
 

Quan decideixes donar la passa endavant i participar en política, sobretot en un partit com MÉS per 
sa Pobla, ho fas amb la intenció de millorar el teu poble, d’introduir les noves concepcions polítiques 
entre els teus veïns, de fer el teu poble més habitable; en definitiva per evolucionar democràticament. 
Decideixes donar aquesta passa amb la major de les il·lusions, des de la valentia, la humilitat i la 
responsabilitat. Responsabilitat que ens obliga, a vegades, a prendre decisions que no voldríem ni 
haver-nos de plantejar ni en els nostres més imaginaris escenaris polítics. A aquest consistori no li 
queda altre remei que pujar els imposts. Pujar-los per una política irresponsable durant dècades, per 
una política de tirar la casa per la finestra d’anteriors legislatures i, per una política impositiva suïcida 
i totalment fantasiosa de l’anterior equip de govern, que baixà els imposts embambant amb un 
suposat superàvit que no existia. Venien eleccions i s’havien de gratar vots d’allà on es pogués, i per 
això davallaren els imposts per sota de les possibilitats econòmiques reals de l’Ajuntament, tenint en 
contra el criteri dels tècnics del consistori i l’avís de tota l’oposició en bloc. Aquesta davallada era pa 
per avui, resumit en vots, i fam per demà, l’embull que l’arreglin els altres, jo ja no hi seré. 

Hem intentat economitzar els recursos dels quals disposam des de l’Ajuntament, per això ens 
hem reduït els sous un 20% (que no vos entabanin els qui ens embambaven amb un superàvit de 
xifres propi del País de les Meravelles), hem reduït partides supèrflues a mínims, però les nòmines 
dels treballadors de l’escolteta, dels funcionaris de l’Ajuntament, dels treballadors dels serveis socials, 
els serveis que prestam a tots els poblers i pobleres (piscines, activitats, neteja de carrers, etc.), 
manteniment… són despeses que hem de fer front pel bon funcionament del nostre poble, i que no 
volem tocar. La situació econòmica de l’Ajuntament no és complicada, és CRÍTICA. Tenim un 
deute de elevadíssim i davant la irresponsabilitat, deixadesa, covardia i clientelisme d’alguns en el 
passat, no tenim altra sortida que aquesta. Hem intentat fer quadrar els comptes, però ha estat 
impossible, amb simples moviments de partides. 

Som qui som i assumim amb tota la valentia aquesta mesura totalment impopular, sobretot pels 
temps que corren on moltes famílies pobleres lluiten cada dia per arribar a final de mes. Som humils, 
transparents i estam dins aquest ajuntament per i per a vosaltres i, des de l’ètica política que ha 
imperat sempre dins MÉS per sa Pobla, ens veim en l’obligació moral d’explicar-vos personalment 
en què consisteix tot aquest nou model impositiu que el dia 5 de novembre es va dur a plenari. Des 
de MÉS seguirem treballant per millorar sa Pobla sempre al vostre servei. Ens devem a tots 
vosaltres. 

No som partidaris de justificar accions que prenem actualment amb arguments que ens vénen del 
passat, però pensem que fer-ho quan només han passat uns mesos de la nostra entrada a l’equip de 
govern és lícit. En la nostra opinió i segons es desprèn de la informació de què disposem, en els 
darrers temps en aquest ajuntament s’han dut a terme actituds irresponsables des del punt de vista 
econòmic i polític, tals com la despreocupació i els copets a l’esquena amb la intensió de construir 
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una façana opaca de cara al públic, fent veure a la gent que ha estat un polític excel·lent. Però 
comença ser ben hora que algú expliqui com s’ha deixat l’Ajuntament després de quatre anys, per 
l’”equip” de Biel Serra. 

La despreocupació, el malbaratament de recursos públics en activitats i una manca d’iniciativa de 
resolució o amortiment de situacions perjudicials pel poble, com ara l’absència de campanyes de 
conscienciació i sensibilització en aspectes com el civisme que es podrien haver finançat amb el 
contracte de Lumsa (l’1% segons el contracte que hi ha amb l’empresa s’ha de destinar a la publicitat 
de per al tractament de residus). Sa Pobla en temes de recollida és a on té el gran forat econòmic (els 
contractes amb Lumsa i els pagaments que es fan a Tirme pugen a un total de 1.600.000€ 
aproximadament) que ha incrementat el cost dels serveis: neteja viària (segons les dades d’aquest 
passat any s’han recollit unes 273 tones de brutor en els carrers), recollida de fems… 

Hi ha hagut una falta de rigor en la recaptació de les taxes per ocupació de via pública i del 
mercat dominical. La deixadesa és segurament la norma que ha primat la passada legislatura, fet que 
ha pujat el deute en l’ocupació de la via pública ha estat de 17.081,11€ (veure taula 1). Això no 
significa que els placers i firaires no hagin volgut pagar, sinó que no s’ha volgut cobrar, per part de 
l’Ajuntament. 

Sona estrany que un Ajuntament amb 13.000 habitants no tenguin ni una sola multa per 
infraccions urbanístiques, però l’Ajuntament de sa Pobla ha passat. Per tant hi ha hagut una absència 
total de sancions urbanístiques en els anys 2014 i 2015. Fins al punt que s’esperava recaptar 50.000€ 
(és evident que hi ha hagut una baixada de les obres), i hi ha hagut una recaptació líquida real de 0€ 
(veure Taula 2). 

Seguint, malauradament, amb la deixadesa, els impagaments a entitats diverses com són la 
SGAE, o Ticmallorca, o IMAS també pugen a quanties totals força elevades, més de 100.000€, i no 
se volgueren fer front, i ara toca respondre i donar la cara. A més a més, Serra va acomiadar 

Taula 1. Taxa mercats i comerç via pública

Any Descripció de l'ingrés Previsions 
inicials Drets reco. Nets Recaptació 

líquida
2011 Taxa sobre mercats i comerç a la via 60.000,00 50.065,95 50.065,95
2012 Taxa sobre mercats i comerç a la via 50.000,00 60.017,00 60.017,00
2013 Taxa sobre mercats i comerç a la via 53.000,00 48.070,03 48.070,03
2014 Taxa sobre mercats i comerç a la via 45.000,00 37.852,94 37.852,94

TOTAL 105.000,00 87.918,89

Taula 2. Multes per a infraccions urbanístiques

Any Descripció de l'ingrés Previsions 
inicials Drets reco. Nets Recaptació 

líquida
2011 Multes per infraccions urbanistiques 120.000,00 22.813,34 22.813,34
2012 Multes per infraccions urbanistiques 22.800,00 2.656,35 2.656,35
2013 Multes per infraccions urbanistiques 3.000,00 17.437,54 17.437,54
2014 Multes per infraccions urbanistiques 50.000,00 0 0



improcedentment l’arquitecte municipal i l’Ajuntament ha de respondre per indemnitzar aquesta 
persona. 

La mentida i les rabietes de Biel Serra 

Per què ens trobam amb aquesta situació si hi havia un superàvit, segon Biel Serra? Què va fer Serra 
per tenir superàvit? La resposta és molt fàcil: passar el mal per uns anys més tard (2015). Serra 
demana un refinançament dels deutes que se’ls hi concedeix, és a dir escampà la taca d’oli per a no 
tacar-se ell. Però això se’n diu viure a la ficció, d’aquí el famós quadre que segons Serra havia minorat 
en tres milions d’euros el deute de l’Ajuntament, però és en realitat fictici, perquè el que fa es 
perllongar el pagament. Deixant el deute en 12.221.439,36€ i un dèficit d’1.600.000€ per aquest any 
2015. Si això és control, cap pobler voldria saber que és descontrol. 

Presumeixen de control de la despesa, però anem a posar uns quants exemples clau. El web de 
l’Ajuntament (que ja hem dit moltíssimes vegades que es va fer sense sentit ni voluntat) va costar 
13.000€ i sense cap funció, cap! L’àrea de cultura a manera de propaganda electoral va exhaurir la 
partida perquè es va posar en els darrers mesos moltíssimes publicacions, sense to ni so. Els 
programes de la passada Fira i Menjar bé, costaren a l’Ajuntament de sa Pobla 5.800€, és això 
normal? És això el control de la despesa que vol fer creure Serra? 

L’actitud negligent de Biel Serra, que tot i saber que tenia un dèficit de 428.318,26€ (333.335,78€ 
[desfasament dels fems]+94.982,48€), irresponsablement decideix baixar un 50% els fems dels 
negocis, tenint l’informe de l’interventor (2014, i ja prèviament al 2013) advertint-lo que posava en 
perill els principis de sostenibilitat. Diu així: 
Per consegüent, i a pesar que la proposta no vulnera cap norma legal, podria, en el temps, ja que 
aquesta és una pràctica que l’any passat s’inicià, ser contradictòria amb els principis de sostenibilitat i 
equilibri financer propugnats per la Llei de Règim Local. 

Com ja va dir MÉS durant la campanya el Batle de la passada legislatura començà la campanya dos 
anys previs de les eleccions. No obstant això, Biel Serra, baixà el 50% quan sabia que no seria el 
candidat del PP en aquestes eleccions. Les tensions internes entre Margalida Serra i Biel Serra es 
van fer presents, i Biel Serra preparà el camí per dificultar la gestió en els pròxims governants, que 
molt probablement destinà els esforços per fer el camí impossible a Margalida Serra, i si no fos a ella 
als altres que governassin. Les rabietes d’uns ho acabam pagant tots (tant literalment com 
metafòricament). 

Forçats a la pujada 

Davant la insostenible situació econòmica derivada de la manca de recursos de l’Ajuntament i 
sobretot de la manca de responsabilitat de l’anterior equip de govern, la pujada dels imposts és 
inevitable, més si es prenen en consideració la modificació des del govern de Madrid en factors tals 
com la rebaixa del valor cadastral dels béns immobles del poble, que si no es corregís generaria un 



desfasament econòmic d’uns 700.000€. Per tant, si ja de per si no es puja l’IBI, l’Ajuntament deixa 
d’ingressar uns 700.000€. Amb tot, l’augment que es proposa representa un augment de 35€ en la 
contribució urbana i de 89€ en la rústica. 
També cal considerar que sense considerar les rebaixes d’imposts (fems) aprovades per l’anterior 
equip de govern, l’augment de les taxes de recollida de fems es situaria en un 20%. Però 

Tot plegat, tot i que apujar els imposts està als antípodes del nostre pensament i de la nostra 
voluntat, per responsabilitat no ens queda altra opció que donar suport a aquest increment, ja que el 
dèficit total d’aquest any, només d’aquest any és d’aproximadament d’1.600.000€, fruit d’aquesta 
deixadesa i irresponsabilitat de l’antic equip de govern. 

No s'ha deixat anar les bonificacions de família nombrosa, com volen fer creure uns. La bonificació 
de família nombrosa hi és, però haurà de passar per un sedàs el qual es durà a terme amb un criteri 
tècnic pels serveis socials. D'aquesta manera aquells que més tenen no es veuran bonificats, i les 
persones que compleixen amb els requisits, evidentment, podran accedir a la bonificació. MÉS 
demana justícia social, però aquesta mesura és puntual, per a la millora de la situació econòmica de 
l’Ajuntament, millorada mínimament la situació econòmica, la bonificació de famílies i altres 
necessitats es veuran recuperades, perquè creim i hem d’apostar per la justícia social. 

Amb tot, la recaptació total de la pujada i el manteniment dels imposts ascendeix a un total de 
832.000,00€. Que com podem veure tapa just la meitat del dèficit d’aquest any. Que amb un càlcul 
aproximat, si ens atenem a l’informe d’intervenció de 2014, el coeficient de recaptació és del 83,90%. 
Atenent a la pujada i sent realistes aquest percentatge molt probablement baixarà aproximadament 
uns 2 punts percentual, arribant així a un 81’9%. 

Un repte obligat 

Som ben conscients de l’esforç que hem de fer com a ciutadans en l'àmbit econòmic, però som 
encara més conscients en l'àmbit polític. Per això, des del començament MÉS per sa Pobla com a 
primera mesura i responsabilitat econòmica demanà baixar-se el salari un 20% passant de 1.100€ a 
772€ per una mitja dedicació. Amb tot, i sent més regidors no és que igualem la partida de regidors 
de la passada legislatura, sinó que és un estalvi més gran: 183.000€ en els 4 anys. Però no és l’única 
mesura d’estalvi que s’ha pres com equip de govern, tenim un control sobre aquelles despeses 
superiors a 2.000€, és a dir, tots aquells pressuposts que superen aquesta quantia s’han de dur a junta 
de govern i, si s’escau buscar alternatives, per trobar preus ajustats. 

Des de la regidoria d’innovació estem mirant d’introduir nous equips elèctric i/o electrònics que 
siguin respectuosos amb el medi ambient i amb l’economia. Fa prop de dos anys el senyor batle va 
canviar TOTES les bombetes de les faroles per unes bombetes tradicionals, i no se li va passar pel 
cap mirar de buscar fórmules per a la introducció de bombetes LED (que hi ha una reducció de 
despesa molt gran). També fa dos anys la caldera de la piscina coberta va ser substituïda per una de 
gasoil, quan en aquell moment ja hi havia altres alternatives i fonts més econòmiques i eficients. Per 
això, i amb la responsabilitat, tenim la decència de voler millorar l’eficiència dels edificis de 



l’Ajuntament. Estem mirant de fer un canvi de bombetes dels fanals, miram de millorar l’eficiència 
energètica dels nostres edificis (aïllament tèrmic, climatització correcta, il·luminació…), i altres 
mètodes correctors d’energia elèctrica com a la introducció de bateries per a l’eliminació d’energia 
reactiva (només de l’edifici de l’Ajuntament hi ha un estalvi d’energia de 500€). A més a més, s’està 
mirant la contractació d’altres empreses elèctrics que amb tot podria suposar un estalvi abundós. 
 


