
Acta del ple de l’Ajuntament de Selva

Identificació de la sessió

Núm.: 1

Caràcter: Ordinari

Data: 29 de gener de 2013

Horari: de 13:10h

Lloc: Sala de sessions de la casa consistorial de l'Ajuntament de Selva 

Assistents

Joan Rotger Seguí, Batle-President.

Regidors assistents: 

Pedro Seguí Caimari, regidor.

Isabel Maria Tortella Reynés, regidora.

Maria Tortella Rotger, regidora.

Joan Sastre Coll, regidor.

Cristòfol Barceló Mestre, regidor.

Juana Maria Coll Vidal, regidora.

Mª Antònia Rotger Mairata, regidora.

Margalida Sampol Bennàssar, regidora.

Regidors que no hi assisteixen: 

Rafel Gelabert Tortella, regidor.

Maria Carmen Puigserver Colom, regidora.

Catalina Burguera Vidal, Secretària-Interventora de la Corporació. 



PLE ORDINARI

DIMARTS 29 DE GENER DE 2012

Havent  de  celebrar  aquest  Ajuntament  SESSIÓ  PLENÀRIA  ORDINÀRIA 
PERMANENT, el proper dimarts dia 29 de gener de 2013 a les 13.00 hores, en primera 
convocatòria,  i  una  hora  després  en  segona  convocatòria,  a  l’objecte  de  tractar  dels 
assumptes  que  a  continuació  s’exposen,  se’l  convoca  a  vostè  a  tal  acte,  donada 
l’obligació legal que li assisteix com a Regidor/a d’aquesta Corporació.- 

Selva, a 18 de gener de 2013

El Batle-President

Signat: Joan Rotger Seguí.

1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior del Plenari Ordinari celebrat el dia 13 
de novembre de 2012 i l'acta de la sessió extraordinària celebrada el dia 21 de desembre 
de 2012. 

2. Acord d'aprovació de la signatura del Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de 
Selva, l'Ajuntament d'Escorca i el Santuari de Lluc. 
3. Donar compte dels Decrets de Batlia. 

4. Disposicions i escrits.

5. Precs i Preguntes.



1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior del Plenari Ordinari celebrat 
el dia 13 de novembre de 2012 i l'acta de la sessió extraordinària celebrada el dia 21 
de desembre de 2012. 

Fetes unes correccions de la dades de la convocatòria del ple de dia 21 de desembre i 
una rectificació a la relació de regidors assistents, s'aproven per assentiment de tots els  
regidors presents. 

2. Acord  d'aprovació  de  la  signatura  del  Conveni  de  col·laboració  entre 
l'Ajuntament de Selva, l'Ajuntament d'Escorca i el Santuari de Lluc.

El Sr. Batle informa que aquest punt ja va ser informat de forma favorable a la Comissió 
Informativa de dia 14 de desembre de 2012, i per aquest motiu no s'ha tornat a fer una  
comissió informativa. Seguint el què es va dir a la Comissió, una vegada es redacti el  
conveni es tindran en compte que els serveis es gaudiran amb les mateixes condicions 
pels  habitants  d'ambdós  municipis,  però  sempre  tindran  preferència  damunt  tots  els 
serveis els veïnats del municipi de Selva. 

El Batle sotmet a votació el punt de l'ordre del dia que queda aprovat per assentiment dels  
regidors presents. 

3. Donar compte dels Decrets de Batlia. 

Es dóna compte de les resolucions de Batlia aprovats des del dia 26 d'octubre de 2012 al 
26 de desembre de 2012. 

Els reunits, per assentiment unànime, es donen per assabentats. 

4. Moció presentada per la portaveu del Grup Municipal Socialista referent al 
rebuig  de  l'establiment  de  quantitats  màximes bonificables  en  el  descompte  de 
resident. 

En primer lloc abans de poder incloure aquesta moció a debat, s'ha de votar la urgència 
ja que s'ha presentat en el dia d'avui. El Sr. Batle sotmet a votació la urgència de la moció 
que queda aprovada per unanimitat dels regidors presents. 

El Sr. Batle dóna la paraula a la regidora Joana Maria Coll, proponent de la moció perquè 
l'exposi. 

JUANA MARIA COLL VIDAL, portaveu del Grup Municipal Socialista a l’Ajuntament de 
SELVA, presenta per a la seva consideració al Ple la següent moció:



REBUIG DE L’ESTABLIMENT DE QUANTITATS MÀXIMES BONIFICABLES EN EL 
DESCOMPTE DE RESIDENT

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La bonificació per motiu de residència de les tarifes del transport aeri és un instrument per  
satisfer, tot i que de manera parcial i insuficient, el dret dels ciutadans i ciutadanes de les 
Illes Balears a disposar d’una connectivitat aèria i  marítima justa d’acord a la condició 
insular  que  ens  limita  la  capacitat  d’accés,  en  condicions  d’igualtat  d’oportunitats,  al  
desenvolupament econòmic i social.    

L’actual bonificació del 50% de les tarifes ha estat conseqüència d’una llarga reivindicació 
social i  política que avui es veu greument amenaçada per les decisions adoptades pel 
Govern del Sr. Rajoy i per les majories parlamentàries al Congrés i el Senat del Partit  
Popular. 

La  Disposició  addicional  tretzena  dels  Pressupostos  Generals  de  l’Estat  per  a  2013 
autoritza la ministra de Foment a fixar mitjançant una Ordre Ministerial unes quantitats 
màximes bonificables pel que fa al dret dels ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears a 
percebre  un  50% de descompte  sobre  les  tarifes  del  transport  aeri  i  marítim amb la 
península  així  com,  en  el  cas  del  transport  aeri,  també  entre  les  illes  de  la  nostra 
Comunitat. Pel que fa al transport marítim entre illes, la quantitat bonificable pel Ministeri  
de Foment s’estableix en el 25% de la tarifa.

La majoria parlamentària del Partit Popular va rebutjar tant al Congrés dels Diputats com 
al  Senat  totes  les  esmenes  presentades  pels  grups  de  l’oposició  que  instaven  la 
modificació  o  la  supressió  de  l’esmentada  Disposició  Addicional  dels  Pressupostos 
Generals d’enguany. 

La ministra de Foment, així com alts càrrecs del ministeri, han afirmat reiteradament i de 
manera pública, tant en seu parlamentària com a través dels mitjans de comunicació, la 
intenció  del  Govern  d’usar  la  prerrogativa  que  els  atorga  l’esmentada  Disposició 
Addicional i limitar el dret al descompte de resident dels ciutadans de les Illes Balears.

La intenció de limitar el descompte per part del Ministeri de Foment, no desmentida, ha 
generat una gran alarma social  atesa la importància cabdal  de la connectivitat  aèria i  
marítima  a  la  nostra  comunitat.  Així  mateix,  diverses  manifestacions  públiques  de 
destacats responsables del Partit  Popular,  que han dit  que consideren innegociable el  
descompte o bé han afirmat desconèixer les intencions concretes del Ministeri, contrasten 
amb les d’altres destacats dirigents i membres del Govern de les Illes Balears que han 
parlat de diverses xifres possibles i d’intencions encara no consumades per part de la 
ministra de Foment. La confusió creada no ha fet més que augmentar la preocupació per  
les intencions del Ministeri que lesionaria greument els interessos econòmics i socials de 
les ciutadanes i ciutadans de les Illes Balears.



Per tot això el Ple ACORDA:

L’Ajuntament de SELVA manifesta la seva postura de total claredat i fermesa davant el 
Ministeri de Foment i el Govern central en contra de qualsevol retallada o reducció dels 
drets que actualment tenen els ciutadans de les Illes respecte de les tarifes aèries i les  
subvencions com a residents a l'arxipèlag.

L’Ajuntament de SELVA insta al Govern de les Illes Balears a mantenir una postura ferma 
davant  el  Ministeri  de  Foment  i  el  Govern  central  en  contra  de  qualsevol  retallada  o 
reducció dels drets que actualment tenen els ciutadans de les Illes respecte de les tarifes 
aèries i les subvencions com a residents a l'arxipèlag.

L’Ajuntament  de  SELVA  insta  al  Govern  Central  a  mantenir  l'actual  sistema  de 
subvencions a les tarifes aèries per als ciutadans de les Illes Balears, entenent que és la  
principal  compensació  que  tenen  com a  residents  a  un  territori  insular  i  que  la  seva 
supressió o reducció suposaria augmentar l'aïllament natural que suposa residir a les Illes. 

El Sr. Batle exposa que quant al fons de l'assumpte que es proposa mitjançant la present 
moció coincideix, i per tant li mostrarà el seu suport votant-la favorablement. Si bé, vol  
afegir que té coneixement de que per part del Govern de les Illes Balears es duen a terme 
intenses gestions per mantenir el descompte aeri amb les mateixes condicions que obren 
fins ara als residents de Balears i que el Ministeri ha anunciat que mantindrà la subvenció 
encara que s'intenta evitar el frau per usos indeguts dels certificats.  

La regidora del grup PSOE, Joana Maria Coll, diu que tots hem de fer força en aquest 
tema, ja que es una qüestió que agreuja molt l’econòmica de tots els residents de Balears. 
Que resultarà que les persones que han de viatjar per necessitat hauran de pagar els 
bitllets més cars, perquè no es podran programar els viatges. 

El Sr. Batle sotmet a votació la moció que queda aprovada per unanimitat dels regidors 
presents. 

5. Precs i Preguntes.

1. El Sr. Batle dóna trasllat a la Corporació de l'escrit rebut de la Societat de Caçadors  
de Muntanya pel que fa extensiva la convidada a l'acte que tindrà lloc el proper dia 24 de  
febrer  a  les  14.00h,  al  recinte  del  Pavelló  Municipal  Ses  Comes,  donant-se  per 
assabentats tots els regidors presents. 

2. El Sr. Batle informa que s'ha procedit a la renovació del contracte del policia local 
Alejandro  Carbonell,  per  a  l'exercici  2013,  a  la  vegada  que  s'estan  fent  gestions  per 
constituir una agrupació de municipis per tal de poder millorar la seguretat del municipi i el  
servei de la Policia Local, sota la coordinació de la Direcció General d'Interior del Govern. 

3. La regidora del grup CxI, Margalida Sampol, demana si ja se sap res de l'ascensor 



del local de la tercera edat de Selva. El Sr. Batle l'informa que l'ascensor no ha entrat mai  
en funcionament i que en aquests moments es duen a terme les gestions amb l'empresa 
contractista,  així  com  també  amb  el  departament  d'indústria  del  Govern  a  l’hora  de 
comprovar l'estat idoni de les instal·lacions i la seva posada en funcionament. El Sr. Batle 
manifesta la voluntat de que l'ascensor entri en funcionament el més aviat possible.  

4. La regidora del grup CxI, Margalida Sampol, demana com està la tramitació de les 
normes.  El  Sr.  Batle  informa  que  en  aquest  moment  els  tècnics  del  Consell  estan 
treballant damunt una proposta de delimitació de sòl urbà i pensa que es podrà debatre la  
proposta  dins  d'aquest  trimestre.  Una  vegada  es  tengui,  s'haurà  de  procedir  a  una 
exposició pública. 

5. La regidora del grup CxI, Margalida Sampol, diu que el passat 12 de gener va  sortir 
una notícia a la premsa de que en uns dos mesos es finalitzarien les obres de la carretera 
d'Inca a Caimari, i vol saber com està aquest tema. El Sr. Batle informa que a la carretera 
falta per executar l'aplicació de la darrera capa d'asfalt, així com també estaven pendents 
d'un  expedient  d'expropiació  que  s'ha  resolt  recentment.  Té  coneixement  de  que  al  
Departament de carreteres del Consell de Mallorca es duen els tràmits oportuns per poder 
habilitar els fons necessaris per finalitzar l'obra que necessita, que té un valor aproximat 
de 700.000 €. Es preveu que en uns mesos la carretera estigui completament acabada. 

6. La  regidora  del  grup  CxI,  Margalida  Sampol,  demana  si  està  prevista  alguna 
intervenció a la Carretera de Selva a Biniamar i més concretament a un punt que en 
vàries ocasions han caigut cotxes. Demana si s'ha fet cap petició al Consell perquè ho 
reparin.  El Sr.  Batle diu que hi  ha un projecte que s'està fent al  Consell.  I  que s'han 
estudiat els motius dels accidents a aquest punt i la majoria de vegades són per motius de 
velocitat. 

7. La regidora del grup CxI, Margalida Sampol, demana si és possible penjar les actes 
dels plenaris a la pàgina web de l'Ajuntament. El Sr. Batle li contesta que està previst i 
s'esta preparant l'aplicació corresponent. 

I, sense cap altre assumpte per tractar, el president aixeca la sessió a les 13.45 h, de la 
qual, com a secretària, estenc aquesta acta.

 La secretària                     Vist i plau
El batle
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