
 

   

 

ACTA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA NÚM. 8 DE 29/7/2019 

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 

 

• Núm. 8/2019. 

• Caràcter: ordinària. 

• Data: 29/7/2019 

• Horari: de 20,05 a 21,50 hores.  

• Lloc: Sala de sessions de l’Ajuntament de Porreres. 

• Regidors/es assistents: Francisca Mora Veny, batlessa (El Pi); Jaume Martorell Mesquida 

(El Pi); Miquela Bordoy Obrador (El Pi); Gaspar Mora Mulet (El Pi); Antoni Sastre 

Vanrell (El Pi); Maria Antònia Veny Serra (El Pi); Maria Rosa Juan Moll (MES); Sebastià 

Lliteras Lliteras (MES); Bartomeu Garí Salleras (MES); Joan Obrador Gornals (PP); 

Maria Agnès Sampol Sabater (PP); Teresa Julià Julià (PP); Miquel Àngel Veny Mestre 

(PSOE). 

• Secretaria - intervenció: Maria del Mar Estarellas Pascual.  

 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 

La batlia dona la benvinguda a les persones assistents. A continuació, s'explica que es durà a 

terme la sessió plenària ordinària. A l’hora a dalt assenyalada es reuneixen a la Casa Consistorial 

els Srs./es Regidors/es que s’indiquen a dalt presidits per la Batlia i assistits per la secretària de la 

corporació, amb la finalitat de dur a terme la sessió plenària de l'Ajuntament que havia estat 

convocada pel dia d’avui. Comprovada l’existència del quòrum que exigeix la Llei, s’ordena el 

començament de la sessió amb l’ordre del dia indicat. 

 

 

PRIMER. PROPOSTA D'URGÈNCIA 

 

La Sra. Batlessa proposa incorporar per urgència l'estudi i aprovació del conveni de col·laboració 

amb el Consorci per a la Millora de les Infraestructures Turístiques i per al Foment de la 

Desestacionalització de l'Oferta de l'Illa de Mallorca, amb la finalitat de dur a terme l'execució de 

les obres del projecte d'Implantació de rutes senderista i de bicicletes, nord i sud, del municipi. El 

motiu de la urgència és que ha d'estar signat el conveni el 18/9/2019. 

 

Finalitzada la intervenció se sotmet a votació la inclusió a l'ordre del dia d'aquesta proposta 

d'acord i s'aprova per majoria absoluta de 10 vots a favor (6 El Pi, 3 MES i 1 PSOE) i 3 

abstencions (PP). 

 

 

SEGON. ESTUDI I APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 

 

En compliment del que disposa l'art. 97.2 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de 

règim local de les Illes Balears, la batlia demana si algun membre de la corporació vol formular 

qualque observació a l'acta de la darrera sessió anterior sense que ningú en formuli cap. A 

continuació, s'aprova per unanimitat l'acta de la sessió plenària extraordinària organitzativa núm. 

7 de 2/7/2019. 

 

 

TERCER. ESTUDI I APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL 2018. 

 

La batlia explica aquesta proposta d'acord i recorda que s'ha emès el dictamen de la Comissió 

Especial de Comptes i s'ha sotmès a exposició pública sense que s'hagin presentat al·legacions. 
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També diu que una vegada estigui aprovat s'ha d'enviar a la Sindicatura de Comptes per la seva 

fiscalització. 

 

La Sra. Sampol, regidora (PP), fa la següent intervenció: "Tècnicament no hi ha res a dir, els 

comptes estan bé, a més, ja aprovàrem la liquidació pressupostària del 2018 amb el pressupost 

2019 i reflexa exactament el mateix. Però sí que ens adonam compte de coses a millorar o 

solucionar. Hi ha una despesa excessiva en la partida de festes i hi ha una partida pendent 

d'aplicació de despeses 2018. Diguéreu que el 2018 us gastaríeu en festes 165.000 euros i al final 

se'n gastaren 210.000, més del que havíeu aprovat per pressuposts. Pel que fa a personal, a 

31/12/2018 hi ha 36 persones empleades de les quals només 13 són funcionaris els quals 

representen 36% i n'hi ha 18 d'eventuals, els quals representen un 50% del total d'empleats. 

Nosaltres pensem que és necessari acabar amb aquesta eventualitat del personal. Per això, seria 

important fer un concurs d'oposició que serviria per donar estabilitat, regularitzaria el personal i 

tindríem una estructura bàsica i fix formada per funcionaris. Per això és importantíssim fer la RLT 

i regularitzar l'estructura de personal. Hi ha diversos aspectes de gestió que cal regularitzar com 

per exemple el saldo pendent de cobrar de la Mancomunitat que sembla que s'hauria de fiscalitzar 

i regularitzar el qual ascendeix a un import de 37.921 €. A més, hi ha 515.000 euros pendents de 

cobrament d'exercicis tancats, anteriors a 2017, que representen un 60% del total dels drets 

pendents de cobrament dels quals 185.000 € ja es consideren de dubtós cobrament perquè són 

anteriors a 2013. D'altra banda hi ha obligacions d'exercicis anteriors aplicades a aquest exercici 

2018 de 120.000 euros, consideram que són xifres molt elevades. En relació a la contractació 

administrativa, hi ha un import d'1.323.155,19 euros que s'ha adjudicat de forma directa, dels 

quals un 50% de la contractació la majoria és en serveis i subministraments. En concret en 

subministraments hi ha 871.250,79 € d'adjudicació directa. Si es dugués a terme per procediment 

obert, faria que les contractacions fossin més transparents i també repercutiria que hi hagués una 

reducció de despeses. Consideram que és necessària més planificació. Pel que fa a les 

subvencions concedides, si llevam les que s'han donat als Serveis Municipals de Porreres, a la 

Fundació Auditori i al Fons Mallorquí de Solidaritat, s'han concedit a associacions 48.149,30 €. 

Pensam que seria interessant revisar el sistema per repartir les subvencions a les diferents entitats. 

Es podria fer d'acord amb el nombre d'afiliats, de fitxes, d'associats o nombre d'actes que puguin 

fer al llarg de l'any, com ho fan a altres municipis. Finalment, hi ha molts de projectes finalistes, 

dels quals s'han rebut subvencions que no s'han executat, com per exemple un projecte de medi 

ambient per import de 171.249,86 €". 

 

La Sra. Batlessa contesta que no entrarà en el debat de justificar les despeses de festes perquè ja es 

va justificar en el seu dia. En relació al personal, és cert que hi ha pocs funcionaris i molts 

d'eventuals. Diu que la llei Montoro ha estat molt bona per unes coses però no deixa augmentar ni 

convocar places. Diu que és evident i necessari que s'ha de donar seguretat laboral al personal de 

l'ajuntament. En relació al saldo pendent que hi ha de la Mancomunitat es tracta d'una subvenció 

de fa molts d'anys que no es va executar ni tampoc es va cobrar que s'ha de clarificar. En relació 

als saldos pendent de cobrament, diu que no es poden depurar quan un vol sinó que hi ha un 

termini establert i recorda que a vegades ja s'han fet acords de ple per depurar saldos pendents. 

Diu que s'hi fa feina. Pel que fa als contractes per adjudicació directa s'ha d'anar alerta al que es 

diu perquè es poden adquirir béns i serveis que no superin l'import de 15.000 € més IVA. Diu que, 

per exemple, comprar un boli a una papereria hi està inclòs i són quanties molt petites que van 

sumant. Afegeix que perjudica el petit comerç de la vila. Recorda que legalment els contractes 

menors estan permesos i que s'intenta que la gent del poble es puguin beneficiar. Pel que fa a les 

subvencions, comenta que s'està estudiant fer una convocatòria pública per donar les subvencions 

a les entitats segons un projecte i així seria més transparent. Explica que els imports s'han 

mantingut d'anys anteriors. D'altra banda diu que el projecte finalista de medi ambient al qual fa 

referència és el de rutes hidràuliques i s'ha licitat enguany. 
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La Sra. Maria Rosa Juan, regidora (MES), està d'acord amb la proposta del Partit Popular de 

regularitzar la situació del personal i fer una convocatòria pública així com el procediment 

d'atorgament de subvencions a les entitats. 

 

Finalitzat el debat, s'aprova amb 7 vots a favor (6 El Pi, 1 PSOE) i 6 abstencions (3 MES, 3 PP): 

 

«Vist el Compte General de l'exercici 2018, juntament amb tota la seva documentació annexa a 

aquesta, segons la legislació vigent. Vist que la Comissió Especial de Comptes en sessió celebrada 

en data 6/6/2019 va emetre el corresponent informe preceptiu en relació al Compte General 

d'aquesta corporació relatiu a l'exercici 2017. Vist que mitjançant anunci publicat en el Butlletí 

Oficial de les Illes Balears núm. 76 de 8/6/2019 el Compte General va ser objecte d'exposició al 

públic durant el termini de quinze dies, durant els quals, i vuit més, els interessats van poder 

presentar reclamacions, objeccions o observacions. 

 

Vist l'informe de la Comissió Especial de Comptes emès el 18/7/2019, i de conformitat amb el 

que es disposa en l'article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del 

Règim Local, el Ple, adopta per majoria absoluta el següent ACORD 

 

PRIMER.- Aprovar el Compte General de l'Exercici 2018 de l'Ajuntament de Porreres. 

 

SEGON.- Remetre el Compte General aprovat juntament amb tota la documentació que la integra 

a la fiscalització del Tribunal de Comptes, tal com s'estableix en l'article 212.3 del Text Refós de 

la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 

març, i, en compliment dels mandats de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat 

Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i altra normativa concordant, al Ministeri d'Hisenda i 

Funció Pública.» 

 

 

QUART. DACIÓ DE COMPTE DE LA CONVOCATÒRIA I LES BASES DE 

SUBVENCIONS DE LES BEQUES DE TRANSPORT ESCOLAR 2019/2020. 

 

La Sra. Batlessa dóna compte de la convocatòria i les bases de subvencions en matèria de 

transport escolar i educatiu reglat pel curs escolar 2019/2020. Explica que l'objecte d'aquestes 

bases és la regulació de les beques per al transport escolar de batxiller, graus formatius o 

universitaris reglats d'estudiants empadronats en el terme municipal de Porreres fins a un import 

de 13.000 €. Diu que funcionen bastant bé, s'esgoten i es varen ampliar de batxiller i estudis de 

formació professional a universitaris. 

 

La Sra. Maria Rosa Juan, regidora (MES), diu que estan contents que hi hagi aquestes beques i 

que podrien augmentar en el pressupost de 2020. També estan satisfets que es tramiti el conveni 

amb l'EMT per a ciutadans de Porreres, ja que és una proposta que vàrem fer fa uns anys i estam 

contents que l'equip de govern ho posi en marxa. 

 

La Sra. Batlessa diu que es pot debatre l'augment a la comissió de beques. El Sr. Miquel Àngel 

Veny, regidor PSOE, diu que aquesta proposta la va fer ell però que no es pot argumentar si no 

s'executa el 100%. La Sra. Batlessa diu que es pot donar més difusió a la convocatòria. 

 

La Sra. Maria Rosa Juan diu que si no s’executa el 100% de les beques, es pot estudiar augmentar 

la quantia atorgada als beneficiaris de les beques. 

 

 

La Sra. Sampol, regidora (PP), diu que a la clàusula 2, on s'introdueixen els requisits que hauran 
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de reunir les persones beneficiàries, en cap moment especifica que els estudis hagin de ser oficials 

o reglats. Consideram que seria important afegir-ho. Es contesta que està previst a la clàusula 

primera però que es pot millorar la redacció. 

 

La Sra. Sampol, regidora (PP), diu que, a l'apartat b) es demana assistir regularment a les classes, 

però com es fiscalitzarà aquest tema?. També diu que a la clàusula 5, no s'especifica res sobre la 

fase de sol·licitud ni tampoc sobre la fase de justificació. Per això, consideram que seria important 

fiscalitzar-ho. A més nosaltres proposam fer una declaració jurada com mentre aquella persona en 

qüestió ha assistit amb un mínim d'un 50% a les classes. Es contesta que es demana un certificat 

de secretaria del centre o bé un extracte de les notes per comprovar que ha assistit a classe. 

 

Finalitzat el debat el ple queda assabentat d'aquesta proposta de resolució amb la incorporació de 

les propostes plantejades: 

 

«Vist que es va considerar convenient efectuar la convocatòria i concessió de subvencions per a 

transport escolar mitjançant un procediment ordinari de concessió de subvencions per 

concurrència competitiva, cal iniciar d'ofici la convocatòria per l'òrgan competent, que 

desenvoluparà el procediment per a la concessió de les subvencions convocades segons estableix 

la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions, i d'acord amb els principis de la Llei 

39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 

 

La Legislació aplicable a l'assumpte és la següent: 

- Els articles 22 a 27 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 

- Els articles 55 a 64 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 

Subvencions, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol. 

- Els articles 23 a 29 del Reglament de Serveis de les Corporacions Locals aprovat per Decret de 

17 de juny de 1955. 

- Els articles 25 i 72 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. 

 

Vist el procediment legalment aplicable, vista l'existència de crèdit per a l'atenció de la despesa 

derivada de la concessió d'aquestes subvencions, de conformitat amb l'establert en l'article 23 de 

la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions RESOLC, 

 

PRIMER. Aprovar la convocatòria per a la concessió de subvencions per procediment de 

concurrència competitiva en matèria de subvencions per a transport escolar segons el text que 

figura en l'Annex I de la present Resolució. 

 

SEGON. Efectuar la retenció de crèdit amb càrrec a la partida pressupostària 32448009 per import 

de 13.000 euros, per atendre els compromisos que es derivin de la concessió de les referides 

subvencions. 

 

Annex I. CONVOCATÒRIA I BASES DE SUBVENCIONS EN MATÈRIA DE TRANSPORT 

ESCOLAR PER ESTUDIS REGLATS PEL CURS ESCOLAR 2019/2020. 

 

1. OBJECTE DE LES SUBVENCIONS 

1. L'objecte d'aquestes bases és la regulació de les beques per al transport escolar per estudis 

reglats (batxiller, graus formatius, universitaris) per estudiants empadronats en el terme municipal 

de Porreres. 

2. Per a aquesta finalitat existeix crèdit adequat i suficient en la partida pressupostària “324 48009 

Ajudes per a transport escolar” del pressupost per a l'any 2019 per import de 13.000,00 €. 

3. S'entén per subvenció tota disposició dinerària realitzada per l'Ajuntament, a favor de persones 

públiques o privades, i que compleixi els següents requisits: 
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a) Que el lliurament es realitzi sense contra prestació directa dels beneficiaris. 

b) Que el lliurament estigui subjecte al compliment d'un determinat objectiu, l'execució d'un 

projecte, la realització d'una activitat, l'adopció d'un comportament singular, ja realitzats o per 

desenvolupar, o la concurrència d'una situació, havent-hi el beneficiari de complir les obligacions 

materials i formals que s'haguessin establert. 

c) Que el projecte, l'acció, conducta o situació finançada tingui per objecte el foment d'una 

activitat d'utilitat pública o interès social o de promoció d'una finalitat pública. 

 

2. REQUISITS QUE HAURAN DE REUNIR LES PERSONES BENEFICIÀRIES 

 

Poden ser beneficiaris d'aquestes beques per estudis reglats les persones físiques que compleixin 

els requisits següents: 

a) Estar empadronat en el municipi de Porreres durant tot l'objecte de la subvenció. 

b) Estar matriculat d'estudis reglats i assistir regularment a les classes (com a mínim un 50%) o 

presentar-se als exàmens (d'un mínim del 50 per cent dels crèdits matriculats) en el curs 

2019/2020. 

c) Estar al corrent de les obligacions fiscals amb l'Ajuntament de Porreres i no trobar-se sotmès a 

cap procediment de reintegrament de subvencions públiques o cap procediment sancionador 

incoat per aquest motiu els pares o tutors legals dels escolars. 

 

3. FORMA I TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS 

Les persones interessades han de presentar la sol·licitud d'acord amb el model annex i s'adjuntarà 

necessàriament de la següent documentació: 

a) Fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o targeta de resident de l'estudiant i dels seus 

representants legals, si escau. 

b) Documentació acreditativa d'estar matriculat en el curs escolar 2019/2020. 

c) Declaració responsable del pare, mare, tutor/a legal de l'alumne, o del mateix alumne en el cas 

que sigui major d'edat, de no trobar-se inhabilitat per obtenir subvencions de les Administracions 

públiques, de no ser deutor de la Hisenda pública i d'estar al corrent de les seves obligacions amb 

la Seguretat Social i de no trobar-se sotmès a cap procediment de reintegrament de subvencions 

públiques o cap procediment sancionador. 

d) Dades del compte bancari a la qual s'ha de transferir l'import de la subvenció que eventualment 

es pogués concedir. 

e) Certificació acreditativa d'empadronament de l'estudiant. 

f) Declaració responsable de l'alumne de no tenir ingressos econòmics derivats d'activitats 

mercantils o laborals superiors a 3.000 € anuals. 

 

Les sol·licituds es formularan en el model que figura com a Annex d'aquesta convocatòria. Es 

dirigiran a l'Alcaldia Presidència de l'Ajuntament, i es presentaran en el Registre d'entrada de 

l'Ajuntament o per qualsevol dels mitjans assenyalats en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 

d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Publiques, en el termini 

de vint dies hàbils des de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial. 

 

4. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ DE LES SUBVENCIONS 

1. En el cas que, conclòs el termini de presentació de sol·licituds, aquesta no reuneixi els requisits 

necessaris per a la seva tramitació, es requerirà al sol·licitant perquè esmeni les deficiències 

advertides en el termini màxim i improrrogable de 10 dies hàbils, quedant advertit que de no fer-

ho així, es tindrà per desestimada la seva sol·licitud, d'acord amb el que es disposa en l'article 68.1 

de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 

Públiques. 

2. El procediment de concessió de la subvenció s'ajustarà al procediment de tramitació de 

subvencions de la Llei General de Subvencions 38/2003, i al procediment administratiu comú 
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previst a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 

Administracions Publiques. 

3. Per a la valoració de les sol·licituds es constituirà una comissió de valoració que estarà formada 

per l'alcaldia, que ocuparà el càrrec de la presidència, i 4 vocals, entre ells la persona que ocupa el 

càrrec de la regidoria d'educació i un representant de cada partit polític del consistori. Així mateix 

es nomenarà els corresponents suplents. 

4. Correspon a la comissió de valoració formular la proposta de resolució. La proposta, que no 

tindrà caràcter vinculant, haurà d'expressar la relació de sol·licitants pels quals es proposa la 

concessió de la subvenció, i la seva quantia, expressant els criteris de valoració seguits per 

efectuar-la. En qualsevol cas, la Comissió Avaluadora pot realitzar totes les actuacions que 

consideri necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut de 

les quals s'hagi de pronunciar la resolució i sol·licitar tots els informes i la documentació que 

consideri pertinents per resoldre. 

 

5. QUANTIA INDIVIDUALITZADA DE LES SUBVENCIONS O CRITERIS PER A LA SEVA 

DETERMINACIÓ 

1. La present convocatòria és finançada amb càrrec als pressupostos municipals en les següents 

partides i quanties: 324 48009 Ajudes per a transport escolar per import de 13.000 €. 

2. L'import de les beques serà el resultat de repartir proporcionalment la quantitat pressupostada 

pel nombre total de sol·licituds admeses amb un límit màxim de 300 € per sol·licitud. 

 

6. ÒRGAN COMPETENT PER A LA INSTRUCCIÓ I RESOLUCIÓ DEL PROCEDIMENT I 

TERMINI DE RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ 

1. L'òrgan competent per iniciar i resoldre el procediment és l'Alcaldia de l'Ajuntament de 

Porreres. 

2. L'òrgan competent per instruir el procediment la regidoria d'educació. 

3. El termini per resoldre és de dos mesos comptadors des de l'endemà de la data de finalització 

del termini d'esmena de sol·licituds. Una vegada transcorregut el termini màxim per resoldre 

sense haver-se dictat resolució expressa, es podrà entendre desestimada la petició. Contra aquesta 

resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició 

davant l'òrgan que l'ha dictat en el termini d'un mes comptador des que s'hagi notificat, o bé es pot 

interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal 

Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos des que s'ha notificat. 

 

7. TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DE LA FINALITAT I DE 

L'APLICACIÓ DELS FONS PERCEBUTS. 

1) El termini per justificar la subvenció finalitza l'1/10/2020. 

2) L'acreditació de la realització de l'objecte de la subvenció es realitzarà amb la presentació de 

factures o altres documents amb valor probatori equivalent amb validesa al tràfic jurídic mercantil 

o amb eficàcia administrativa, en els termes establerts reglamentàriament acreditatius del 

pagament del servei de transport escolar o altres despeses de transport corresponent a cadascun 

dels trimestres acadèmics mitjançant la presentació al Registre General de l'Ajuntament. 

3) Es presentarà un justificant acreditatiu del centre educatiu de l'assistència regular a les classes 

docents (com a mínim 50%) o haver-se presentat als exàmens (un mínim del 50 per cent dels 

crèdits matriculats) en el curs 2019/2020. 

4) Hauran de presentar-se originals i fotocòpies que seran diligenciades per l'administració 

municipal. A les factures es deixarà constància que han estat utilitzades com a justificant de la 

subvenció percebuda, especificant la seva utilització per a la justificació de la subvenció de la 

convocatòria corresponent. 

5) Una vegada presentada la documentació completa justificativa i abans de la preceptiva 

fiscalització, s'acordarà el pagament de les subvencions concedides. 
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8. INCOMPATIBILITAT AMB ALTRES SUBVENCIONS AJUDES O INGRESSOS 

Les subvencions objecte de la present convocatòria seran incompatibles amb qualsevol altra 

concedida per entitats públiques o privades pel mateix objecte. En cap cas, les persones 

interessades podran presentar com a despesa, qualsevol de les despeses ja presentades per 

justificar una altra ajuda o subvenció. D'acord amb el qual disposa l'article 73 de la Llei General 

de Subvencions, per evitar qualsevol duplicitat de subvencions o ajudes, l'Ajuntament 

estampillarà  les factures originals presentades amb el compte justificatiu, indicant la subvenció 

per a la justificació de la qual han estat presentades, i si l'import del justificant s'imputa totalment 

o parcialment a la subvenció. En aquest cas s'indicarà la quantia exacta que resulti afectada per la 

subvenció. 

 

9. PUBLICACIÓ 

Aquesta Resolució es publicarà en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, al tauler d’anuncis i a la 

pàgina web de l'Ajuntament de Porreres http://www.porreres.cat/. 

 

10. OBLIGACIONS DE LES BENEFICIÀRIES 

1. Són obligacions de les persones beneficiàries de les beques: 

a) Comunicar a l'Ajuntament l'acceptació o la renúncia de la beca en els termes de la resolució de 

la concessió. En qualsevol cas, l'acceptació s'entén produïda automàticament si en el termini de 

quinze dies comptables des que s'hagi notificat la resolució no es fa constar el contrari. 

b) Sotmetre's a les actuacions de comprovació i control que pugui dur a terme l'Ajuntament o 

qualsevol dels òrgans de control financer competents i col·laborar i facilitar tota la documentació 

que els hi requereixi en l'exercici d'aquestes funcions de control. 

c) S'entendrà justificada la beca quan la documentació presentada per la persona beneficiària sigui 

aprovada per l'òrgan municipal competent. 

2. L'incompliment de qualsevol de les obligacions anteriors pot donar lloc a la reducció i/o 

revocació de la beca amb la corresponent devolució de les quantitats percebudes, que es podran 

recuperar aplicant el procediment de constrenyiment i inhabilitant al beneficiari per rebre noves 

quantitats per aquests conceptes. Tot això, sense perjudici de poder exigir les responsabilitats que 

pogués tenir d'ordre penal, civil o administratiu. 

 

11. NORMATIVA APLICABLE 

En tot allò no previst en aquestes bases reguladores serà aplicable la Llei 38/2003, de 17 de 

novembre, General de Subvencions, de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment 

Administratiu Comú de les Administracions Públiques, el Reglament de serveis de les 

Corporacions Locals de 17 de juny de 1955, el Reial decret Legislatiu 2/2004 pel qual s'aprova el 

Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i la normativa per a la concessió de 

subvencions públiques així com la resta de normativa que sigui aplicable. 

 

 

ANNEX 1. SOL·LICITUD SUBVENCIÓ DE BEQUES PER TRANSPORT ESCOLAR 

2019/2020  

DADES DEL SOL·LICITANT 

• Nom i Cognoms: DNI/NIE 

• Direcció (carrer, municipi, codi postal i província): 

• Telèfon mòbil: 

• Correu electrònic: 

• Centre educatiu:  

• Compte corrent bancari: 

• DADES DEL PARE/MARE/TUTOR LEGAL (si la persona beneficiària es menor edat) 

• Nom i Cognoms: DNI 

• Direcció (carrer, municipi, codi postal i província): 
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• Telèfon Mòbil: Correu electrònic: 

• Compte corrent bancari: 

EXPOSO: 

PRIMER. Que, de conformitat amb les Bases, es concedeixi subvenció per a transport escolar per 

al curs 2019/2020 i  declar sota la meva responsabilitat que les dades que es consignen són certes. 

SEGON. El sol·licitant declara: 

— Que totes les dades que consten en aquesta sol·licitud, i els documents que l'acompanyen, són 

certs. 

— Que compleix i accepta la normativa general vigent reguladora de les subvencions que atorga 

l'Ajuntament i tots els requisits exigits a les bases i la convocatòria per sol·licitar i atorgar 

aquestes subvencions. 

— Que està assabentat/assabentada que la manca de justificació documental de les subvencions 

rebudes d'aquest Ajuntament no només comporta l'anul·lació de la subvenció i l'exigència de 

responsabilitats als perceptors, sinó que com a conseqüència no es tramitarà aquesta sol·licitud ni 

posteriors. 

— Que no està culpable en les prohibicions per obtenir la condició de beneficiari indicades als 

apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

 

TERCER. Acompany juntament amb la sol·licitud de la subvenció els documents següents: 

• Fotocòpia del DNI/NIE. 

• Certificat d'empadronament 

• Matricula escolar curs 2019/2020 

 

QUART. Declar sota jurament/promesa que les següents dades són certes. 

1. Declaració responsable que el sol·licitant no concorre cap de les circumstàncies que impedeixin 

obtenir la condició de beneficiari de subvencions públiques, establertes en l'article 13 de la Llei 

general de subvencions. 

2. Estar al corrent de les obligacions fiscals amb l'Ajuntament de Porreres i les altres obligacions 

tributàries i de la Seguretat Social imposades per la normativa vigent i de no trobar-se sotmesa a 

cap procediment de reintegrament de subvencions públiques o cap procediment sancionador. 

3. Declar que l'estudiant no té ingressos econòmics derivats d'activitats mercantils o laborals 

superiors a 3.000 € anuals. 

Porreres, _____ de ____________________ de 2019. 

Beneficiari/a o representant legal del beneficiari/a de la subvenció 

Signatura: ________________________ Signatura: _________________________ 

 

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA DE L'AJUNTAMENT DE PORRERES 

 

 

ANNEX 2. COMPTE JUSTIFICATIU DE LA SUBVENCIÓ DE BEQUES DE TRANSPORT 

ESCOLAR 

 

1. MEMÒRIA DE L'ACTUACIÓ 

Les despeses que es presenten han estat utilitzades per a la realització de transport escolar per al 

curs 2019/2020 per part de l'alumne/a ___________________ al centre________________ 

 

2. MEMÒRIA ECONÒMICA. JUSTIFICACIÓ DEL COST DE LES ACTIVITATS 

REALITZADES 

2. 1 Acreditació de la realització de l'objecte de la subvenció mitjançant la presentació de factures 

o altres documents amb valor probatori equivalent acreditatius del pagament del servei de 

transport escolar o altres despeses de transport. 
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• Cal indicar els següents conceptes: descripció de la despesa; document de la despesa; 

creditor (CIF); data de pagament; import.  

• Cal adjuntar les factures originals o còpies compulsades dels documents comptables 

acreditatius de la despesa i del seu pagament. 

2.2 Així mateix s'adjunta justificant acreditatiu del centre educatiu de l'assistència regular a les 

classes docents (com a mínim 50%) o haver-se presentat als exàmens (un mínim del 50 per cent 

dels crèdits matriculats) en el curs 2019/2020. 

 

3. RELACIÓ D'ALTRES INGRESSOS O SUBVENCIONS QUE HAN FINANÇAT 

L'ACTIVITAT SUBVENCIONADA 

Les subvencions objecte de la present convocatòria són incompatibles amb qualsevol altra 

concedida per entitats públiques o privades pel mateix objecte i no es pot presentar com a despesa, 

qualsevol de les despeses ja presentades per justificar l'altra ajuda o subvenció. Per tot això, 

d'acord amb el qual disposa la clàusula 8 de la Convocatòria de subvencions de transport escolar 

2019/2020 i d'acord amb el què estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 

Subvencions, mitjançant la present, el beneficiari/a de la subvenció de transport escolar 

2019/2020, declar sota la meva responsabilitat: 

• Que totes les dades presentades en aquest compte justificatiu són certes. 

• Que totes les despeses presentades en aquest compte justificatiu s'han abonat íntegrament 

al proveïdor o subministrador pel concepte objecte de la subvenció. 

• Que no s'han presentat cap d'aquestes despeses per justificar cap ajuda o subvenció de cap 

altra Administració Pública, l'objecte de la qual coincideixi amb la subvenció del compte 

justificatiu que es presenta en aquest document. I si no és així, s'indica a l'apartat 3. 

• Que no s'obtenen ingressos econòmics derivats d'activitats mercantils o laborals superiors 

a 3.000 € anuals. A fi de justificar l'adequada execució de la despesa realitzada i el fidel 

compliment de la finalitat per la qual va ser concedida la subvenció davant l'Ajuntament 

de Porreres, s'emet aquest compte justificatiu. 

 

Porreres, _____ de __________________ de 2020. 

 

Beneficiari/a o representant legal del beneficiari/a de la subvenció 

Signatura: __________________________ 

 

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA DE L'AJUNTAMENT DE PORRERES 

 

 

CINQUÈ. DACIÓ DE COMPTE DE LES BASES REGULADORES DE TASTART 2019 

 

El Sr. Gaspar Mora, regidor de cultura, dóna compte de les bases que regularan l'edició de la nit 

de l'art i el vi que s'anomenarà TASTART 2019 i tindrà lloc el 12 d'octubre de 2019, d'acord amb 

les bases següents. Diu que hi podran participar tots els artistes de les Illes Balears. 

 

La Sra. Sampol, regidora (PP), demana Quins honoraris seran per artista? Al punt 8 especifica que 

els honoraris es correspondran amb el 15% del pressupost total d'organització. Però quin 

pressupost tenim? El Sr. Mora contesta que es tracta d'una proposta de la mateixa associació 

d'artistes visuals i que els hi correspon un 15%. També diu que s'ha pressupostat 13.000 € per 

enguany. La Sra. Batlessa diu que les bases estan redactes per l'associació dels artistes que duen a 

terme les mostres d'art a diversos municipis. 

 

Finalitzat el debat, la corporació queda assabentada. 

 

«Bases reguladores de la convocatòria 
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Convocatòria d'arts visuals: 

1. Hi poden participar tots els i les artistes residents a les Illes Balears així com les entitats, 

galeries, associacions i grups que promoguin l'art. Els i les artistes podran presentar: obra 

pictòrica, obra escultòrica, vídeo, instal·lacions o intervencions concretes a espai públic. 

 

2. Espais per a la mostra: 

 

Espais Oficials. Formen part dels espais oficials de la mostra el Museu de Porreres, la Sala 

d'exposicions de La Caixa, la Sala Polivalent, l'Auditori de Municipal de Porreres, l'Ajuntament 

de Porreres i la resta d'espais privats que se cedeixin lliurement per exposició. 

 

Espais privats adherits. Són tots aquells espais privats que participen amb una proposta artística 

pròpia. 

 

3. S'estableix una comissió de selecció, que vetllarà per la qualitat de les obres i instal·lacions a 

exposar i dels espais participants. Formaran aquesta comissió dos representants del món artístic 

(un artista i un gestor cultural) i un representant de l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Porreres. 

Aquesta comissió serà la responsable de la selecció d'artistes i obres participants en els espais 

oficials. Una setmana abans del tancament del termini d'admissió de propostes es farà pública la 

composició d'aquesta comissió. 

 

4. Les inscripcions formals es podran realitzar de l'1 al 31 d'agost de 2019, per correu electrònic a 

inscripcions@tastart.com, adjuntant tota la informació indicada en el punt 5, o a les oficines de 

l'Ajuntament de Porreres, de 8,30 a 14.30 hores, tel. 971647221. 

 

5. Els artistes interessats a exhibir la seva obra presentaran en el moment de la inscripció: 

- Dades personals i fotografia 

- Fotocòpia del DNI. 

- Fotografia en alta resolució (300dpi, din A4) de l'obra o obres que s'hi presenten i text breu 

explicatiu. 

- Maqueta i/o disseny, en el cas d'instal·lacions o composicions murals, especificant-hi les mides, 

el muntatge i tota aquella informació necessària per a la seva correcta avaluació. 

- Identificació de l'espai privat per la seva intervenció (si és el cas) 

- Fotografia, dades i text que voleu que surti a la web de l'edició www.tastart.com. 

 

6. La comissió es reserva el dret de convidar a participar en l'esdeveniment mostra aquells artistes, 

entitats, galeries, comissaris, col·lectius, associacions i grups que es considerin adients i distribuir 

els espais amb un criteri que cerqui major èxit i repercussió. Es farà una selecció d'entre 20 i 30 

artistes que formaran part de la mostra. Així mateix, a comissió respectarà el dret de llibertat 

d'expressió dels artistes i procurarà la paritat en la selecció dels participants. 

7. L'embalatge anirà a càrrec de l'artista. El transport i l'assegurança de l'obra de l'organització. 

Els artistes seleccionats a la convocatòria formalitzar un contracte amb l'ajuntament i rebran uns 

honoraris d'exhibició corresponents a un 15% del pressupost total de l'organització de l'activitat. 

 

8. Els participants podran muntar i desmuntar l'obra personalment, aquelles que no tinguin 

disponibilitat per fer-ho, hauran de comunicar-ho a l'organització. La comissió serà la responsable 

de la ubicació de cada obra i donarà el vistiplau definitiu del muntatge. L'organització concretarà 

amb els artistes el dia del muntatge i desmuntat de les obres, amb una antelació mínima de 15 

dies. 

 

9. Inscriure una obra o proposta a la mostra implica la presumpció de la seva autoria, i qui l'hagi 
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inscrit en serà responsable davant tota reclamació que es pugui formular. 

 

10. Durant l'esdeveniment, les obres corresponents a les diferents exposicions, instal·lacions i 

muntatges inclosos a TASTART no seran objecte de comerç, no podrà existir venda directa d'obra 

ni aquesta podrà comptar amb preus visibles pel visitant (excepte aquelles que s'ubiquin a galeries 

o espais de titularitat privada o aquelles que pel seu objecte social autoritzi expressament la 

comissió). 

 

11. Els autors de les obres o projectes seleccionats cediran per un termini de dos anys els drets de 

comunicació pública, exclusivament per fer difusió de l'activitat de TASTART. 

 

12. Totes aquelles qüestions no estipulades en aquestes bases seran resoltes per la comissió de 

selecció, sempre garantint una solució justa i digne per ambdues parts. 

 

13. El simple fet d'inscriure's a la mostra pressuposa l'acceptació d'aquestes bases.  

 

 

SISÈ. DACIÓ DE COMPTE DEL CALENDARI DE REUNIONS DE DIVERSOS 

ÒRGANS COL·LEGIATS.  

 

La Sra. batlessa dóna compte del calendari anual de reunions de diversos òrgans col·legiats i 

comissions de treball. El Sr. Miquel Àngel Veny, regidor PSOE, diu que es tracta de reunions 

ordinàries però si algú considera que se n'han de fer més ho pot proposar. 

 

La Sra. Sampol, regidora (PP), dóna les gràcies per haver rebut el calendari de reunions de les 

comissions, ja que feia vuit anys que ho demanàvem i de totes les comissions, la de memòria 

històrica i la de circulació podem dir que són les que s'han anat reunits més regularment i algunes 

es varen reunir una o dues vegades durant tota la legislatura. Ara, amb el calendari es garantirà la 

periodicitat de les reunions. 

 

La Sra. Maria Rosa Juan, regidora (MES), diu que no hi consta la comissió de música. La Sra. 

Batlessa contesta que s'està estudiant com anul·lar el Patronat i crear la comissió de música i que 

es durà en un altre ple. 

 

Finalitzat el debat, la corporació queda assabentada d'aquesta proposta: 

• La comissió de Memòria Històrica es reunirà els mesos d'octubre, febrer i juny, el primer 

dijous de cada mes a les 20.00 h 

• La comissió de Porreres Ràdio es reunirà els mesos de setembre i maig, el primer dijous 

del mes a les 18.00 h. 

• La Junta Local de Protecció Civil es reunirà els mesos d'octubre, febrer i juny, el tercer 

dijous del mes a les 20.00 h. 

• La Comissió de Museus i fons artístic es reunirà els mesos de setembre, març i juny, el 

primer dijous del mes a les 20.00 h. 

• El Pla d'Igualtat es reunirà els mesos de setembre i febrer, es confirmarà el dia amb l'agent 

d'igualtat i es reuniran a les 12.00 h. 

• La comissió sectorial de circulació es reunirà els mesos d'octubre, febrer i juny, el segon 

dijous del mes a les 20.00 h. 

• La Junta Local de Seguretat es reunirà al setembre. 
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SETÈ. ESTUDI I APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL 

CONSORCI PER A LA MILLORA DE LES INFRAESTRUCTURES TURÍSTIQUES I 

PER AL FOMENT DE LA DESESTACIONALITZACIÓ  

 

La Sra. Maria Rosa Juan, regidora (MES), diu que el seu grup votarà a favor perquè es tracta 

d'una millora pel municipi de Porreres. Diu que ja s'havien fet diverses obres al camí de Son 

Dagueta i pel camí de Sa Torre i demana si aquestes obres ja es contemplaven en aquest conveni. 

La Sra. Batlessa diu que estan previstes a un altre projecte de rutes hidràuliques que va proposar 

el fòrum turístic per enllaçar els diferents pous i adequar els camins. El Sr. Martorell diu que és un 

projecte complementari i que es tracta d'una ruta de sis quilòmetres. Explica que es farà servir un 

paviment ecològic respectuós amb el medi ambient i passarà per dues pedres de peix que hi ha al 

camí de Es Tast i el Pou de sa Carrera. La Sra. Batlessa diu que és un requisit que passin a prop 

d'allotjaments turístics i que està previst incloure la senyalització amb codis QR. 

 

La Sra. Sampol, regidora (PP) diu que el conveni tècnicament és correcte. Fa constar que el 

consorci finança un 80% i l'ajuntament haurà d'aportar 86.814,80 €. També demana quins costos 

de manteniment suposaria? El Sr. Martorell contesta que es tracta d'arreglar camins i actualitzar la 

senyalística i creu que els costos de manteniment són molt baixos encara que fa mal determinar. 

 

El Sr. Sebastià Lliteres, regidor MES, diu que hi ha diversos senyals a fora vila que necessiten 

manteniment i també es poden plantejar un pla de manteniment dels camins rurals per planificar 

les millores al llarg de l’any per poder-ho pressupostar millor. La Sra. Batlessa diu que s'ha fet 

tasques per arreglar la vegetació i que s’haurà de fer un  concurs públic per gestionar un pla de 

manteniment perquè són molts doblers, de cara als pressuposts del 2020 ja s’hi fa feina. 

 

El Sr. Joan Obrador, regidor PP, diu que pel pressupost del 2020 s'hauria de tenir en compte 

l'asfaltat de diversos carrers del poble que estan molt malament. El Sr. Martorell contesta que fins 

fa uns anys s'asfaltaven els carrers sense arreglar les canonades d'aigua, però ara es fan projectes 

que incloguin arreglar les canonades d'aigua per separar les pluvials de les residuals i també 

és té en compte el tema de les barreres arquitectòniques. Això suposa que s'arreglin menys carrers 

però els projectes que s'executen estan millor. La Sra. Batlessa diu que cada any el consell de 

Mallorca dona una subvenció per obres i se sol destinar a arreglar carrers. El Sr. Martorell diu que 

fa uns dies s'han començat les obres del carrer pare Francesc Molina de la zona de l'escola nova i 

escoleta. El Sr. Obrador diu que hi ha molta feina a fer per arreglar carrers.  

 

Finalitzat el debat, s'aprova el següent acord per unanimitat:  

 

«Donada la voluntat d'aquest Ajuntament de subscriure un conveni de col·laboració amb el 

Consorci per a la Millora de les Infraestructures Turístiques i per al Foment de la 

Desestacionalització de l’Oferta de l’Illa de Mallorca, amb la finalitat de dur a terme l’execució 

de les obres del projecte d’Implantació de rutes senderista i de bicicletes, nord i sud, del municipi. 

Vist que el 26 de juny de 2018 la junta rectora va aprovar la convocatòria pública del Consorci 

Borsa d’Allotjaments Turístics per a la selecció i el cofinançament dels projectes d’inversió i de 

les actuacions per a la millora de l’oferta turística a l’illa de Mallorca, corresponent a l’exercici de 

2018. 

 

Vist que en data 19 de juny de 2019 la presidència del Consorci Borsa d’Allotjaments Turístics 

(per delegació de la Junta Rectora en data 3 de maig de 2019) aprovà la selecció de projectes 

d’inversió i/o actuacions com a finançables, publicat al Butlletí Oficial de les Illes Balears número 

26, de 29 de juny de 2019. 
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De conformitat amb els articles 47 i següents de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic 

del Sector Públic, la disposició segona de la Llei de Contractes del Sector Públic i l'article 22 de la 

Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, el ple de la corporació adopta 

aquesta resolució per unanimitat: 

 

PRIMER. Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consorci per a la Millora de les 

Infraestructures Turístiques i per al Foment de la Desestacionalització de l’Oferta de l’Illa de 

Mallorca i l’Ajuntament de Porreres per a l’execució de les obres del projecte d’Implantació de 

rutes senderista i de bicicletes, nord i sud, del municipi de Porreres, el qual s'adjunta com annex. 

El cost màxim total del projecte d’inversió aprovat és de quatre-cents trenta-quatre mil setanta-

quatre euros amb un cèntim (434.074,01 €). 

 

L’aportació del Consorci Borsa d’Allotjaments Turístics serà com a màxim del 80% del cost total 

del projecte, quantificat en un import de tres-cents quaranta-set mil dos-cents cinquanta-nou euros 

amb vint-i-un cèntims (347.259,21 €). 

 

SEGON. Aprovar i disposar la despesa per un import de vuitanta-sis mil vuit-cents catorze euros 

amb vuitanta cèntims (86.814,80 €) corresponent a com a mínim el 20% del cost total del projecte 

que s’efectuarà amb càrrec al seu pressupost de l’exercici 2020, i en el seu cas mitjançant la 

tramitació del corresponent expedient plurianual per a exercicis posteriors. 

 

TERCER. Facultar a la batlessa a executar la formalització del conveni.  

 

Annex. Conveni de col·laboració entre el Consorci per a la Millora de les Infraestructures 

Turístiques i per al Foment de la Desestacionalització de l’Oferta de l’Illa de Mallorca i 

l’Ajuntament de Porreres per a l’execució de les obres del projecte d’Implantació de rutes 

senderista i de bicicletes, nord i sud, del municipi. 

 

Parts 

 

Iago Negueruela i Vázquez, president de la Junta Rectora del Consorci Borsa d’Allotjaments 

Turístics amb CIF 44.836.088-A, facultat per subscriure aquest conveni d’acord amb l’article 12 

dels seus estatuts. 

 

Francisca Mora Veny, batlessa de l’Ajuntament de Porreres amb CIF 43.068.318-J, en virtut del 

nomenament en sessió extraordinària del ple de 15 de juny de 2019. 
 

Antecedents 
 
1. El Consorci per a la Millora de les Infraestructures Turístiques i per al Foment de la 

Desestacionalització de l’Oferta de l’Illa de Mallorca fou creat el 2008. Aprovada la Llei 

2/1999, de 24 de març, General Turística, el Consell de Govern aprovà, d’acord amb l’article 

54, un nou text dels estatuts del consorci, respecte del que s’admeté la denominació Consorci 

Borsa d'Allotjaments Turístics. La Llei 8/2012, de 19 de juliol, modificada per la Llei 6/2017, 

de 31 de juliol, del Turisme de les Illes Balears, dóna una nova cobertura al Consorci als 

articles 91 i 92.  
 

2. D’acord amb l’objecte del consorci a l'article 3 dels estatuts, mitjançant la borsa de places, els 

ingressos obtinguts amb la gestió d’aquesta s’ha de destinar, de manera total o parcial, a les 

activitats que en l’article mateix es defineixen i en els apartat 1 i 2 de l’article 92 de la Llei 

8/2012, modificada per la Llei 6/2017, s’estableix que correspon a la Junta Rectora del 
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consorci seleccionar les activitats i els projectes que es vulguin desenvolupar i que siguin 

viables tècnica i econòmicament. 
 

3. A la sessió extraordinària de la Junta Rectora de data 26 de juny de 2018 es va aprovar la 

convocatòria pública del Consorci Borsa d’Allotjaments Turístics per a la selecció i el 

cofinançament dels projectes d’inversió i de les actuacions per a la millora de l’oferta turística 

a l’illa de Mallorca, corresponent a l’exercici de 2018. Posteriorment, en data 19 de juny de 

2019 la presidència del Consorci Borsa d’Allotjaments Turístics (per delegació de la Junta 

Rectora en data 3 de maig de 2019) aprovà la selecció de projectes d’inversió i/o actuacions 

com a finançables, publicat al Butlletí Oficial de les Illes Balears número 26, de 29 de juny de 

2019. 
 

4. Aquest projecte d’inversió es desenvoluparà per part de l’Ajuntament de Porreres amb 

l’objecte de convertir-ho en projecte d’obres definitiu, que el mateix ajuntament haurà de 

licitar i executar, i que prèviament ha de presentar al Consorci Borsa d’Allotjaments Turístics 

per a la seva aprovació definitiva. 

 
5. L’actuació objecte del conveni té una connexió directa, lògica i clara amb l’objectiu de 

fomentar de manera directa i indirecta qualsevol activitat que assoli la competitivitat, la 

diversificació i la desestacionalització de l’oferta turística a l'illa de Mallorca. El 

desenvolupament del projecte pretén incrementar l’oferta turística i millorar la qualitat de les 

infraestructures turístiques.  

 

6. L’ajuntament té competència en el seu àmbit respectiu per realitzar les activitats necessàries 

per poder executar el projecte objecte d’aquest conveni i portar a terme la seva execució 

material, mitjançant la licitació del corresponent contracte, d’acord amb la normativa que li és 

d’aplicació, i juntament amb el Consorci Borsa d’Allotjaments Turístics disposa de capacitat 

econòmica per finançar-lo.  

 

Per això convenen les parts la signatura d’aquest acord per assolir eficaçment les actuacions 

de millora de l’oferta turística. 

 

Clàusules 
 

1. Objecte 
 

Aquest conveni té per objecte articular la col·laboració entre les parts signants amb la finalitat 

d’executar el projecte definitiu d’Implantació de rutes senderista i de bicicletes, nord i sud, del 

municipi, del terme municipal de Porreres, que haurà de ser supervisat i aprovat per la Junta 

Rectora del Consorci Borsa d’Allotjaments Turístics. 
 

Amb aquest projecte es pretén assolir els següents objectius generals:  
 

Es donarà continuïtat a les infraestructures senderistes i ciclistes que impulsa l’Ajuntament de 

Porreres amb altres recorreguts alternatius, en complementació de les rutes dissenyades pel 

Consell de Mallorca, incrementant significativament l’oferta existent en les zones Nord i Sud del 

municipi. 
 

Les actuacions consistiran en l’habilitació d’aquestes rutes mitjançant la intervenció als camins 

municipals existents, amb la neteja i la millora del ferm, la reobertura d’aquells que es troben 

impracticables, la senyalització turística dels recorreguts, i la ubicació de noves zones de descans. 

Així mateix, s’implantaran noves tecnologies mitjançant aplicacions informàtiques per tal de que 
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els usuaris puguin conèixer els recorreguts i les seves particularitats amb filmacions divulgatives 

traduïdes a altres idiomes.  
 

Porreres és en l’actualitat un dels municipis del Pla de Mallorca que ha experimentat un major 

creixement en el nombre de visitants i de cicloturistes. A més, compta amb un total de deu 

establiments destinats a l’allotjament turístic, i que es localitzen a la ruralia del municipi, sent 

molt important el servei que donen als visitants i a aquells que practiquen l’esport del ciclisme, 

contribuint així a la generació d’una important activitat econòmica en altres sectors, com són de la  

restauració, d’oci i comercial. És per aquest motiu que les millores que es produeixen en les 

infraestructures turístiques amb la inversió de l’administració pública suposen un important avanç 

en la competitivitat del producte que s’ofereix i el foment de la desestacionalització del sector, a 

més d’un suport a la iniciativa empresarial en la seva aposta per l’increment en la qualitat de 

l’oferta turística.   
 

2. Cost de les actuacions i aportacions de les parts 
 

El cost màxim total del projecte d’inversió aprovat és de quatre-cents trenta-quatre mil setanta-

quatre euros amb un cèntim (434.074,01 €). 
 

L’aportació del Consorci Borsa d’Allotjaments Turístics serà com a màxim del 80% del cost total 

del projecte, quantificat en un import de tres-cents quaranta-set mil dos-cents cinquanta-nou euros 

amb vint-i-un cèntims (347.259,21 €), i s’efectuarà amb càrrec al seu pressupost de l’exercici 

2019, en concret a les partides pressupostàries del Capítol VII, i en el seu cas mitjançant la 

tramitació del corresponent expedient plurianual per a exercicis posteriors.  
 

No es modificarà el valor de l’aportació econòmica màxima del Consorci Borsa d’Allotjaments 

Turístics aprovada per la Junta Rectora, sent l’Ajuntament de Porreres el que assumirà qualsevol 

increment pressupostari que es pugui produir. 
 

L’Ajuntament de Porreres finançarà com a mínim el 20% del cost total del projecte, quantificat en 

un import de vuitanta-sis mil vuit-cents catorze euros amb vuitanta cèntims (86.814,80 €) que 

s’efectuarà amb càrrec al seu pressupost de l’exercici 2020, i en el seu cas mitjançant la tramitació 

del corresponent expedient plurianual per a exercicis posteriors. 
 

Atès que les obres objecte de licitació no tenen com a finalitat el compliment dels objectius 

prevists en la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears i que el 

pressupost de licitació supera la quantitat de 300.506,05 euros, s’haurà de fer efectiu compliment 

del que disposa l’article 80.1 i 80.6 de la llei esmentada.  

 

3. Finançament i obligacions de les parts 
 

3.1. Finançament i obligacions del Consorci Borsa d’Allotjaments Turístics 
 

a) El Consorci Borsa d’Allotjaments Turístics ha de finançar el projecte presentat per 

l’Ajuntament de Porreres amb un import quantificat en tres-cents quaranta-set mil dos-

cents cinquanta-nou euros amb vint-i-un cèntims (347.259,21 €), que ha de transferir al 

compte de l’ajuntament IBAN ES93 2038 3395 17 6400000319 en els següents terminis:  
- Un 20% quan el projecte estigui supervisat i aprovat definitivament pel Consorci 

Borsa d’Allotjaments Turístics, abans de l’inici de l’expedient de licitació. 
- Un 50% quan es presenti al Consorci  Borsa d’Allotjaments Turístics la 

corresponent resolució d’adjudicació del contracte. 
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- Un 30% en finalitzar el projecte, o en el cas d’obres, quan es presenti al Consorci 

Borsa d’Allotjaments Turístics l’acta de recepció de les obres.  
 

b) El Consorci Borsa d’Allotjaments Turístics supervisarà el projecte i ho aprovarà, així com 

les seves possibles modificacions, i formarà part de la mesa de contractació o de 

qualsevol òrgan col·legiat relacionat amb el projecte. 
 

c) El Consorci Borsa d’Allotjaments Turístics no es farà càrrec dels increments de despesa 

de qualsevol tipus que se’n derivi de la redacció, de l’elaboració i de l’execució del 

projecte, ni tampoc serà responsable patrimonial en cas de reclamació o per qualssevol 

indemnitzacions que poguessin sorgir de l’elaboració del projecte o de les conseqüències 

de l’execució de les obres o de les actuacions, amb motiu de danys, menyscabaments, 

lesions o perjudicis que es puguin produir. 
  

3. 2. Obligacions de l’Ajuntament de Porreres   
 

a) Redactar el corresponent projecte d’execució en un termini màxim de cinc (5) mesos, per 

a la seva supervisió i aprovació per part del Consorci Borsa d’Allotjaments Turístics, així 

com les modificacions dels contractes.  

 

b) Efectuar els tràmits per a l’obtenció dels permisos, de les autoritzacions o de les llicències 

necessaris que es requereixin per a la licitació i l’adjudicació del projecte objecte d’aquest 

conveni, amb subjecció a la normativa que li sigui d’aplicació.  

 

c) Acreditar la titularitat dels terrenys on s’ha de desenvolupar l’obra o tenir la disponibilitat 

del bé immoble, en el supòsit en el qual hi hagi un bé immoble afectat pel projecte.  

 

d) Portar a terme la licitació, contractació i pagament de les obres, així com la resta 

d’actuacions referides a l’objecte d’aquest conveni de col·laboració. Realitzarà els 

corresponents pagaments a tercers, com ara, l’abonament del preu estipulat al contractista, 

i farà els ingressos de qualsevol tribut que correspongui, o qualsevol altra despesa 

derivada de les actuacions que s’han de desenvolupar en el seu municipi amb motiu de 

l’execució de les obres o les actuacions.  

 

e) Assegurar el compliment de l’article 18.2 de la Directiva 2014/24/UE del Parlament 

Europeu i del Consell de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública, pel qual 

l’ajuntament haurà de garantir en l’execució del contracte que les empreses que concorrin 

a la licitació compleixin les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o 

laboral establertes en la legislació vigent.  

 

f) Adjudicar el contracte d’obres per a l’execució del projecte en el termini màxim de quatre 

(4) mesos comptadors des de la data de resolució o acord d’aprovació del projecte 

definitiu per part de la Junta Rectora del Consorci Borsa d’Allotjaments Turístics, així 

com convocar els representants del consorci a les meses de contractació.  

 

g) Encarregar-se de la direcció tècnica de les obres i assumir qualsevol tipus de 

responsabilitat que es pugui derivar de l’execució de les obres o del resultat d’aquestes.  

 

h) Assolir qualsevol increment pressupostari o variació que per qualsevol causa es pugui 

produir durant la redacció del projecte d’execució i al llarg de l’execució de l’obra fins a 

la seva conclusió, el qual anirà a càrrec exclusiu de l’ajuntament.  
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i) Presentar al Consorci Borsa d’Allotjaments Turístics la documentació justificativa que li 

sigui sol·licitada, així com certificacions i factures de totes les despeses imputables a 

l’execució de les obres, actuacions i liquidació d’obres, i el certificat del secretari i de 

l’interventor de l’ajuntament on es justifiqui la despesa realitzada.  
 

j) Retornar íntegrament la quantitat aportada pel Consorci Borsa d’Allotjaments Turístics si 

transcorregut el termini assenyalat en la lletra anterior no s’hagi produït l’adjudicació del 

contracte i sense que existeixi causa justificable per la demora.  
 

k) Retornar al Consorci Borsa d’Allotjaments Turístics, un cop finalitzades les obres, les 

disminucions pressupostàries com a conseqüència de la licitació, d’acord amb el 

percentatge aportat pel consorci.  
 

l) Conservar, mantenir i explotar, si es escau, els usos de les obres i de les actuacions 

objecte de licitació a l’efecte, certificant el compliment de l’objecte social del Consorci 

Borsa d’Allotjaments Turístics durant un període d’almenys deu anys.  
 

m) Informar en tot moment, tant a través de la Comissió Mixta de Seguiment i Control com a 

petició del personal del Consorci Borsa d’Allotjaments Turístics sobre l’estat del projecte, 

la seva execució i el compliment dels compromisos adquirits. 
 

4. Comissió Mixta de Seguiment i Control 
 

Es crea la Comissió Mixta de Seguiment i Control d’aquest conveni, que ha d’estar formada per 

sis representants amb vot: 
— Tres  del Consorci Borsa d’Allotjaments Turístics. 
— Tres de l’Ajuntament de Porreres, dos els quals seran president i secretari. 

 

A les reunions poden assistir com a assessors les persones que la Comissió Mixta de Seguiment i 

Control consideri convenient, d’acord amb la naturalesa dels assumptes a tractar. 
 

La Comissió Mixta de Seguiment i Control s’ha de reunir al llarg de l’execució del conveni de 

col·laboració quan algun dels seus membres ho sol·liciti. 
 

Les reunions s’han de convocar com a mínim amb tres dies d’antelació i la convocatòria ha d’anar 

acompanyada de l’ordre del dia corresponent. 
 

Les funcions de la comissió són les següents: 
 

a) Conèixer les incidències, tant tècniques com administratives, dels projectes i de les 

actuacions, i proposar-ne les decisions oportunes.  
b) Proposar i, si escau, acordar les modificacions del conveni de col·laboració que es 

considerin adequades. 
c) Interpretar, en cas de dubte, les clàusules d’aquest conveni de col·laboració. 

 

5. Naturalesa i legislació aplicable 
 

El règim jurídic aplicable a aquest Conveni és el que estableix el capítol VI del títol preliminar de 

la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, i també són d’aplicació les 

restants normes de dret administratiu en matèria d’interpretació, modificació i resolució de les 

qüestions no tractades en el Conveni que se subscriu. 
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Serà d’aplicació a més tot allò que estableix el títol VII de la Llei autonòmica 3/2003, de 26 de 

març, de Règim Jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, 

regulador de les relacions de l’Administració de la comunitat autònoma amb les altres 

administracions públiques. 
 

Les qüestions litigioses que sorgeixin en la interpretació i el compliment d’aquest Conveni són de 

coneixement i competència de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu, de conformitat amb 

la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció esmentada. 
 

6. Publicitat 
 

La publicitat en relació a la contribució financera que ha de fer el Consorci Borsa d’Allotjaments 

Turístics ha de quedar reflectida en els cartells divulgatius de les actuacions dutes a terme durant 

l’execució del projecte d’Implantació de rutes senderista i de bicicletes, nord i sud, del municipi 

conforme a la imatge corporativa del Govern de les Illes Balears. 
 

7. Vigència i durada 
 

Aquest conveni de col·laboració entra en vigor a partir de la data de la signatura i manté la seva 

vigència fins a la formalització de l’acta de recepció i finalització de les obres executades. En tot 

cas, la seva durada no podrà ser superior a quatre anys, sense perjudici del termini necessari per a 

l’eventual exigència de tot tipus de responsabilitat que es pugui generar a causa d’una execució 

defectuosa.  

 

8. Resolució del conveni de col·laboració 

 

Són causes de resolució del conveni de col·laboració les següents: 
— L’acord mutu de les parts, que s’ha de formalitzar per escrit. 
— L’ incompliment de les clàusules del conveni de col·laboració. 
— La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l’objecte del 

conveni de col·laboració. 
 

Palma, a 18 de setembre de 2019 
 

Pel Consorci Borsa         Per l’Ajuntament de Porreres 
d’Allotjaments Turístics      
 

 

VUITÈ. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRET DE BATLIA I REGIDORIES 

DELEGADES 

 

Es dóna compte dels decrets i resolucions de batllia i la corporació queda assabentada.  

 

La Sra. Sampol, regidora (PP), demana informació d'una obra de millora del clavegueram de la 

Ronda de Porrera. Es contesta que en aquesta zona ha augmentat molt l'habitabilitat i que les 

canonades no tenen prou pendent, la qual cosa ocasiona molt de problemes. El Sr. Martorell 

explica que ho havia de fer la Mancomunitat però perquè es tramités abans, s'ha cedit els doblers a  

l'Ajuntament a través d'un conveni, ho ha licitat l'ajuntament i ha guanyat el concurs l'empresa 

Amer e hijos. 
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La Sra. Sampol, regidora (PP) diu que l'empresa que fa les obres de la nova ronda ha presentat 

diverses factures amb un import zero i demana si hi ha endarreriment. Es contesta que no, que ha 

facturat una única certificació per import de 500 mil euros aproximadament que suposa la meitat 

del pressupost.  

 

La Sra. Sampol, regidora (PP), demana informació sobre dos expedients de contenciosos. Un, 

interposat per la Gravera de Son Amat contra Comissió Insular d’Ordenació del Territori i 

Urbanisme del Consell de Mallorca on l’Ajuntament de Porreres s’ha personat com a implicat, i 

l'altra interposat per GOET contra el Consell Insular. Ens podeu explicar què és? Per què ens 

personam com a part implicada?, demana. Es contesta que els dos recursos s'han presentat contra 

el Consell de Mallorca, el primer contra la modificació de les Normes Subsidiàries per l'ús 

extractiu i el segon per denegar l'interès general i que es reenviarà.  

 

La Sra. Maria Rosa Juan, regidora (MES), demana informació sobre el projecte #Lovelgualtat que 

s'ha demanat mitjançant una subvenció de l'Institut Balear de la Dona i com es durà a terme la 

campanya. Es contesta que ho gestionarà la comissió d'igualtat, amb el personal de serveis socials 

i la psicòloga d'Adisep per donar suport a les dones víctimes de violència de gènere i que poden 

veure la memòria.  

 

 

NOVÈ. DACIÓ DE COMPTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN  

 

Es dóna compte dels acords de la Junta de Govern i la corporació queda assabentada.  

 

La Sra. Sampol, regidora (PP), diu que hi ha una factura de l'11 de juliol de Gràfic Eugeni per 

import de 711,48 euros amb el concepte de Full Semilla. La Sra. Batlessa contesta que és una 

ajuda a la parròquia. La Sra. Sampol, regidora (PP), demana informació d'una factura de publicitat 

d'informacions Llevant del «7 setmanari». Es tracta d’una revista local de Manacor. La nostra 

pregunta és: què es va publicar a Manacor? Quin objectiu cercam fent una publicació que ens 

costa 193,60€ a una revista de Manacor?. La Sra. Batlessa contesta que un setmanari d'una revista 

local de Manacor i es va col·laborar amb la campanya de l'hospital.  

 

 

DESÈ.  TORN OBERT DE PRECS I PREGUNTES 

 

La Sra. Maria Agnès Sampol, regidora (PP), diu que en el Pas des Frare amb el Camí de Sa Serra 

es creen grans embossos circulatoris, ja que els cotxes circulen en ambdós sentits i el camí és molt 

estret. S’hauria de cercar una solució perquè encara no s’ha obert la circulació de la nova ronda i 

quan es faci els embossos seran més freqüents. Heu pensat fer alguna cosa?, demana. El Sr. Jaume 

Martorell contesta que hi ha un pla de mobilitat pensat però que encara no està en marxa perquè el 

vial no està operatiu. Diu que convé no revelar-ho encara perquè no està tancat.  

 

La Sra. Sampol, regidora (PP), diu que venint de la carretera de Palma, quan els vehicles girin cap 

a la nova ronda, s’ha pensat que aquesta creu que forma part del nostre patrimoni històric es 

possible que es faci mal bé?, demana. La Sra. Batlessa contesta que s’ha pensat posar unes pilones 

de ferro però s’ha de consensuar amb la direcció d’obra. També diu que s’ha fet la illeta perquè es 

redueixi la velocitat cap al vial per aquest motiu.  

 

La Sra. Sampol, regidora (PP), diu que en el carrer des Pont s’hauria de prohibir aparcar perquè 

no hi ha visibilitat, ja que té una corba bastant tancada i ara hi circulen molts més vehicles. El Sr. 

Martorell contesta que està previst revisar-ho quan es modifiqui la circulació del Pas des Frare.  
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La Sra. Sampol, regidora (PP), demana quan es pensa posar en marxa el tema de fixar l’hora 

d’aparcament perquè encara no s’ha fet l’ordenança ni reguladora ni fiscal de la zona blava. La 

Sra. Batlessa contesta que ja està en marxa, que es va donar un termini de prova per informar a la 

ciutadania i la gent ve a cercar els rellotges a l’ajuntament. La Sra. Sampol contesta que no sabien 

que ja estava en vigor.  

 

La Sra. Sampol, regidora (PP), diu que els hi han comentat que hi ha cotxes que aparquen davant 

l’Ajuntament a zona no blava, la qual cosa genera dificultat per voltar quan vens de la placeta 

d’en Lluc. La Sra. Batlessa contesta que és cert que és dificultós voltar des de la placeta d’en Lluc 

i que no es pot aparcar a la zona de càrrega i descàrrega.  

 

La Sra. Sampol, regidora (PP), diu que en el carrer des Pont i al carrer Dusai hi ha dos clots 

bastant grans a l’asfaltat i convendria arreglar-los. El Sr. Martorell contesta que està previst 

arreglar-ho demà i que si en sabeu d’altre ho deis.  

 

La Sra. Sampol, regidora (PP), diu que a l’anterior ple ens diguéreu que aquest Ajuntament es 

caracteritza per la gran transparència que té cap als ciutadans, ara bé, i cap als grups de l’oposició 

també la tenim? I és que ens adonàrem que l’equip de Govern havia fet entrega a la protecció civil 

del nou vehicle gràcies a les xarxes socials. El que més malament ens va fer sentir fou veure 

damunt la fotografia una entrada on especificava: l’Ajuntament de Porreres fa entrega del nou 

cotxe a la protecció civil. Crec que hi havia un error important, no era l’Ajuntament qui havia fet 

entrega, sinó l’equip de Govern, perquè els grups que estam a l’oposició no en sabíem res. El 

mateix va passar amb la festa de comiat que feren na Bel i en Joan, els donats de Monti-sion. 

L’equip de Govern va fer entrega d’un regal als donats en nom de l’Ajuntament de Porreres. Quan 

els grups d’oposició no n’havien estat informats. No entenem com una persona que no té cap 

càrrec de regidor, pot seguir sortint a les fotos d’entrega d’obsequis en nom de l’Ajuntament. Com 

és això? 

 

La Sra. Batlessa contesta que li sap greu que ho interpretin així però considera que no és just. És 

cert que, a vegades les coses no es fan com toca per les presses i demana disculpes, però creu que 

sempre s’intenta tenir-vos informats de tot. En relació al cotxe, diu que ja es va dir en el ple que 

es comprava el vehicle i es va aprovar en el pressupost. Considerem que forma part de l’acció de 

l’equip de govern ordinari i no un acte institucional. Si a l’entrega del vehicle hi havia alguns 

exregidors és perquè són els que varen fer els tràmits, tant n’Adrià Aragunde com na Margalida 

Palerm. D’altra banda, en relació al comiat dels donats de Monti-Sion es tractava d’un acte no 

organitzat per l’ajuntament. Diu que a ella la varen convidar com a batlessa i no com a ciutadana i 

no sabia qui més hi aniria. Aquell dia era de viatge i va demanar al Sr. Martorell que la substituís. 

El dia anterior, divendres, se'n va encarregar de preparar un detall, com feren altres entitats, per 

agrair la tasca feta. A l’hora de fer la foto, els donats els hi varen demanar que hi sortissin. 

Segurament es podria haver fet d’una altra manera, però creu que es tracta d’un malentès.  

 

La Sra. Maria Rosa Juan, regidora (MES), intervé per dir que està d'acord amb la intervenció de la 

Sra. Sampol. Diu que és cert que estaven informats de la compra del cotxe però no de quan es feia 

l'entrega de les claus. Ho varen saber per les xarxes socials tant l'assumpte cotxe com el de 

Montision. Es deia que era en representació de l'ajuntament quan hi havia exregidors que no són 

de l'equip de govern i vàrem comentar que ens podrien haver avisat. 

 

El Sr. Sebastià Lliteres, regidor MES, diu que publicar imatges a les xarxes socials té 

repercussions i cal cuidar detalls com la participació d'exregidors i no dels regidors de l'oposició. 

 

La Sra. Batlessa torna a dir que partia de viatge i amb les presses just es va encarregar de preparar 

un detall. Diu que era complicat perquè no sabia si els regidors de l'oposició estaven convidats i 
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demana disculpes. També recorda que quan el conseller de Medi Ambient va venir a Porreres amb 

motiu de l'ampliació de la depuradora, la conselleria va convocar al Sr. Joan Barceló, com a 

membre del mateix partit però no a la resta. El Sr. Sebastià Lliteres (MÉS) respon que convocar 

als partits del municipi que visita és tasca de la Conselleria, i que si no es va convidar als grups 

municipals en aquella visita no és culpa del seu partit. La Sra. Sampol, regidora (PP), diu que es 

tracta d'informar.  

 

La Sra. Sampol, regidora (PP), diu que com a grup estam molt decebuts perquè avui en dia encara 

no hem estat informats de res sobre les festes de Sant Roc que començaran la setmana que ve. 

Resulta que no se'ns pot informar però tot el poble de Porreres n'està assabentat dels grups que 

toquen i de la persona que fa el pregó. Demana si els poden passar un esborrany del programa de 

festes. La Sra. Batlessa contesta que els grups se saben perquè es varen licitar públicament i, en 

relació a la pregonera, no es va dir abans a petició expressa d'aquesta que va demanar que no es 

digués fins al darrer moment que ho tingués enllestit per no posar-se nerviosa. Hem intentat 

respectar la seva opinió. També diu que no es vol passar l'esborrany de les festes perquè, per 

exemple, encara avui s'han canviat alguns actes o hores a petició de les entitats i si es fes difusió 

d'un esborrany podria crear malentesos. Per exemple, avui s'ha canviat un acte de ciclisme. El Sr. 

Toni Sastre diu que hi va haver un sopar de voluntaris i es varen comentar els actes. També s'ha 

informat als membres de protecció civil. El Sr. Jaume Martorell entén que a tothom li agradi 

donar la primícia però han de ser rigorosos fins que es tanqui tot, no es vol amagar res a ningú. El 

Sr. Joan Obrador, regidor PP, diu que han d'entendre que la gent jove vulgui saber els grups o qui 

fa el pregó. La Sra. Batlessa torna a dir que els grups es sabien pel concurs públic i la pregonera 

no es va dir abans a petició seva, però que si voleu saber res, us ho diré. 

 

La Sra. Maria Rosa Juan, regidora (MES), diu que va saber quins eren els grups i la pregonera per 

converses particulars. És un doi, però d'ençà que és regidora fa 4 anys, sempre s'ha adonat per 

gent de fora. La Sra. Batlessa diu que a vegades es deia a les comissions informatives però 

enguany no s'ha dit el nom de la pregonera a petició seva fins que ho tengues tancat. El Sr. Gaspar 

Mora diu que per fer el pregó s'ha demanat ajuda a molta gent de confiança. 

 

La Sra. Sampol, regidora (PP), fa una pregunta al regidor de sanitat, el Sr. Veny. Ens podria donar 

una explicació de per què ens hem quedat tres setmanes sense pediatra a Porreres? A Vilafranca 

tampoc hi ha pediatra d'urgència. El Sr. Veny explica que la pediatra de Porreres està de baixa 

mèdica per un problema greu per tres setmanes i, resulta que la de Vilafranca que la podria 

substituir està de vacances. És cert que hi ha un problema greu de substitucions però el problema 

ve del govern estatal anterior que va reduir en un 25% les places de MIR. També diu que la 

premsa ha publicat una informació confosa perquè diu que a Montuïri no hi ha pediatre, però 

resulta que es tracta de la mateixa persona. La Sra. Batlessa diu que és cert que hi ha hagut una 

setmana sense pediatre i que el coordinador del centre de salut ho sabia. També afegeix que si 

voleu corroborar aquest tipus d'informació teniu el meu telèfon per confirmar-ho i evitar crear una 

alarma social. 

 

La Sra. Sampol, regidora (PP), diu que a Es Saig que rebérem a principi del mes de juliol hi surt 

una imatge que posa: L'aigua és un bé escàs. Pensa-hi! I és així, sobretot durant els mesos d'estiu, 

a causa de la manca de pluja i l'arribada de més gent a les nostres illes, n'hem de fer un ús encara 

molt més responsable. Ara bé, ens han informat que la rotonda dels Donants de Sang es rega a les 

12 h del migdia. Convindria fer-ho els vespres, ja que a les 12 h no serveix més que per tudar 

l'aigua. La Sra. Batlessa contesta que s'haurà espanyat el rellotge i que s'avisarà al jardiner que no 

se regui al migdia. 

 

La Sra. Sampol, regidora (PP), diu que ens han arribat queixes dels veïns del parc de n'Hereveta 

del dia de la festa dels quintos, no precisament pel renou, sinó pel botellot que es va fer durant 
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tota la nit i els fems que amb aquest es va generar. Molts de veïns el varen haver de llevar perquè 

dos dies després encara n'hi havia. És important cercar una solució per evitar que això torni a 

passar, dona una molt mala imatge del nostre poble.  

 

La Sra. Batlessa contesta que s'han posat moltes multes per incompliment d'ordenances i també 

diu que la policia els va fer deixar l'alcohol dins l'autocar. Diu que la mala olor no era dels 

envasos sinó que era d'orins. Diu que l'endemà es va anar a fer net, però no a les Illes Balears. Diu 

que per les festes es planteja tancar aquesta sortida. Diu que la gent ha de fer servir els banys 

públics i s'han d'encarregar de la seva neteja. La Sra. Teresa Julià diu que el problema és que els 

banys s'embossen fàcilment perquè les canonades no tenen rost abastament. La Sr. Batlessa diu 

que no es té consciència de consumir poc paper i que es posaran mesures per les festes per evitar 

molèsties als veïns. El Sr. Martorell diu que el problema va ser de la gent de fora del botellot. 

 

La Sra. Sampol, regidora (PP), diu que alguns veïns ens han demanat si seria possible obrir durant 

el dia el pàrquing de l'auditori, ja que hi ha un problema important d'aparcament a aquella zona. 

El Sr. Martorell diu que el mateix centre de salut ja té un pàrquing. La Sra. Batlessa diu que ja es 

va mirar fa temps però el problema és que hi ha un ascensor d'emergència que té un accés directe 

a l'auditori i no es pot tancar. El Sr. Gaspar Mora diu que el pàrquing no està preparat per estar 

obert al públic sense control. La Sra. Batlessa diu que es pot revisar. 

 

La Sra. Sampol, regidora (PP), diu que hi ha bastants decrets d'expedients sancionadores en temes 

d'inseguretat ciutadana. Ens podeu informar com està el tema dels policies locals? La Sra. 

Batlessa diu que està malament a tots els municipis de Mallorca. Explica que ha sortit una 

sentència del País Basc que no permet contractar policies interins. Ara hi ha dos policies de baixa 

laboral. Els policies que hi ha al borsí d'interins no estan interessats a venir a Porreres per por que 

s'hagin d'eliminar els policies interins. El nou govern de la Conselleria d'Interior ha de fer feina de 

forma urgent per solucionar el problema dels policies interins. D'altra banda no es poden fer 

oposicions fins que es jubili un dels policies i tampoc es pot augmentar la plantilla de policia per 

la Llei Montoro. Proposa que tots els partits polítics facin forçar per donar solucions a aquesta 

situació de necessitat i excepcionalitat perquè és un bon problema. Explica que es faran convenis 

amb altres ajuntaments perquè puguin venir policies d'altres municipis per cobrir les festes. Feim 

tot el que podem. La guàrdia civil està igual. De les dotze persones que hi ha al borsí de policia 

just ha volgut venir una persona. Ara n'hi ha tres i mig perquè n'hi ha dos de baixa. No ha estat 

possible cobrir les baixes amb el borsí perquè la gent té por a venir. Hi haurà tres places vacants, 

la d'en Toni Melià, Joan Mayol i una altra vacant d'un policia que se'n va anar a Calvià. 

 

La Sra. Sampol, regidora (PP), demana si ja està recepcionat el nou vial de circumval·lació i es 

contesta que encara no. També diu que s'han tapat albellons i el Sr. Veny contesta que els que hi 

ha són artificials i no serveixen perquè la terra es fica dins i ningú els arregla. El Sr. Martorell diu 

que el projecte tècnic ja ho preveu i val tant de doblers perquè s'ha derivat tota l'aigua de Banyeres 

i del camí de Marina. Explica que s'han obert síquies i canalitzat les aigües per evitar que l'aigua 

vagi cap al camp de futbol. La Sra. Sampol diu que han estat informats d'una denúncia contra 

l'Ajuntament pel camí de Marina per un possible enriquiment amb la terra sobrant del vial. El Sr. 

Martorell contesta que es demanarà a la direcció facultativa d'obra i que la mateixa empresa té una 

planta on reutilitza els materials.  

 

El Sr. Joan Obrador, regidor PP, diu que en el camí de Marina s'ha reutilitzat pedra mesclada amb 

terra i diu que això no és legal perquè se n'anirà cap abaix i la canonada està a 10 centímetres del 

paviment. No sé quines conseqüències puguin tenir això. El Sr. Martorell diu que el director 

d'obra ho revisa i controla. La Sra. Batlessa que es compleix el projecte que té l'informe favorable 

de Carreteres. 
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La Sra. Juan, regidora (MES), diu que en el debat d'abans de les eleccions la Sra. Batlessa va dir 

que hi havia una excepció a la llei Montoro en el cas de la policia es podia fer un informe a 

Delegació de Govern i es va dir que l'havíeu fet. La Sra. Batlessa diu que va informar la Junta 

Local de Seguretat. El Sr. Sebastià Lliteres (MES) demana si podrien disposar d’aquest informe. 

La Sra. Batlessa diu que sí, tant la sol·licitud a través d’informe com la contesta rebuda, i que 

també s’enviarà l’acta de la Junta Local de Seguretat. 

 

La Sra. Juan, regidora (MES), diu que en el camí de na Bosca, alguns dies s'aparquen cotxes a un 

costat i uns altres dies a l'altre costat. Diu que quan estan aparcats davant les cases es complica el 

trànsit. El Sr. Martorell, regidor de circulació, diu que hi ha prevista una modificació de la 

circulació al Pas des Frare. 

 

La Sra. Juan, regidora (MES), demana si es cobra l'espai a les empreses que fan els concertes que 

es solen fer el mes d’agost. La Sra. Batlessa contesta que no es cobra lloguer però per exemple, en 

el concert de S'Embat es fa descompte als porrerencs per a l'entrada. Diu també que es pot 

estudiar fixar un preu públic de lloguer d’aquests tipus d’espais. 

 

La Sra. Juan, regidora (MES), demana informació sobre el tancament de solar perquè n'hi ha que 

estan molt bruts. El Sr. Martorell explica que l'Ajuntament avisa als propietaris que ho netegin. La 

Sra. Juan recorda que l'any 2013 es va publicar un ban municipal que establia que es podia multar 

si no es tancaven i alguns ho feren. El Sr. Martorell diu que el solar que hi ha davant l'estació s'ha 

de tancar per la propietat. També explica que l'ajuntament els recorda que ho facin net i ho fan net 

d'herbes però queden les llaunes que la gent tira. Diu que volen seguir insistint i fer una campanya 

però entén que tancar un solar val doblers i per això s'ha estat un poc permissiu però es vol tornar 

a insistir. La Sra. Juan insisteix en la neteja i sol·licita un informe on hi consti els solars que s’han 

tancat i els que no, i si s’han posat sancions per no tancar-los després del ban de 2013. 

 

La Sra. Juan, regidora (MES), demana si es vigila l'incompliment per excessiu ús de l'espai segons 

l'ordenança de terrasses i sol·licita un informe sobre el tema. La Sra. Batlessa diu que no hi ha 

personal suficient per poder-ho controlar totalment. Diu que s'ha tingut en compte el tema de 

l'accessibilitat durant les festes de Sant Roc. La Sra. Juan considera que es crea un greuge entre 

els que ho respecten i els que no. 

 

El Sr. Sebastià Lliteres, regidor MES, demana informació sobre el projecte de rutes hidràuliques i 

els camins. Diu que el Pou Juà està fet un desastre. El Sr. Martorell diu que ja s'ha licitat i 

adjudicat. També diu que el Pou Juà està inclòs dins aquest projecte i que es varen llevar unes 

canyes perquè es pogués visitar. 

 

El Sr. Sebastià Lliteres, regidor MES, diu que s'ha tancat el camí de Burcany. El Sr. Martorell diu 

que es va tancar la finca però que fins ara es podia passar. 

 

El Sr. Veny, regidor PSOE, explica que el Club Columbòfil és l'associació més antiga del poble i 

que són un dels clubs amb més bons resultats a Espanya. Explica que es va demanar a la federació 

espanyola que la jornada nacional es fes a Porreres i s'ha aprovat que es sigui el gener de 2021. 

Diu que ha estat complicat perquè mai s'havia fet a un poble petit. 

 

I no havent-hi més assumptes de què tractar, per la Presidència s'aixeca la sessió, alhora dalt 
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