptes fer per donar
compliment a aquesta sentència?
Sebastià Gaià”.
El Sr. Oliver Gomila manifesta que retira la primera pregunta formulada i, en el seu lloc
formula la següent:
“Quan a les obres que es duen a terme al carrer des Fum, els corrals d’aquestes
cases està més elevat que el carrer i tenen problemes d’evacuació d’aigües i de
paviment del carrer. El seu grup va sol·licitar que es paralitzessin les obres,
però no es va atendre la petició. Creu que no és una solució definitiva. Volem
saber quines passes s’han dut i quines es duran sobre aquest tema tema.
La segona pregunta la formula el Sr. Oliver Gomila i es contestada per la Sra. Bover
Sansó.
La tercera pregunta la realitza el Sr. Gaià Riera i la respon el batle.
La pregunta formulada en substitució de la primera, es efectuada pel Sr. Gaià Riera i
contestada per la Sra. 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 0:39:05 a 1:17:10)

* Presentades el 9 de maig de 2014, amb el núm. 5813 del RGE, pel Grup Municipal del
Partit Popular de Manacor:
“1. Mos podria informar s’equip de govern si té previst fer qualque acció
extraordinària per dur a terme sa neteja i desbroçament de ses voreres dels
camins de tot es municipi?
2. Davant s’inici de sa temporada turística, quines actuacions d’acondicionament
i millora s’han duites a terme i quines te previstes fer s’equip de govern a totes
ses urbanitzacions des municipi?
3. Davant s’informe de sa policia local que fa referència a sa circulació de sa
zona de s’institut de son fangos, te previst s’equip de govern qualque actuació
inminent?
Manacor, 09 de maig de 2014
Antoni Sureda Fons
Portaveu des Grup Municipal Partit Popular de Manacor”.
Les preguntes són formulades pel Sr. Sureda Fons i contestades, pel Sr. Mateu
Capllonch la primera, per la Sra. Maria Magdalena Sureda Fons la segona i per la Sra.
Sureda Rosselló i batle la tercera.
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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 1:17:18 a 1:30:29)
PRECS
El Sr. Oliver Gomila formula un prec, en relació a ampliar l’horari de l’Oficina de
Turisme durant la temporada d’estiu; que és contestat pel batle.
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 1:30:38 a 1:33:10)

Dictàmens de la Comissió Informativa

5. Aprovació de la proposta de la delegació d’Educació de creació del consell
sectorial de l’espai de “Na Camel·la”.
El Sr. Flores Pineda explica el contingut de la proposta, dictaminada per la Comissió
Informativa General el 28 d’abril de 2014, amb els termes següents:
“Proposta de creació del consell sectorial de l’espai de “Na Camel·la”
Antecedents
1. La voluntat de l’Ajuntament de Manacor de posar en marxa els espais de la planta
baixa ubicats al carrer d’en Tià de sa Real s/n com a llocs de trobada i de promoció
d’activitats de les associacions i entitats ciutadanes de caire cultural, social i educatiu, la
gestió dels quals s’articularà de forma participativa mitjançant la creació d’un consell
sectorial on hi haurà representació de les entitats inscrites en el registre municipal.
2. La proposta de normes reguladores de la composició, organització i àmbit d’actuació
del consell sectorial esmentat, elaborat per la delegació d’Educació.
3. Informe del secretari general, de data 15 d’abril de 2014, relatiu a la conformitat de
l’expedient instruït a l’efecte.
Fonaments de dret
1. Articles 30 i 31 del Reglament municipal de Participació Ciutadana de l’Ajuntament
de Manacor (BOCAIB núm. 81 de 28 de juny de 1997).
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2. Articles 130 i 131 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals, aprovat pel RD 2568/1996, de 28 de novembre.
Per tot això propòs al Ple de l’Ajuntament que, previ dictamen de la Comissió
Informativa General, adopti els següents
Acords:
1. Aprovar la creació del consell sectorial de l’espai de “Na Camel·la”, amb la finalitat
d’emetre informes i propostes en relació a les iniciatives municipals relatives als usos i
dinamització de “l’Espai Na Camel·la”, entès com a seu d’entitats ciutadanes sense
finalitat de lucre.
2. Nomenar les següents persones com a membres del Consell Sectorial Espai Na
Camel.la:
El regidor delegat d’Educació i Serveis Socials: Roberto Flores Pineda, com a president
del Consell Sectorial.
Tres tècnics municipals d’entre les àrees corresponents a educació, cultura o serveis
socials:
• Titular: Francisco Truyols Fullana. Suplent: Laura Cladera Bonnin
• Titular: M. Concepció Hidalgo Casado. Suplent: Margalida Quetglas Adrover
• Titular: Anneliese Martí Ballmann. Suplent: Maria Antònia Taberner Serrà
Tres representant de les associacions i/o entitats que han estat proposats per la
reunió assemblaria de les entitats:
• Titular: Miquel Pol Gomila, amb DNI 41.535.810 H, integrant de Xitxeros amb
empenta.
• Titular: Salvador Blanquer Martí, amb DNI 37.337.275 S, integrant
d’Otakuchicara
• Titular: Matíes Adrover Abenza, amb DNI 41.536.371 G, integrant d’Altraveu.
• Suplent: Antoni Estelrich Puigrós, amb DNI 18.220.294 Q, integrant de Renou
Col.lectiu
• Suplent: Antònia Matamalas Prohens, amb DNI 78.175.629 D, integrant de
Dones de Llevant.
• Suplent: Miquel Àngel Galmés Febrer, amb DNI 41.536.117 A, integrant
d’Impuls Ara.
3. Aprovar les normes reguladores de la composició, organització i àmbit d’actuació
del consell sectorial esmentat d’acord amb el document annex a la present proposta.
Manacor, 16 d’abril de 2014
El regidor d’Educació i Serveis Socials
Roberto Arturo Flores Pineda
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Normes reguladores de la composició, organització i àmbit d’actuació del consell
sectorial de l’espai de “Na Camel·la”
Exposició de motius
La Constitució Espanyola de 27 de desembre de 1978, en el marc de l’Estat social i
democràtic de Dret, estableix l’obligació dels poders públics de fomentar la participació
dels ciutadans en la vida política, econòmica, cultural i social (article 9.2), i configura
com a dret fonamental d’aquest el dret de participar en els assumptes públics (article
23.1).
Per la seva part la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de règim local, fa
referència als municipis com a conducte de participació immediata dels ciutadans en la
vida local. Aquesta participació adquireix així un significat essencial en l’àmbit local,
on la ciutadania associa amb major intensitat el seu valor i a la vegada que es
constitueix amb una exigència d’estil de govern municipal.
En aquest context és voluntat de l’Ajuntament de Manacor posar en marxa els espais de
la planta baixa ubicats al carrer d’en Tià de sa Real s/n com a llocs de trobada i de
promoció d’activitats de les associacions i entitats ciutadanes de caire cultural, social i
educatiu, la gestió dels quals s’articularà de forma participativa mitjançant la creació
d’un consell sectorial on hi haurà representació de les entitats inscrites en el registre
municipal.
A continuació es transcriuen les normes reguladores de la composició, organització i
àmbit d’actuació d’aquest consell consultiu:

TÍTOL I. NATURALESA, FINALITATS I ÀMBIT D’ACTUACIÓ

Article 1. Naturalesa
1. El consell sectorial, sota la denominació de Consell Sectorial de l’espai de “Na
Camel·la”, es constitueix sota l’emparament dels articles 30 i 31 del Reglament
municipal de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Manacor (BOCAIB núm. 81 de
28 de juny de 1997), i dels articles 130 i 131 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel RD 2568/1996, de 28 de
novembre.
2. El Consell Sectorial de l’espai de “Na Camel·la”, es configura com a òrgan de
participació ciutadana de naturalesa consultiva i assessora en matèries que facin
referència a la promoció, dinamització, coneixement i ús d’aquest espai públic
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3. Les propostes que acordi el ple del Consell Sectorial de l’espai de “Na Camel·la”
només tindran caràcter de recomanació i/o consulta, en cap cas tindran caràcter decisori.

Article 2. Regulació
El Consell Sectorial de l’espai de “Na Camel·la” es regirà per l’establert en les presents
normes, així com també pel disposat en el Reglament municipal de Participació
Ciutadana de l’Ajuntament de Manacor i en el Reglament d’organització, funcionament
i règim jurídic de les entitats locals i resta de disposicions legals que, amb caràcter
supletori, li resultin d’aplicació.

Article 3. Finalitats
El Consell Sectorial de l’espai de “Na Camel·la” te com a finalitats essencials les
següents:
a) Promoure la dinamització i el coneixement públic de l’Espai.
b) Col·laborar en la coordinació del calendari d’activitats de les entitats i associacions,
així com en la resposta a les sol·licituds individuals que es formulin.
c) Informar sobre l’atorgament o denegació dels usos dels equipaments de l’Espai.
d) Vetllar pel manteniment de la convivència del centre en un clima d’ordre i respecte a
les persones, normes i equipaments.
e) Vetllar per la neteja i el manteniment de les parts comunes de l’Espai.
f) Vetllar per la correcta utilització i distribució de les claus d’accés a l’Espai.
g) Fer el seguiment de les activitats i dels usos que se’n derivin per tal de valorar
l’aprofitament del sol·licitat.
h) Elevar propostes i suggeriments d’actuació als òrgans decisoris de l’Ajuntament de
Manacor en els assumptes relacionats amb l’Espai, sobretot pel que fa a la seva millora i
les despeses i inversions a realitzar.
i) Informar sobre la decisió a prendre, en cas de duplicitat de dates i espais entre
sol·licituds, pel que fa a la preferència de les entitats sol·licitants.
j) Proposar modificacions a aquestes normes.
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k) Altres que puguin ser-li encomanades pels òrgans pertinents, respectant la seva
naturalesa no decisòria.

Article 4. Atribucions.
Les atribucions del Consell Sectorial de l’espai de “Na Camel·la” tenen un caràcter
consultiu i informatiu, i es concreten en la facultat d’elaborar estudis, dictàmens i
propostes en l’àmbit sectorial pel qual ha estat constituït. Els documents elaborats no
seran en cap cas vinculants, sinó que tindran rang de recomanació. No obstant, i en el
cas de què es consideri adient per part dels òrgans de govern de l’Ajuntament de
Manacor podran derivar en propostes d’acord que, en tot cas, seran elevades als òrgans
municipals competents per la seva aprovació.

Article 5. Àmbit.
L’àmbit d’actuació del Consell Sectorial de l’espai de “Na Camel·la” es circumscriu
exclusivament a l’indret físic on s’hi ubica. No obstant l’anterior, s’estableix la
possibilitat d’interrelació amb altres Consells Sectorials o institucions d’altres
municipis.

Article 6. Duració.
El Consell Sectorial de l’espai de “Na Camel·la” es constitueix per temps indefinit,
sense perjudici de què els seus membres puguin variar amb motiu de canvi en
l’Ajuntament o entitat del que siguin representants.

Article 7. Domicili.
1. Es fixa el domicili o seu del Consell Sectorial de l’espai de “Na Camel·la” el del
local situat al carrer d’en Tià de sa Real s/n de Manacor, CP 07500.
2. El ple del Consell podrà modificar el domicili anterior, però en tot cas haurà d’estar
ubicat dins del terme municipal de Manacor. L’acord adoptat al respecte es proposarà a
l’Ajuntament de Manacor per a la seva aprovació i el seu contingut es publicarà en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.

TITOL II. ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT
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CAPÍTOL I. ORGANITZACIÓ

Article 8. Òrgans
El Consell Sectorial de l’espai de “Na Camel·la” estarà compost pels següents òrgans i
membres:
•
•
•

El ple
El president
Les comissions de treball

Article 9. El ple del Consell Sectorial de l’espai de “Na Camel·la”
1. El ple del Consell Sectorial de l’espai de “Na Camel·la” estarà compost pels
següents membres:
President: El regidor delegat que nomeni el batle.
Vocals:
- Tres tècnics de les àrees municipals que gestionen matèries relacionades amb en
l’àmbit sectorial pel qual ha estat constituït, a proposta del regidor delegat que hagi
nomenat el batle per presidir el ple del Consell Sectorial de l’espai de “Na Camel·la”
- Tres persones representants de les associacions i/o entitats inscrites en el registre
municipal corresponent, que seran proposades per aquestes mitjançant el procediment
adient que garanteixi la seva representació.
Secretari: actuarà com a secretari un funcionari de qualsevol de les àrees municipals
relacionades amb l’àmbit sectorial del Consell.
2. Les designacions nominals dels membres integrants del ple del Consell Sectorial de
l’espai de “Na Camel·la”, que podran incloure la dels respectius suplents, es faran
mitjançant acord del Ple de l’Ajuntament de Manacor.
3. Podran assistir a les reunions del ple aquelles persones que el president, per pròpia
iniciativa o a proposta d’algun dels consellers amb comunicació prèvia, consideri
adients per raó de competència o activitat, en funció de les matèries que s’hagin de
sotmetre a deliberació, amb la finalitat d’informar i assessorar sobre aspectes concrets.
Aquestes persones actuaran, en qualsevol cas, amb veu però sense dret al vot.
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Article 10. El President
El president del Consell Sectorial de l’espai de “Na Camel·la” serà el regidor delegat
que nomeni el batle.

Article 11. Les comissions de treball
1. El ple del Consell Sectorial de l’espai de “Na Camel·la” podrà crear comissions de
treball, si ho considera convenient, per a l’estudi d’aspectes relacionats amb el seu
objecte i estaran obertes a la participació de persones no membres del plenari.
2. Aquestes comissions de treball tenen com a missió elaborar, preparar o fer el
seguiment sobre temes específics per ser sotmesos a la consideració del ple del Consell.
3. La seva creació, composició, contingut i duració vindran donades per l’acord del ple
del Consell.

CAPITOL II. FUNCIONAMENT
Secció 1a. Funcionament del Ple

Article 12. Règim de les sessions
1. El ple es reunirà amb caràcter ordinari una vegada cada mes, en el dia i hora que fixi
mitjançant l’acord oportú.
2. També es podrà reunir amb caràcter extraordinari quan el president ho decideixi, a
iniciativa pròpia o a sol·licitud d’una tercera part, com a mínim, dels membres del ple,
mitjançant sol·licitud per escrit dirigida al President i en la que s’hauran d’especificar
els assumptes a tractar.

Article 13. De la convocatòria
1. Les sessions del ple del Consell Sectorial de l’espai de “Na Camel·la” seran
convocades amb una antelació mínima de dos dies hàbils a la data prevista per dur a
terme la sessió.
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2. A la convocatòria s’hi adjuntarà un ordre del dia i l’acta de la sessió anterior per a la
seva corresponent aprovació.

Article 14. Del quòrum necessari per a la vàlida constitució del ple
Per tal que es pugui constituir el ple del Consell serà necessària l’assistència, com a
mínim de la meitat dels seus membres, amb l’assistència necessària del president i del
secretari.

Article 15. Dels Acords
Els acords del ple s’adoptaran per majoria simple, excepte l’acord per proposar la
modificació de les presents normes reguladores que requerirà el vot favorable de la
majoria absoluta del nombre legal dels seus membres.

Article 16. De les votacions
Les votacions per a l’adopció dels acords seran ordinàries, si bé el secretari haurà de
reflectir en l’acte de la sessió el sentit del vot expressat per cada un dels membres.

Secció 2na. Funcionament de les comissions de treball

Article 17. Creació, composició i metodologia
El Consell Sectorial de l’espai de “Na Camel·la” podrà crear les comissions de treballs
que el plenari consideri necessaris per a abordar temàtiques específiques. La seva
composició, periodicitat de reunió i duració vendran marcades per acord del seus
membres i en atenció a les directrius del ple.
A les comissions de treball també podran assistir-hi persones de reconeguda vàlua o
coneixements específics quan el tractament d’un tema ho faci aconsellable. Aquesta
proposta podrà fer-se a iniciativa del president, o per acords del ple del Consell o de les
pròpies comissions de treball.

TÍTOL III. FUNCIONS DELS ÒRGANS

Article 18. Funcions del ple
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Son funcions del ple del Consell Sectorial de l’espai de “Na Camel·la” les següents:
L’adopció dels acords necessaris i l’execució de les actuacions precises per dur a terme
els objectius del Consell Sectorial de l’espai de “Na Camel·la”, d’acord amb la
descripció enunciada en l’article 3 d’aquestes normes reguladores.
El ple de Consell Sectorial de l’espai de “Na Camel·la” podrà acordar, amb caràcter
previ, les normes internes que fixin els seus criteris d’actuació.

Article 19. Funcions del president
Són funcions del president del Consell Sectorial de l’espai de “Na Camel·la” les
següents:
a) Convocar, presidir, suspendre i aixecar les reunions, moderar els debats i dirimir els
empats amb el vot de qualitat.
b) Fixar l’ordre del dia.
c) Exercir la representació del Consell en tots els actes i procediments que correspongui.
d) Vetllar per l’execució dels acords que s’hagin pres.
e) Signar els escrits oficials.
f) Autoritzar l’assistència al ple i a les comissions de treball de persones de reconeguda
vàlua o coneixements específics quan el tractament d’un tema concret ho faci
aconsellable.
g) Totes aquelles altres que no estiguin expressament atribuïdes al ple.

Article 20. Funcions de les comissions de treball.
Seran funcions de la comissió de treball aquelles de tipus tècnic, d’estudi i proposta que
fossin encomanades en l’acord de creació.

TÍTOL IV. DRETS, DEURES I REQUISITS DELS MEMBRES DEL CONSELL

Article 21. Drets dels consellers
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Tots i cadascun dels membres del Consell Sectorial de l’espai de “Na Camel·la”
ostenten els drets següents:
a) Assistir, participar i elevar propostes i mocions als òrgans del Consell sobre
qualsevol matèria de la seva competència.
b) Exercitar el dret de vot, així com fer constar en acta els extrems que consideri.
c) Formular precs i preguntes.
d) Obtenir qualsevol informació que estimi necessària pel correcte desenvolupament del
seu càrrec, així com sol·licitar els antecedents i documents que precisi en relació als
temes a tractar pel Consell.
e) Proposar al President l’assistència de tècnics o experts amb caràcter ocasional i si
algun aspecte a tractar al ple del Consell ho requereix
f) Tots aquells drets inherents a la condició de conseller.

Article 22. Exercici del càrrec
L’exercici del càrrec de conseller serà gratuït.

Article 23. Duració
El càrrec de conseller tindrà la mateixa duració que el de la corporació municipal que el
va elegir, sense perjudici que pugui ser renovat si així resulta de la proposta que
correspongui segons el procediment que preveu l’article 9.1 d’aquestes normes
reguladores.

Article 24. Pèrdua de la condició de conseller
Els membres del Consell Sectorial de l’espai de “Na Camel·la” perdran la seva
condició de consellers en els supòsits següents:
a) Per finalització del termini pel qual fou nomenat.
b) Per defunció o declaració legal d’absència o mort.
c) A proposta de les entitats que representi.
d) Per dissolució de l’ entitat que representi
e) Per declaració judicial que afecti a la capacitat d’obrar.
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f) Per renúncia expressa del conseller.
g) A proposta del ple del Consell dirigida a l’entitat que representa i acceptada per
aquesta quan es produeixi una absència reiterada a les sessions del Ple del Consell sense
causa justificada, designant en aquest cas nou conseller.

Disposició final: entrada en vigor
Les presents normes reguladores entraran en vigor una vegada que s’hagin aprovat pel
Ple de l’Ajuntament de Manacor i es publiquin en el butlletí oficial de les Illes Balears.
Manacor, 16 d’abril de 2014
El regidor delegat d’Educació i Serveis Socials
Roberto Arturo Flores Pineda “
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 1:33:25 a 1:40:15)
Finalitzades les intervencions, es passa a votació, i el Ple de l’Ajuntament aprova per
unanimitat la proposta precedent.

6. Reconeixements extrajudicial de crèdits.
La Sra. Sureda Rosselló explica el contingut de les propostes, dictaminades per la
Comissió Informativa General el 28 d’abril de 2014, amb els termes següents:
I
“Proposta del Departament
extrajudicial de crèdit.

d'Educació

d’aprovació

de

reconeixement

Antecedents
1. Presentada per Repsol Butano, SA, amb NIF A 28 076 420 la factura número
92248310 i la factura número 92262536 de data 27/02/2014 i 05/03/2014,
respectivament corresponents a la despesa o servei de subministrament de gas propà
amb destí al col·legi Ses Comes de Porto Cristo i de la quota anual de manteniment de
la instal·lació de propà amb destí al col·legi Mitjà de Mar de Porto Cristo,
respectivament, per un import total (IVA INCLOS) de 3.969,34 €.
2. Informe d’Intervenció de data 21 de març de 2014.
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3. RC de 21/03/2014 amb número d’operació 201400005325, i referència d’intervenció
14.14.RC.000063 i descripció de l’operació: subministrament de gas propà amb destí al
col·legi Ses Comes de Porto Cristo i RC de 21/03/2014 amb número d’operació
201400005326, i referència d’intervenció 14.14.RC.000064 i descripció de l’operació:
manteniment de les instal·lacions de gas al col·legi Mitjà de Mar de Porto Cristo,
període 06/03/2013 a 05/03/2014, respectivament.
Fonaments de dret
1. L’art. 26.2 c) del RD. 500/1990 , de 20 d’abril , que desenvolupa el capítol primer del
títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en
matèria pressupostaria.
2. L’art. 60.2 del RD. 500/1990 , de 20 d’abril , que desenvolupa el capítol primer del
títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en
matèria pressupostaria.
3. L’art. 176.2 b) del RD Legislatiu 2/2004 , de 5 de març , que aprova del Text Refós
de la Llei de les Hisendes Locals.
4. Base número 29 de les Bases d’Execució del Pressupost General de
de Manacor de l’exercici 2014.

l’Ajuntament

Per tot això, previ dictamen de la Comissió Informativa General, propòs al Ple de
l’Ajuntament de Manacor l’adopció del següent:
ACORD:
Reconèixer extrajudicialment les factures que es diran per ser despeses que exigeixen la
formació del corresponent expedient per correspondre a despeses superiors a 3.000 €
que no consta s’hagi seguit l’expedient de contractació a través dels tràmits de legislació
de contractes, aprovar la factura o factures presentades per Repsol Butano, SA, amb NIF
A 28 076 420 que es relacionen a continuació, per un import total de 3.969,34 €, IVA
inclòs.
Data factura
27/02/2014
05/03/2014

Núm. factura
92248310
92262536

Concepte
Subministrament propà Ses Comes
Quota anual manteniment M. de Mar

Import
3.536,31 €
433,03 €

Manacor, 15 d’abril de 2014
El delegat d'Educació
Roberto Flores Pineda”.
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II
“Proposta del Departament
extrajudicial de crèdit.

d'Educació

d’aprovació

de

reconeixement

Antecedents
1.Presentada per Repsol Butano, SA, amb NIF A 28 076 420 la factura número
92290201 i la factura número 92291495 de data 21/03/2014 corresponents a la despesa
o servei de subministrament de gas propà i a la quota de manteniment mensual de la
instal·lació del col·legi Molí d’en Xema de Manacor, respectivament, per un import total
(IVA INCLOS) de 3.450,47 €.
2. Informe d’Intervenció de data 4 d’abril de 2014.
3. RC de 04/04/2014 amb número d’operació 201400006716, i referència d’intervenció
14.14.RC.000107 i descripció de l’operació: subministrament de gas propà amb destí al
col·legi Molí d’en Xema de Manacor i RC de 04/04/2014 amb número d’operació
201400006715, i referència d’intervenció 14.14.RC.000106 i descripció de l’operació:
manteniment de la instal·lació de gas del col·legi Molí d’en Xema, període 22/02/2013 a
21/03/2014, respectivament.
Fonaments de dret
1. L’art. 26.2 c) del RD. 500/1990 , de 20 d’abril , que desenvolupa el capítol primer del
títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en
matèria pressupostaria.
2. L’art. 60.2 del RD. 500/1990 , de 20 d’abril , que desenvolupa el capítol primer del
títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en
matèria pressupostaria.
3. L’art. 176.2 b) del RD Legislatiu 2/2004 , de 5 de març , que aprova del Text Refós
de la Llei de les Hisendes Locals.
4. Base número 29 de les Bases d’Execució del Pressupost General de
de Manacor de l’exercici 2014.

l’Ajuntament

Per tot això, previ dictamen de la Comissió Informativa General, propòs al Ple de
l’Ajuntament de Manacor l’adopció del següent:
ACORD:
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Reconèixer extrajudicialment les factures que es diran per ser despeses que exigeixen la
formació del corresponent expedient per correspondre a despeses superiors a 3.000 €
que no consta s’hagi seguit l’expedient de contractació a través dels tràmits de legislació
de contractes, aprovar la factura o factures presentades per Repsol Butano, SA, amb NIF
A 28 076 420 que es relacionen a continuació, per un import total de 3.450,47 €, IVA
inclòs.
Data factura
21/03/2014
21/03/2014

Núm. factura
92290201
92291495

Concepte
Subministrament gas propà
Quota manteniment instal·lació

Import
3.412,20 €
38,27 €

Manacor, 15 d’abril de 2014
El delegat d'Educació
Roberto Flores Pineda”
III
“Proposta de la delegació de Medi Ambient. d’aprovació de reconeixement
extrajudicial de crèdit.
Antecedents
1- Presentada per FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A Y
LUMSA EN UTE amb NIF U64014814 la factura número 020/1000003 de data
31/03/2014 corresponents a la despesa o servei de la recollida i transport de residus en
massa, neteja viària i manteniment de parcs verds del mes de març de 2014 per un
import total (IVA INCLOS) de 204.179,67€.
2- Informe d’Intervenció de data 14 d’abril de 2014
3- RC 201400007188
Fonaments de dret
1- L’art. 26.2 c) del RD. 500/1990 , de 20 d’abril , que desenvolupa el capítol primer del
títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en
matèria pressupostaria.
2- L’art. 60.2 del RD. 500/1990 , de 20 d’abril , que desenvolupa el capítol primer del
títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en
matèria pressupostaria.
3- L’art. 176.2 b) del RD Legislatiu 2/2004 , de 5 de març , que aprova del Text Refós
de la Llei de les Hisendes Locals.
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4- Base número 29 de les Bases d’Execució del Pressupost General de l’Ajuntament de
Manacor de l’exercici 2014.
Per tot això, previ dictamen de la Comissió Informativa General , propòs al Ple de
l’Ajuntament de Manacor l’adopció del següent:
ACORD:
Reconèixer extrajudicialment la factura núm. 020/1000003 de data 31/03/2014 que es
dirà per ser despeses que exigeixen la formació del corresponent expedient per
correspondre a una factura superior a 3000 € fora de contractació i amb expedient de
tramitació administrativa i conseqüentment, aprovar la factura presentada per
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. Y LUMSA EN UTE
amb NIF U64014814 per un import total de 204.179,67€ IVA inclòs.
Manacor, 23 d’abril de 2014
El regidor delegat de Medi Ambient
Bernat Amer Artigues”
IV
“Proposta de la delegació de Cultura d’aprovació de reconeixement extrajudicial
de crèdit
Antecedents
1- Presentada per l’Associació Banda de Música de Manacor, amb NIF G 57 454 365,
les factures núm. 1/14, 2/14, 3/14 i 4/14, per un import total (IVA inclòs) de 5.331,20 €.
2- Informe d’Intervenció de data 21 de març de 2014.
3- Les retencions de crèdit corresponents a les factures esmentades, amb els números
d’operació 201400005328, 201400005329, 201400005330 i 201400005331.
Fonaments de dret
1- L’art. 26.2 c) del RD. 500/1990 , de 20 d’abril , que desenvolupa el capítol primer del
títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en
matèria pressupostaria.
2- L’art. 60.2 del RD. 500/1990 , de 20 d’abril , que desenvolupa el capítol primer del
títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en
matèria pressupostaria.
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3- L’art. 176.2 b) del RD Legislatiu 2/2004 , de 5 de març , que aprova del Text Refós
de la Llei de les Hisendes Locals.
4- Base número 29 de les Bases d’Execució del Pressupost General de l’Ajuntament de
Manacor de l’exercici 2014.
Per tot això, previ dictamen de la Comissió Informativa General, propòs al Ple de
l’Ajuntament de Manacor l’adopció del següent:
Acord
Reconèixer extrajudicialment les factures que es diran per ser despeses que exigeixen la
formació del corresponent expedient de reconeixement extrajudicial de factures per
despeses superior a 3.000 € fora de contracte i conseqüentment, aprovar les factures
presentades per l’Associació Banda de Música de Manacor, amb NIF G 57 454 365 que
es relacionen a continuació, per un import total de 5.331,20 €, IVA inclòs.
Data factura Núm factura Concepte
03/03/2014 1/14
Participació a les completes i encesa fogueró
dia 16 de gener de 2014
03/03/2014 2/14
Participació a les beneïdes del dia 17 de
gener de 2014 a Manacor
03/03/2014 3/14
Participació a les beneïdes del dia 17 de
gener de 2014 a Porto Cristo
03/03/2014 4/14
Participació a les beneïdes de dia 18 de gener
de 2014 a Son Macià
Total

Import
1.332,80 €
1.332,80 €
1.332,80 €
1.332,80 €
5.331,20 €

Manacor, 14 d’abril de 2014
El regidor delegat de Cultura
Francisca Rufiandis 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 1:40:27 a 1:42:15)
Finalitzades les intervencions, es passen a votació, i el Ple de l’Ajuntament acorda per
dotze vots a favor (Coalició per Manacor, AIPC, ALM i Sr. Perelló Román), cap vot en
contra i nou abstencions (Partit Popular de Manacor, Grup Municipal Socialista, PSMIV-EM i Esquerra Republicana) aprovar les propostes precedents.
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Mocions

7. Moció dels Grups Municipals Socialista, PSM-IV-ExM i Esquerra Republicana
per a la convocatòria de la Junta Municipal de Districte de Porto Cristo.
La Sra. Hinojosa Abenza explica el contingut de la moció, presentada el 30 d’abril de
2014, amb el núm. 5403, amb el tenor literal següent:
“Moció dels Grups Municipals Socialista, PSM-IV-ExM i Esquerra Republicana
per a la convocatòria de la Junta Municipal de Districte de Porto Cristo
La Junta Municipal de Districte de Porto Cristo es va crear per acord del Ple el dia 7 de
maig de 2007 i es va constituir definitivament el 25 de setembre de 2007. Durant el
primer mandat aquest òrgan administratiu descentralitzat va escometre moltes i diverses
tasques, sempre dins el marc de les competències que preeu el seu reglament. Els
membres designats acudien puntualment cada dos mesos a les convocatòries ordinàries,
en les quals l’ordre del dia permetia rebre informació sobre temes d’actualitat o de
transcendència, fer preguntes, incloure propostes i mocions, obrir torns de debat i
participar en les decisions que es prenien.
El caràcter que s’havia forjat la Junta de Districte en els seus quatre primers anys de
vida es va veure afectat a partir de l’any 2’11 arran del canvi de la seva presidència.
Des de llavors, s’han modificat fins a tres vegades els horaris de les reunions i fa dos
anys que no es convoca de forma ordinària. La majoria dels seus membres tenen
dificultats per poder assistir-hi en les poques sessions extraordinàries en què s’ha
convocat des d’aleshores i l’esperit amb què s’havia creat aquest òrgan s’ha anat diluint
amb el pas del temps.
Els grups municipals proposants creuen fermament en la vàlua de la Junta de Districte i
esperen poder recuperar la funcionalitat i la utilitat d’aquest òrgan.
Per tot això, l’Ajuntament de Manacor en Ple adopta els següents:
ACORDS
1. El Ple de l’Ajuntament de Manacor manifesta la voluntat que la Junta Municipal de
Districte recuperi el seu correcte funcionament.
2. La Junta Municipal de Districte de Porto Cristo es convocarà de forma ordinària pel
proper dilluns 19 de maig a les 14h i, posteriorment, amb la periodicitat i horari
establerts pels acords de la mateixa Junta.
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Núria Hinojosa Abenza
GM Socialista

Sebastià Gaià Riera
GM PSM-IV-ExM

Joan Llodrà Gayà
Esquerra Republicana

Manacor, 29 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 1:42:43 a 1:52:38)
Finalitzades les intervencions, es passa a votació, i el Ple de l’Ajuntament acorda per
unanimitat aprovar la moció.

Mocions d’urgència

I. Proposta del Grup Municipal PSM-IV-EM contra la modificació de la llei
orgànica del poder judicial que elimina els partits judicials existents a les Illes
El Sr. Gaià Riera explica la proposta presentada el 2 de maig de 2014, amb núm. 5495
del RGE, i en justifica la seva urgència.
Sotmesa a votació la declaració d’urgència i la inclusió de la moció en el present ordre
del dia, s’aprova per unanimitat.
Acte seguit es dóna compte de la moció següent:
“Proposta contra la modificació de la llei orgànica del poder judicial que elimina
els partits judicials existents a les Illes
La modificació de la llei orgànica del poder judicial vol eliminar els partits judicials
existents i els concentra en únic Tribunal Provincial a Palma, això provoca que Manacor
i també Inca es quedin sense els Jutjats existents. Si fa dos anys s’ampliaren, entenen
que era per una major necessitat i per poder atendre millor els ciutadans de cada partit
judicial, a Manacor hi ha programada una nova seu dels jutjats per unificar-los i poder
donar una millor atenció i servei.
Quins motius mos duen a aquesta modificació? Els perjudicis que provocarà als
ciutadans poden ser molt grans, allunyaran el dret a la justícia per les persones, (ja està
passant amb les tasses judicials), i ara s’incrementarà, no només al municipi de
Manacor, sinó a tot el seu nucli d’influència del partit judicial, des de Ses Salines fins a
Cala Rajada.
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Tot el teixit d’advocats, procuradors i ciutadans que necessitin atenció judicial haurà de
fer uns desplaçaments molt superiors als que fan ara, amb l’increment d’hores perdudes
i consums en desplaçaments, no només això sinó que per a Manacor suposaria una gran
davallada per el volum de negoci dels comerços, ja que l’afluència de persones que
assisteixen als jutjats diàriament aporta una bona clientela per els negocis existents.
El partit judicial, és hores d’ara, l’única senya identitari real de la capitalitat de
Manacor, perdre aquest partit significaria reduir el municipi de Manacor a un poble més
i perdre la influència damunt tota la comarca.
Els perjudicis damunt tota la ciutadania seran molt quantiosos
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament de Manacor adopta el següents
ACORDS
Primer.- L’Ajuntament de Manacor manifesta el seu rebuig a la modificació de la llei
que elimina els partits judicials existents
Segon.- L’Ajuntament de Manacor proposarà als altres pobles afectats fer un front comú
per aturar aquesta modificació i farà arribar una queixa formal al Govern de l’Estat
Tercer.- L’Ajuntament de Manacor insta als representants de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears, al Govern de l’Estat, diputats i senadors, a defensar als ciutadans de les
Illes i que demanin al Ministeri de Justícia la retirada d’aquesta modificació
Quart.- Els serveis jurídics de l’Ajuntament elaborarà un informe del que pot suposar
per Manacor l’entrada en vigor d’aquesta modificació
Sebastià Gaià Riera
Grup municipal PSM-IV-ExM
Manacor, 2 de maig 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 1:53:04 a 2:07:48)
Finalitzades les intervencions, es passa a votació, i el Ple de l’Ajuntament per unanimitat
aprova la proposta precedent.
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II. Moció de rebuig al projecte de la linia aèria-subterrània de transport d’energia
elèctrica a 66 kv, doble circuit “bessons-portocolom” que presenten els grups
municipals Coalició per Manacor, AIPC, ALM, PSOE, PSM-IV-E i Esquerra
La Sra. Riera Mascaró explica la moció i em justifica la seva urgència.
Sotmesa a votació la declaració d’urgència i la inclusió de la moció en el present ordre
del dia, s’aprova per unanimitat.
Acte seguit es dóna compte de la moció següent:
“Moció de rebuig al projecte de la linia aèria-subterrània de transport d’energia
elèctrica a 66 kv, doble circuit “bessons-portocolom” que presenten els grups
municipals Coalició per Manacor, AIPC, ALM, PSOE, PSM-IV-E i Esquerra
Aquest Ajuntament ha tengut informació, primer a través de la premsa, i després a
través dels representants dels afectats, que Red Eléctrica Española (REE) té intenció
d’executar un projecte d’una nova línia elèctrica que va de l’estació dels Bessons fins a
la de Porto Colom. Aquesta nova línia de 66 KV passaria pels municipis de Vilafranca,
Manacor i Felanitx, i té una longitud aproximada de 26 quilòmetres, inclou 65 torres
d’entre 30 i 40 metres d’alçada amb bases d’uns 15 metres.
És una línia majoritàriament aèria ja que dels 26 quilòmetres, són aeris uns 20
quilòmetres. Travessa finques com es Fangar a la zona ANEI, les oliveres
d’Aubocàsser, el Puig d’Alanar, etc... Aquesta nova línia, per tant, a més de l’impacte
visual, pot crear greus perjudicis al ja malmès sector agrícola, i com no, a la nostra
major font d’ingressos que és el turisme.
Creim important que les administracions es prenguin en serio la tasca de preservar al
màxim el nostre entorn. Aquesta línia no només perjudica als propietaris afectats
directament, ens perjudica a tots els ciutadans d’aquestes illes.
A més, l’any 2008 ja va entrar a aquest Ajuntament un projecte d’aquesta línia per tal
que informés dins el procediment d’avaluació ambiental del projecte, i tant la Junta de
Govern amb data 9 de febrer de 2009, com la comissió informativa d’urbanisme de 4 de
febrer de 2009, varen acordar, emetre i enviar informe a la Conselleria de Medi
Ambient en el sentit que s’entén que la millor alternativa és que la línia sigui soterrada
en la seva totalitat i que el projecte inclogui i tengui en compte els elements
arqueològics i edificis catalogats que consten en el planejament urbanístic de Manacor i
que afecten en el recorregut de la línia.
Per tot això, el PLE de l’AJUNTAMENT DE MANACOR ACORDA:

27

1. Que es mantengui informats als afectats i als Ajuntaments dels municipis pels quals
es pretèn que passi aquesta línia
2. Que, en aquest cas concret, es cerquin alternatives com la millora de les línies ja
existents.
3. Que qualsevol línia elèctrica nova que hagi de passar per municipi de Manacor ho
faci de manera soterrada.

Manacor, 9 de maig de 2014
Els/les portaveus”
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 2:08:12 a 2:21:10)
Finalitzades les intervencions, es passa a votació, i el Ple de l’Ajuntament per unanimitat
aprova la moció precedent.

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 09/2014 ordinària

ÍNDEX DEL DOCUMENT D’ENREGISTRAMENT AUDIOVISUAL DE LA
SESSIÓ DE 12 DE MAIG DE 2014
Ordre del dia
Punts de l’ordre del dia

Situació del minutatge

1. Acta sessions anteriors 07/2014 ordinària i 08/2014
extraordinària.
2. Donar compte de les resolucions dictades en el mes d’abril de
2014.
3. Donar compte de l’informe d’Intervenció sobre seguidament
de l’execució del Pla d’Ajust 1-Trimestre 2014.
4. Precs i preguntes.

De: 0:03:08
A: 0:04:09
De: 0:04:12
A: 0:04:34
De: 0:04:36
A: 0:04:23
De: 0:05:24
A: 1:33:15

Dictàmens de la Comissió Informativa
5. Aprovació de la proposta de la delegació d’Educació de De: 1:33:20
creació del consell sectorial de l’espai de “Na Camel·la”.
A: 1:40:16
6. Reconeixements extrajudicial de crèdits.
De: 1:40:19
A: 1:42:25
Mocions
7. Moció dels Grups Municipals Socialista, PSM-IV-ExM i De: 1:42:30
Esquerra Republicana per a la convocatòria de la Junta A: 1:52:44
Municipal de Districte de Porto Cristo.
Mocions d’urgència
I. Proposta del Grup Municipal PSM-IV-EM contra la
modificació de la llei orgànica del poder judicial que elimina
els partits judicials existents a les Illes
II. Moció de rebuig al projecte de la linia aèria-subterrània de
transport d’energia elèctrica a 66 kv, doble circuit “bessonsportocolom” que presenten els grups municipals Coalició per
Manacor, AIPC, ALM, PSOE, PSM-IV-E i Esquerra

De: 1:52:50
A: 2:07:54
De: 2:08:12
A: 2:21:15
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