
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE PORRERES DE 27/1/2014 1 

 
ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE PORRERES DE 27/1/2014 
 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
- NÚM.: 1/2014 
- CARÀCTER: ordinària 
- DATA: 27/1/2014 
- CONVOCATÒRIA: primera i única 
- HORARI: de 20,05 a 21,37 hores  
- LLOC: Sala de sessió de l’Ajuntament de Porreres 
- PERSONES ASSISTENTS: Sra. Francisca Mora Veny, batlessa El PI; Sr. Jaume Martorell 

Mesquida, regidor EL PI; Sr. Climent Rosselló Serra, regidor EL PI; Sra. Coloma Bover Garcías, 
regidora EL PI; Sra. Margalida Palerm Melià, regidora EL PI; Sr. Pau Mora Sitjar, regidor PP; Sra. 
Maria Magdalena Barceló Vanrell, regidora PP; Sra. Antònia Mora Lliteres, regidora PP; Sra. Joana 
Mora Cerdà, regidora PSM-IV; Sra Maria Antònia Bauçà Portell, regidora PSM-IV; Sr. Miquel 
Àngel Veny Mestre, regidor PSOE.  

- Excusa la seva assistència: Sr. Bernat Bauçà Garau, regidor EL PI; Sra. Francisca Palerm Gornals, 
regidora PP. 

- Actua com a secretaria-interventora: Sra. Maria del Mar Estarellas Pascual  
- Ordre del dia:  
1. Pressa de possessió de la regidora Sra. Maria Antònia Bauçà Portell 
2. Estudi i aprovació de l’acta de la sessió anterior de 25/11/2013 
3. Modificació dels nomenaments de representats de la corporació en els òrgans col•legiats  
4. Modificació ordenança reguladora de neteja viària, recollida de residus urbans i del parc verd del 

municipi de Porreres 
5. Projecte d’associació de Municipis en matèria de policia local  
6. Dació de compte de l’operació de tresoreria 
7. Reconeixement extrajudicial de crèdit 1/2014 de subvencions directes a entitats i associacions 
8. Moció declaració dels símbols d’interès local i en favor de la llibertat d’expressió (PSM-IV, EL PI i 

PSOE) 
9. Moció en contra de la privatització dels aeroports de les Illes Balears i a favor d’un model de gestió 

individualitzat amb participació decisiva de les institucions balears (EL PI)  
10. Moció Pacte Local a favor dels drets sexuals i reproductius (PSOE) 
11. Moció de reparació de les víctimes de la guerra civil i dictadura (PSOE) 
12. Al•legacions a l’esborrany de decret sobre l’ús dels símbols als immobles o mobles afectes als 

serveis públics de la CAIB   
13. Informe sobre la conveniència del manteniment de la demarcació registral i notarial  
14. Propostes d’urgència 
15. Donar compte de les resolucions i decrets dictats per la batlia-presidència o regidors/es delegats/es. 
16. Donar compte de les resolucions i acords adoptats per la junta de govern local. 
17. Precs i preguntes 
 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ I ACORDS 
 
La Sra. Batlessa dona la benvinguda a les persones assistents i als espectadors de Televisió de Porreres. 
La Sra. Batlessa excusa l’assistència del Sr. Bauçà i de la Sra. Francisca Palerm. A l’hora a dalt 
assenyalada es reuneixen a la Casa Consistorial els Sr./es. Regidors/es que s’indiquen a dalt, presidits per 
la Sra. Batlessa de la Corporació, la Sra. Francisca Mora Veny, i assistits per la secretària-interventora de 
la Corporació, amb la finalitat de dur a terme la sessió ordinària del Ple 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.  
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1. ESTUDI I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR  
 
En compliment del que disposa l’article 97.2 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim 
local de les Illes Balears, la Sra. Batlessa demana si algun membre de la corporació vol formular qualque 
observació a l’acta de la darrera sessió anterior. Vist que ningú no manifesta cap objecció, se sotmet a 
votació i s’aprova per unanimitat l’acta núm. 11 de la sessió ordinària de 25/11/2013. 
 
 
2.  PRESSA DE POSSESSIÓ DE LA REGIDORA SRA. MARIA ANTÒNIA BAUÇÀ PORTELL 
 
La Sra. Maria Antonia Bauça Portell ha estat designada regidora de l’Ajuntament de Porreres per estar 
inclosa a la llista de candidats presentada per PSM-INICIATIVA VERDS a les eleccions locals de 22 de 
maig de 2011 en substitució per renúncia del Sr. Joan Barceló Bauza, segons la credencial emesa per la 
Junta Electoral Central el 16/12/2013.  
 
La Sra. Maria Antonia Bauça Portell pren possessió del seu càrrec de regidora per PSM-INICIATIVA 
VERDS per imperatiu legal.  
 
La Sra. Batlessa dona l’enhorabona i la benvinguda a la Sra. Bauçà i li desitja que passi gust del seu 
càrrec. També diu que està contenta que sigui una dona.   
 
 
3. MODIFICACIÓ DELS NOMENAMENTS DE REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN 
ELS ÒRGANS COL·LEGIATS 
 
La Sra. Batlessa explica que hi ha algunes modificacions en la representació dels òrgans col·legiats i la 
corporació queda assabentada que són les següents:  
 
1. Representant en el Consell Escolar Municipal de Porreres: Sra. Francisca Mora Veny 
 
2. La portaveu del grup municipal PSM-IV serà la Sra. Joana Mora Cerdà i serà la representant de la 

Comissió Informativa General de Control i de la Comissió Especial de Comptes. La representat en 
els següents òrgans col·legiats per part del grup municipal PSM-IV serà la Sra.  Maria Antònia Bauçà 
Portell:  Empresa Municipal de Porreres i Porreres Ràdio  

 
3. En representació del Partit Popular:  
- Junta de Protecció Civil: Vocal: José Juan Guerrero López, Suplent: Antònia Mora 
- Fundació Auditori Municipal: Vocals: Mª Magdalena Barceló i Antònia Mora; Suplent: Francisca 

Palerm 
- Patronat Escola de Música: Vocal: Francisca Palerm, Suplent: Antònia Mora 
- Museu i Fons Artístic: Vocal: Gabriel Barceló, Suplent: Francisca Palerm 
- Pla d’igualtat: Vocal: Francisca Palerm, Suplent: Antònia Mora 
- Porreres Ràdio: Vocal: Tolo Taberner 
- Empresa Serveis Municipals de Porreres: Vocal: Mª Magdalena Barceló, Suplent: Antònia Mora 
- Comissió Informativa (Junta Portaveus): Portaveu: Mª Magdalena Barceló; Portaveu adjunt: 

Francisca Palerm 
 

 
4. MODIFICACIÓ ORDENANÇA REGULADORA DE NETEJA VIÀRIA, RECOLLIDA DE 

RESIDUS URBANS I DEL PARC VERD DEL MUNICIPI DE PORRERES 
 
La Sra. Batlessa explica que se proposa modificar l’article 45 de l’ordenança reguladora del Parc Verd per 
tal de modificar l’horari d’obertura al públic. La proposta consisteix en obrir 37 hores setmanals els 
dimarts, dijous, divendres i dissabte de 8.00 a 13.00 hores i de 16.00 a 19.00 hores i els diumenges de 
8.00 a 13.00 hores. Els dilluns i dimecres estarà tancat. La comissió considerà que era suficient regular 
l’horari per decret de batlia per no haver de modificar l’ordenança cada vegada que calgui modificar 
l’horari. 
 



 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE PORRERES DE 27/1/2014 3 

La Sra. Joana Mora, regidora de PSM-IV demana si els dies que estarà tancat se podrà accedir-hi amb 
targeta o no. La Sra. Margalida Palerm, regidora de medi ambient, contesta que no s’hi podrà accedir, 
perquè l’objectiu es que hi hagi algú que controli els abocaments perquè sinó el rebuig augmentaria molt. 
Les hores d’obertura hi haurà una persona vigilant.  
 
Finalitzat el debat, vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 23/1/2014, el ple acorda per 
unanimitat el següent acord:  
 
PRIMER. Modificar l’article 45 de l’ordenança reguladora de neteja viària, recollida de residus urbans i 
del parc verd del municipi de Porreres en el següent sentit:   “Article 45. Horari i dies de servei. L’horari 
d’obertura al públic serà com a mínim de 37 hores a la setmana, repartides entre set dies de dilluns a 
diumenge. L’horari concret s’establirà per decret de batlia, del qual donarà compte al ple”.  
 
SEGON. Exposar al públic l’expedient, previ anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el tauler 
d’anuncis de l’ajuntament, durant el termini de 30 dies hàbils per a la presentació de reclamacions, 
objeccions o observacions. Aquesta aprovació inicial esdevindrà definitiva, de forma automàtica, sense 
necessitat d’un nou acord exprés, si transcorregut l’esmentat termini d’exposició no s’hi interposen 
reclamacions o suggeriments. Aquesta ordenança entrarà en vigor una vegada que s’hagi publicat 
completament el seu text en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i hagi transcorregut el termini que 
preveu l’article 103 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears 
en relació a l’article 113 de la mateixa llei. “ 
 
 
5.  PROJECTE D’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS EN MATÈRIA DE POLICIA LOCAL  
 
La Sra. Batlessa explica que mitjançant acord plenari de 22/7/2013 se va aprovar la tramitació de 
l’Associació de municipis per a serveis de policia local amb els municipis de Vilafranca i Montuïri i ara 
es tracta de tramitar el projecte d’associació en matèria policial per a l’aprovació de les modificacions 
realitzades. 
 
La Sra. Maria Magdalena Barceló, regidora de PP, demana quines son les deficiències que va informar el 
Ministeri. Se contesta que son qüestions tècniques que se tramitaran des de la Conselleria.  
 
La Sra. Joana Mora, regidora de PSM-IV, diu que està molt bé fer una associació policial per optimitzar 
recursos però demana quines seran les obligacions de l’ajuntament. La Sra. Batlessa explica que amb 
aquesta iniciativa se podran compartir recursos materials com el desfibril·lador i humans com donar 
servei policial al vespre. Ara s’ha fet un projecte per començar i els matisos se solventaran en el seu 
moment.  
 
El Sr. Miquel Àngel Veny, regidor de PSOE, diu que està d’acord en l’associació però que té alguns 
dubtes. Demana si el vespre hi haurà un servei fins les 24.00 hores o més tard, se faran guàrdies 
nocturnes?. La Sra. Batlessa contesta que quan estigui constituïda l’associació els caps de policia se 
reuniran per fer un pla de feina que sigui funcional i s’organitzaran les guàrdies nocturnes. El Sr. 
Martorell, regidor d’interior, diu que se podran fer guàrdies de vespre.  
 
Finalitzat el debat, vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 23/1/2014, el Ple aprova per 
unanimitat el següent acord:   
 
“MEMORIA EXPLICATIVA DEL PROYECTO DE ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS PARA LA PRESTACIÓN 
CONJUNTA DE SERVICIOS DE POLICÍA LOCAL DE LOS AYUNTAMIENTOS DE MONTUïRI, PORRERES Y 
VILAFRANCA DE BONANY. 
 
1.-Presentación. 
Los cuerpos de policía local son institutos armados de naturaleza civil con estructura y organización jerarquizadas, a los que 
corresponde el ejercicio de competencias municipales en la prestación de servicios de seguridad pública, en la forma que dispone la 
Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen local y la Ley 6/2005 de 3 de junio de 2005 de coordinación de las policías locales de las Islas Baleares.  
 
Los alcaldes de los ayuntamientos de Montuïri, Porreres y Vilafranca de Bonany, que proponen este proyecto, entienden que la 
seguridad ciudadana constituye uno de los pilares básicos de la sociedad, por lo que consideran necesario cooperar en garantizar una 
adecuada y eficaz prestación de este servicio público optimizando los recursos de los que disponen y para ello, presentan esta 
memoria explicativa de un proyecto de asociación de sus municipios para la prestación conjunta de servicios de policía local, en la 
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que se incluyen las razones que la justifican, los recursos humanos y materiales con que cuentan en la actualidad, la información 
geográfica y poblacional más significativa relativa al proyecto, una explicación de las causas que justifican la asociación, el diseño 
de los órganos de gobierno de la futura asociación, su ámbito territorial y las funciones que se proponen asumir. 
 
La presente memoria se presenta al objeto de solicitar y obtener autorización de la Secretaria de Estado para la Seguridad, previa a 
la subscripción de un acuerdo de colaboración entre los municipios que la firmen,  para que sus respectivos servicios policiales 
puedan actuar de forma permanente e indistinta en el marco territorial que conforman los tres términos municipales, en los términos 
que se expresarán en el futuro acuerdo, y que en todo caso se ajustarán estrictamente a los contenidos de la presente memoria, sin 
perjuicio de que los diferentes funcionarios policiales sigan adscritos orgánicamente, a sus respectivos ayuntamientos.  
 
La disposición adicional quinta añadida a la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de fuerzas y cuerpos de seguridad, por medio de 
la Ley Orgánica 16/2007, de 13 de diciembre, complementaria de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible 
del medio rural, regula la colaboración para la prestación de servicios de policía local. Esta disposición adicional dispone que "dos o 
más municipios limítrofes y pertenecientes a una misma Comunidad Autónoma, que no dispongan separadamente de recursos 
suficientes para la prestación de los servicios de policía local, podrán asociarse para la ejecución de las funciones asignadas a estas 
policías en dicha ley. En todo caso, el acuerdo de colaboración para la prestación de servicios de los cuerpos de policía local 
dependientes de los respectivos municipios, deben respetar las condiciones que se determinen por el Ministerio de Interior y 
contarán con la autorización de éste…". Así mismo la Orden INT/2944/2010, de 10 de noviembre, determina las condiciones para 
que se pueda autorizar la asociación de municipios con la finalidad de de prestar servicios de Policía Local, de conformidad con lo 
previsto en la Ley Orgánica 2/86 anteriormente citada. 
 
En todo caso, y siendo preceptivo para la constitución de una asociación en los términos que determina la legislación vigente, la 
firma de acuerdo previo, los ayuntamientos solicitantes entienden que las condiciones que contenga ese acuerdo se basarán en el 
presente proyecto y no podrán contradecir las políticas de seguridad municipales, ni las condiciones organizativas ni funcionales de 
las respectivas policías, teniendo la finalidad principal de optimizar recursos materiales y humanos, y establecer una cooperación y 
colaboración en materia de políticas de seguridad intermunicipales, dentro del marco de la legislación vigente. 
 
Los municipios firmantes del proyecto consideran necesario colaborar para la mejor ejecución de las funciones asignadas a los 
servicios  de policía local y cumplen con los requisitos establecidos en la normativa antes citada, al ser municipios limítrofes, no 
disponer separadamente de recursos suficientes para la prestación del servicio policial y no superar los 40.000 habitantes en el 
conjunto de la suma de sus poblaciones, y en consecuencia con el fin de poder prestar conjuntamente diferentes servicios policiales, 
han acordado en sus respectivas sesiones plenarias: 
 
De fecha 22 de julio de 2013 del municipio de Vilafranca de Bonany 
De fecha 22 de julio de 2013 del municipio de Porreres 
Y de fecha 1 de agosto de 2013 del municipio de Montuïri 
 
su  voluntad de suscribir un acuerdo de colaboración para la prestación de un servicio policial conjunto, para la ejecución de 
funciones de los servicios policiales propios y, con el fin de incrementar los niveles de operatividad y eficacia, dando inicio así a los 
trámites necesarios para la constitución de una asociación de municipios con la finalidad de prestar servicios de Policía Local, 
ajustada a los criterios que establece la Orden INT/2944/2010, de 10 de noviembre, que determine el contenido y alcance de 
colaboración entre los municipios de MONTUïRI, PORRERES Y VILAFRANCA DE BONANY. 
 
Asimismo y al objeto de mejorar los mecanismos de coordinación y cooperación entre las distintas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, 
este proyecto de asociación será trasladado a la primera Junta Local de Seguridad de Vilafranca de Bonany, y a las comisiones 
locales de seguridad de los municipios de Porreres y Montuïri para su información y debate. 
 
 
2.-Recursos humanos y materiales de los ayuntamientos solicitantes. 
Consideraciones previas 
El Ayuntamiento de Vilafranca de Bonay tiene constituido cuerpo de policía local, no siendo el caso de los ayuntamientos de 
Porreres y Montuïri. En este sentido el artículo 51.2 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
cita “En los municipios donde no exista policía municipal, los cometidos de ésta serán ejercidos por el personal que desempeñe 
funciones de custodia y vigilancia de bienes, servicios e instalaciones, con la denominación de guardas, vigilantes, agentes, 
alguaciles o análogos.” 
 
Por todo ello, las funciones de los agentes integrados en la presente asociación, además de sus funciones de custodia y vigilancia de 
bienes, servicios e instalaciones, subsidiariamente podrán desempeñar las funciones referidas a la policía local en el artículo 53 de la 
LO 2/1986, de 13 de marzo, de FCS. 
 
Recursos humanos: 
Vilafranca de Bonany: 
1 Oficial de policía local  
      1   policía local 
 
Porreres: 
4 Policías en activo y 1 en segunda actividad con destino. 
Montuïri: 
     2   policías en activo y 1 en segunda actividad con destino. 
Recursos materiales: 
Vilafranca de Bonany: 
1 Vehículo policial tipo turismo equipado con: 
1 Botiquín básico 
1 Linterna 
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2 Conos para linterna (amarillo y rojo) 
1 Emisora de radiofrecuencia integrada 
1 sistema de enganche para estirar remolque 
 
 1 Vehículo policial tipo turismo equipado con: 
1 Botiquín Básica 
1 Maletín Oxidoc 
1 Lazo para animales 
2 linternas 
2 Conos para linternas color amarillo 
 
 Otros recursos: 
2 Emisoras de radiofrecuencia portátiles con cargador 
1 Repetidor de señal de radio frecuencia compartido con la agrupación de protección civil de Vilafranca. 
1 Cartel metálico de 60 cm x 60 cm de "CONTROL POLICÍA" 
7 Conos color naranja de 50 cm de altura con tira reflectante 
1 Lector de Chips para animales marca Realtrace modelo RT100 
1 Teléfono móvil con conexión de datos 
2 Revolver marca Astra 
10 Chalecos reflectantes talla infantil para educación vial 
10 Gorras policía talla infantil para educación vial 
15 Vallas de plástico azules para cierre de calles. 
 
Porreres:  
 
1 Turismo con tracción a las cuatro ruedas equipado con: 
Juego de conos de señalización. 
Extintor de polvo polivalente de 6 kg de carga. 
Cinta plástica de señalización multipropósito de 250 m. 
Cinta métrica de 5 m. 
2 Botiquines básicas. 
2 Linternas tácticas con fundas-conos de iluminación • iluminación amarillos. 
Equipo de reanimación compuesto por: 
Bombona de oxígeno medicinal. 
Cánula de guedel de tamaño adulto. 
Cánula de guedel de tamaño infantil. 
Resucitador manual de silicona, modelo BE 1103. 
Máscara de oxígeno de tamaño adulto. 
Máscara de oxígeno de tamaño infantil. 
Forceps linguinal. 
 
Otros recursos: 
1 estación de carga de linternas tácticas y una emisora de radio fija. 
 
En las dependencias policiales, situadas en el interior del ayuntamiento, se dispone de: 
 
Equipo informático necesario para la realización de la función policial. 
6 Estaciones de carga para emisoras de radio. 
7 emisoras de radio de marca HYT modelo TC-700. 
Estación de carga para linterna táctica. 
Una linterna táctica. 
Extintor de CO2 de 5 kg de capacidad. 
 
Montuïri: 
1turismo tipo turismo equipado con: 
1 botiquín, 1 extintor, linterna y conos. 
1 motocicleta 125ccc 
5 emisores con sus cargadores 
20 conos reflectantes. 
 
3.-Información geográfica y poblacional. 
Población y extensión geográfica 
o Montuïri: 2.979 habitantes de derecho a 1 de enero de 2013. Extensión: 41,09 km²  
o Porreres: 5.486 habitantes de derecho a 1 de enero de 2013. Extensión: 86,84 km² 
o Vilafranca de Bonany: 2.922 habitantes de derecho a 1 de enero de 2013. Extensión: 23,94 km² 
Total habitantes entre los tres municipios: 11.387 
Distancias entre núcleos de población: 
Montuïri-Vilafranca de Bonany: 11,9 km. 
Vilafranca de Bonany-Porreres: 10,00 km. 
Porreres-Montuïri: 7,9 km. 
 
Mapa de situación (Mallorca): 
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4.-Causas que justifican la asociación 
 
Se justifica la asociación debido a las siguientes causas: 
1º. La dimensión actual de las plantillas no permite la presencia territorial óptima ni la respuesta de determinadas demandas de 
seguridad, con la garantía de cubrir un horario regular, quedando numerosas jornadas descubiertas, que supone una importante 
desatención de los servicios de su competencia, entendiendo en consecuencia que no disponen separadamente de recursos 
suficientes para la prestación de los servicios de policía local básicos. 
2º. Se produce una precariedad operativa derivada de la falta de operatividad de los agentes que se encuentran de guardia, 
circunstancia que se produce porque la mayoría de servicios se presta con un número mínimo de efectivos, siendo en muchas 
ocasiones de un solo agente, lo que implica una limitación muy significativa al no poder realizar cierto tipo de actuaciones 
reservadas, por seguridad y eficacia, a operativos de dos o más agentes. 
3º. La capacidad presupuestaria no permite aumentar los recursos humanos. Así mismo, el principio de austeridad de las 
administraciones públicas hace necesario optimizar y compartir recursos. 
4º. Es un principio de la Administración Pública la eficiencia de los recursos públicos y la cooperación administrativa. 
 
Es por ello que la prestación asociada de los servicios de policía local tiene como finalidad alcanzar los siguientes objetivos: 
 
• Optimizar los recursos humanos y materiales de que disponen las diferentes policías locales de los municipios que lo firman,  
estableciendo un sistema de colaboración, cooperación y coordinación de los diferentes efectivos policiales para dar respuesta a las 
urgencias o incidencias que surjan en los respectivos términos municipales con una respuesta de calidad optima, y con una eficiencia 
que permita reducir costes y aumentar el  nivel de servicio al ciudadano. 
 
• Alcanzar un nivel de colaboración parcial de las funciones de policía local entre municipios, así como disponer de forma 
planificada de efectivos policiales de los servicios que conformarán la asociación, para dar respuesta a los diferentes dispositivos 
que  planifiquen los municipios. 
 
• Todo ello sin que los municipios y sus diferentes policías locales pierdan su dependencia orgánica y funcional natural y legal. 
 
• Garantizar el acceso de todos los vecinos a un servicio público de policía local de calidad, a través de una oferta de recursos 
suficiente y equilibrada geográficamente. 
 Incrementar los niveles de cobertura, intensidad y horario de atención del servicio de policía. 
  
• Proceder a una distribución efectiva de los recursos disponibles para dar respuesta a las necesidades reales de la población, a través 
de procesos de planificación previa. 
 
 •Minorar los costes asociados al mantenimiento individual del servicio de policía. 
 
• Homogeneizar los procedimientos de trabajo, las campañas preventivas dentro del territorio, con el fin de ser más eficientes y 
homogéneos en la actuación policial, etc. 
 
Ninguno de estos objetivos irá en detrimento de la autonomía municipal. 
 
 
5. Ámbito territorial y funcional del acuerdo. 
 
El Ámbito territorial de la asociación será el de los términos municipales de los Ayuntamientos firmantes. 
 
Las funciones que tienen asignadas las respectivas policías en el ámbito del presente acuerdo en el territorio, se desarrollarán de 
forma coordinada y en estrecha  colaboración con la Guardia Civil que opera en el territorio, que serán las especificadas en el 
artículo 53 de la LO 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 
 
 
6.- Personal afectado. 
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Quedarán afectados un total de seis agentes de policía local, dos por cada uno de los ayuntamientos implicados, que quedarán 
habilitados como agentes de la autoridad para la actuación indistinta en los respectivos términos municipales, para aquellos servicios 
que se presten de forma asociada. 
 
7.- Sede. Medios materiales e instalaciones. 
La sede principal del servicio asociado de policía local se establecerá en el edificio de la Policía Local de Porreres, situado en la 
Plaza de la Villa número 17, código postal 07260. 
Existirá así mismo una oficina de atención al ciudadano en las dependencias del Ayuntamiento de Montuïri situada en la Plaza 
Mayor, número 1, código postal 07230, y en las dependencias del Ayuntamiento de Vilafranca de Bonany, situadas en la Plaza 
Mayor, número 1, código postal 07250.  
Se incorporarán  todos los equipos informáticos, de autodefensa, comunicaciones y cualquier medio material de los señalados en el 
punto 2, para que los funcionarios de policía local puedan utilizarlos de forma conjunta, optimizando así éstos recursos.  
 
8.- Jefatura superior 
Según dispone el artículo 21.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, los agentes desarrollarán 
bajo la superior jefatura del alcalde/sa del municipio en que actúen en cada momento. 
 
9.-Obligaciones de las partes 
Los Ayuntamientos firmantes del acuerdo se obligarán a: 
 
• Asumir las eventuales gastos derivados de la asociación, tal como se especificará en la memoria que se acompañará como anexo al 
acuerdo de colaboración. 
• Definir los recursos materiales destinados al uso y beneficio conjunto y establecer su obsolescencia y compromiso de reposición. 
• Establecer un sistema de compensación económica por los servicios prestados por las policías en otro municipio de la asociación. 
• Proporcionar la información necesaria para que la Comisión Directiva (órgano de gobierno de la Asociación policial) pueda tomar 
las decisiones adecuadas. 
• Cumplir la parte dispositiva del acuerdo durante su vigencia. 
• No suscribir ningún otro acuerdo de asociación con otros municipios con el fin de prestar conjuntamente el servicio de policía 
local. 
• Los acuerdos adoptados por la Junta Local de Seguridad de Vilafranca de Bonany y por las comisiones de seguridad de los 
municipios de Porreres y Montuïri, en la medida en que afecten a los servicios policiales contenidos en el acuerdo de colaboración, 
se deberán comunicar al resto de municipios asociados. Asimismo, se utilizarán como cauce de coordinación entre las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad estos mismos órganos colegiados.  
 
• El tratamiento informático de los datos utilizados como consecuencia de la asociación y colaboración de las policías locales de los 
ayuntamientos firmantes del acuerdo, se realizará cumpliendo las disposiciones recogidas en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 
• Establecer cuáles serán los servicios conjuntos a desarrollar por parte de las policías integrantes del acuerdo y qué medios 
humanos y materiales aportarán. 
• Los servicios conjuntos que se desarrollen de entre los señalados en el apartado anterior, serán objeto de coordinación con la 
Guardia Civil, con el fin de optimizar recursos, homogeneizar actuaciones y garantizar una correcta intervención policial orientada a 
la mejora de la seguridad pública.   
• A hacer la libre designación del coordinador de la asociación y la aprobación y aplicación del plan de trabajo anual presentado por 
el coordinador policial designado. 
 
10.-Órganos de gobierno y administración 
 
1. - LA COMISIÓN DIRECTORA: es el órgano de gobierno de la asociación policial. Estará integrada como mínimo por una 
persona de cada municipio participante, a la que corresponderá velar por el seguimiento del acuerdo e impartir las instrucciones 
superiores. 
La Comisión Directora ejerce la dirección superior en materia policial por mayoría de sus miembros. 
Miembros: 
 
La Comisión Directora estará formada por seis personas con los siguientes cargos: 
 
-      Un presidente/a 
- Dos vicepresidentes/as 
- Tres vocales 
 
En todo caso los cargos de presidente y vicepresidente serán ocupados por los alcaldes de los respectivos municipios que forman la 
asociación.  
Los vocales serán designados por cada uno de los alcaldes respectivos y 
serán ocupadas por los respectivos concejales de Gobernación, Interior etc. y en caso de no tener delegada la función, en la 
concejalía que cada alcalde considere oportuno. 
 
El periodo de mandato de los miembros de la Comisión Directora quedarà regulado en el marco del acuerdo que se firme. 
Los acuerdos y el funcionamiento de la Comisión Directora se regirán supletoriamente por las disposiciones establecidas en el 
capítulo II de la Ley de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas.. 
 
2. - COORDINADOR POLICIAL: es un órgano unipersonal responsable del funcionamiento y coordinación de los servicios 
policiales asociados. 
Su competencia de dirección recae en los asuntos relacionados con las políticas y acuerdos de carácter intermunicipal, manteniendo 
discreción y reserva en la gestión organizativa y funcional de las policías en los ámbitos estrictamente municipales y que no afecte a 
los acuerdos de la Comisión Directora. 
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Deberá formar y presidir los órganos de coordinación y colaboración con el resto de responsables de las policías locales de los 
municipios que integren el acuerdo de asociación, y  de forma consensuada, planificar, organizar y ejecutar las políticas o acuerdos 
de ámbito intermunicipal que se tomen en la Comisión directora y que tengan una afectación conjunta al resto de policías. 
El coordinador policial deberá ejercer de interlocutor policial con los diferentes cuerpos policiales y estamentos a los efectos 
relacionados con las funciones intermunicipales encomendadas. 
Realizar la memoria anual de los servicios conjuntos, que afecten al ámbito de actuación de los presenta acuerdo. 
Proponer nuevas políticas de seguridad, iniciativas y acciones que se puedan implantar y desarrollar en el ámbito intermunicipal. 
El coordinador policial deberá presentar al departamento competente en materia de coordinación de las policías locales un plan de 
trabajo y actividades en relación con los diferentes núcleos de población existentes, teniendo en cuenta, entre otros criterios, el 
número de habitantes, las infraestructuras de las policías locales, las vías de comunicación existentes y la situación de las 
dependencias de la Guardia Civil en el ámbito territorial de los municipios firmantes del acuerdo de colaboración, así como los 
acuerdos que para la coordinación se hayan establecido con las FFCCSE. 
 
 
Funciones y régimen de funcionamiento del Coordinador Policial: 
El órgano será elegido por la Comisión Directora por libre designación, entre los respectivos responsables de las policías locales que 
integran la asociación, y que previamente hayan presentado y expuesto el contenido de su plan de trabajo a desarrollar en los 
próximos dos años. 
En la elección de la autoridad policial los respectivos alcaldes podrán ser asesorados con voz y sin voto por personal de la Dirección 
General de Interior, Emergencias y Justicia sobre los aspectos técnicos e idoneidad de los planes de trabajo presentados por los 
respectivos responsables que quieran desarrollar el cargo. 
El Coordinador Policial se reunirá como mínimo mensualmente, de forma plena, con la Comisión Directiva y posteriormente con 
los respectivos responsables de las policías locales integrantes, sin perjuicio de otras reuniones de carácter operativo o de 
coordinación u otras que procedan. 
El Coordinador Policial, de entre sus funciones rectoras, tendrá fundamentalmente la de establecer y velar por la aplicación de las 
siguientes acciones: 
1. Las formas y los procedimientos concretos de coordinación que tengan que ver con los servicios conjuntos y otros parciales en 
que las policías colaboren. 
2. Los criterios de intervención y auxilio mutuo. 
3. Los procedimientos a establecer para la optimización de los recursos y materiales disponibles. 
4. Los procedimientos de transmisión conjunta y reciproca de la información necesaria para el cumplimiento eficaz de las funciones 
asignadas. 
5. Los mecanismos de coordinación. 
6. La casuística de los servicios territoriales. 
7. La capacidad de asumir mayores responsabilidades en el ámbito de la colaboración y de las funciones y tareas comunes de 
acuerdo con los siguientes indicadores: el nivel de formación especializada de los respectivos efectivos, la participación en 
programas integrales de actuación, los recursos materiales y operativos disponibles. 
8. Establecer indicadores de calidad dirigidos a supervisar el logro de las políticas estratégicas definidas por la Comisión Directora. 
  
11.-Coordinación operativa. 
1. La coordinación operativa será supervisada por el coordinador policial. 
2. Se creará un sistema de guardias para tener un jefe operativo de guardia que coordinarán y apoyarán a las unidades que estén 
trabajando conjuntamente en el territorio. 
3. Se establecerá un canal único de comunicaciones entre las policías que forman el presente acuerdo, para trabajar conjuntamente. 
4. Establecerá una vía de recepción de llamadas de emergencias común, a través del teléfono del 112. 
 
12.-Régimen y competencias de los policías de la asociación. 
 Los miembros que integran el servicio policial asociado, estarán sometidos a los mismos principios básicos de actuación, que los 
regula, asimismo ostentarán el mismo régimen estatutario y disciplinario que les es de aplicación a la normativa vigente. 
 
13.-Acuerdos de servicios conjuntos. 
 El acuerdo de asociación definirá dos tipos de colaboración entre los servicios de policía que ofrecen los respectivos ayuntamientos. 
En primer lugar unos acuerdos de servicios permanentes, y otros de apoyo puntual entre policías ante situaciones de emergencias o 
apoyo policial para garantizar la seguridad y eficacia de las respectivas policías. 
 
1. Acuerdos de servicios parciales o puntuales. 
Los servicios de colaboración parcial o puntual se prestan por requerimiento de la policía local de los términos que suscriben el 
presente acuerdo, con motivo de una urgencia o emergencia sobrevenida. En este caso las policías requeridas prestarán el apoyo a la 
policía requirente en base a los acuerdos que figuran en el presente convenio. Una vez finalizada la incidencia las policías volverán a 
sus municipios de origen. 
En cuanto a la colaboración de servicios de policía planificados y no urgentes, (dispositivos de fiesta mayor, pasacalles, etc.) 
deberán ser comunicados con antelación al coordinador policial. 
La petición de apoyo policial a los servicios planificados / o no urgentes al coordinador policial, tiene el objetivo de poder analizar y 
planificar los efectivos a destinar y la afectación a los servicios en el resto de policías. Como se trata de un servicio no urgente, y 
planificado, esta actuación de colaboración necesita una comunicación previa entre las jefaturas y el coordinador policial, para que 
éste forme el dispositivo de refuerzo adecuado previo estudio de la previsión de efectivos y la disponibilidad. 
2. Acuerdos de servicios conjuntos permanentes. 
 
Los servicios que los respectivos ayuntamientos acuerdan implementar y realizar conjuntamente son los siguientes: 
• Recibimiento y gestión de las llamadas de requerimientos urgentes a través del 112, así como su coordinación. 
• Unidad de policía interadministrativa. Esta unidad formada por el número de agentes que se determine, como mínimo uno de cada 
municipio, recogerá las denuncias, realizará informes e inspecciones en el territorio del presente acuerdo mediante una unidad 
móvil. 
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• Creará un sistema de jefes de guardia y de turno, que coordinarán los servicios conjuntos y puntuales que surjan en el ámbito del 
presente acuerdo. 
• Economía de escala. Entre los municipios que suscriban el acuerdo, se realizará un sistema de compras conjuntas, con el fin de 
poder reducir costes. 
• Y los que se determinen en relación al acuerdo adoptado sobre los servicios policiales conjuntos que se deben desplegar.  
 
14.-Determinación de los medios humanos, materiales y tecnológicos, así como transferencias económicas entre los miembros. 
  
1. En el acuerdo se definirán los recursos materiales y humanos destinados a compartir (servicios conjuntos). 
 Reposición de recursos comunes por  obsolescencia. 
Los ayuntamientos firmantes se comprometerán a mantener de forma solidaria los recursos humanos y materiales destinados a los 
mencionados servicios que se prestan de forma conjunta, y a su reposición en caso de desgaste o inutilización del material. 
En el Plan de trabajo que se ejecute, deberá constar cuáles son los recursos materiales utilizados de forma conjunta, qué período de 
obsolescencia tienen y cuál será su reposición en un futuro. 
2. Compensación de los servicios prestados.  
Con la finalidad de poder solidarizarse los servicios puntuales o parciales prestados por las policías en otros municipios, estas 
llevarán un control formal contable de los servicios realizados y el coste de los mismos. Los diferentes ayuntamientos adecuarán un 
precio hora de los agentes y el coste del material para retribuir los servicios puntuales prestados entre policías. 
 
 
15.-Vigencia y causas de extinción del acuerdo. 
 
La vigencia del acuerdo de asociación será de duración indefinida desde la fecha de su firma. 
 
Sin embargo, puede rescindirse por alguna de las causas siguientes: 
a) Por imposibilidad sobrevenida de cumplir y desarrollar las actividades que  constituyen su objeto. 
b) Por mutuo acuerdo, en los términos que se establezcan. 
c) Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del acuerdo. En este último caso, la parte afectada deberá 
comunicar a la otra parte su voluntad de resolver el acuerdo así como las causas del incumplimiento en que se basa. 
 
Marratxí, 10 de enero de 2014 
El alcalde de Vilafranca de Bonany    La alcaldesa de Porreres    El alcalde de Montuïri 
 
Sr. Montserrat Roselló Nicolau      Sra. Francisca Mora Veny     Sr. Jaume Bauçà Mayol  “ 

 
 
6. DACIÓ DE COMPTE DE L’OPERACIÓ DE TRESORERIA 
 
La Sra. Batlessa dona compte de la tramitació de la pòlissa concedida a l’Ajuntament de Porreres per part 
de CAIXA BANK SA, formalitzada el passat 31/12/2013, per un import de 740.000 € amb un pla de 
reducció del límit de disposició de: 10.000 € els mesos de gener, febrer i març; 30.000 € el mes d’abril; 
15.000€ els mesos de maig a novembre; la resta el mes de desembre. Així quedarien per pagar a finals 
d’any 545.000 €.  
 
Aquesta pòlissa se va haver d’obrir, entre altres, per pagar la subvenció de la reforma de sa plaça perquè 
el pagament de la CAIB no arribava. A més, la corporació ha hagut d’assumir l’abonament d’interessos 
bancaris. Explica que se va negociar amb l’entitat bancària la seva liquidació el més aviat possible però 
no es viable degut a la situació econòmica que no es la que voldríem. A més, al 2013 se va haver 
d’amortitzar un préstec de 300.000 €.  
 
La Corporació queda assabentada.  
 
 
 
El Sr. Climent Rosselló s’incorpora a les 20.22 hores.  
 
 
 
7. RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT 1/2014 DE SUBVENCIONS 

DIRECTES A ENTITATS I ASSOCIACIONS 
 
La Sra. Batlessa explica que es tracta de reconèixer i tramitar les subvencions directes a les entitats i 
associacions corresponents a l’exercici 2013, atès que no va quedar crèdit suficient a la partida 
corresponent atès que se va haver d’ampliar la dotació fundacional de la Fundació per a la seva 
constitució en 30.000 €. Destaca la feina d’aquestes entitats i associacions que són de gran ajuda pel 
municipi.  
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La Sra. Maria Magdalena Barceló, regidora de PP, diu que a la comissió se va explicar que el motiu era 
que la Fundació no havia rebut ingressos per la devolució de l’IVA. Se contesta que és cert que no s’ha 
cobrat aquest IVA. La Sra. Barceló Diu demana si es la fundació la que fa la liquidació trimestral d’IVA i 
quina quantitat es i se contesta que sí i que l’import es de 30.000 € aprox.   
 
La Sra. Batlessa explica que per tot això se va haver de bestreure el pagament a les entitats encara que 
s’hauria d’haver pagat abans del 31/12/2013.  
 
La Sra. Joana Mora, regidora de PSM-IV, diu que a la relació d’entitats no hi ha ni l’AMPA de l’Institut 
ni de Sa Sitra. La Sra. Batlessa diu que l’AMPA de l’Institut no han presentat res però que se col·labora 
amb l’institut.  
 
Finalitat el debat, vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 23/1/2014, s’aprova el següent 
acord amb 8 vots a favor (EL PI, PSM-IV, PSOE) i 3 abstencions (PP). 
 
“Vista la relació de crèdits corresponents a exercicis anteriors relatius a les subvencions directes a 
entitats.  
 
Vist el que disposa l'article 60.2 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, relatiu al reconeixement 
d'obligacions corresponents a exercicis anteriors que, per qualsevol causa, no s’haguessin  executat dins 
l’any al que corresponien.  
 
L’art. 22.2 de la Llei 38/2003, general de subvenciones estableix que podran concedir-se de forma directa 
les subvencions previstes nominativament en els pressuposts de l’entitat local.  
 
En atenció a l'exposat, el Ple de la Corporació adopta el següent Acord: 
 
PRIMER. Aprovar el reconeixement dels crèdits següents per import de 30.400,00 € a les entitats i 
associacions corresponents a exercicis anteriors (2013) que es relacionen a continuació.  
 
SEGON. Aplicar, amb càrrec al Pressupost prorrogat de l'exercici 2013, els corresponents crèdits per 
import de 30.400 €, amb càrrec a la partida del pressupost de despeses 334/48000, de la qual es va 
realitzar la corresponent retenció. 
 
TERCER. Atorgar, amb càrrec a la partida indicada les següents subvencions directes:   
 
ENTITAT SUBVENCIÓ 2013 
Agrupació cultural 1.000,00 
Aires de Monti-sion 2.000,00 
Amics del vi 300,00 
AMPA Escola Nova 500,00 
AMPA Verge de Monti-sion 500,00 
Associació contra el càncer 300,00 
Associació de comerciants 700,00 
Associació de persones majors 500,00 
Associació escaquista 300,00 
Associació geganters i xeremiers 700,00 
Associació hípica 500,00 
Associació sant Roc 300,00 
Batukada Infernal 500,00 
Club Bàsquet Porreres 1.500,00 
Club d'atletisme de Porreres 700,00 
Coral de Porreres 2.300,00 
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Estol Porrerenc 1.000,00 
Filharmònica Porrerenca 13.000,00 
Grup Foganya 700,00 
Patronat 1000,00 
Penya ciclista 600,00 
UE Porreres 1.500,00 
TOTAL 30.400,00 

 
 

8. MOCIÓ DECLARACIÓ DELS SÍMBOLS D’INTERÈS LOCAL I EN FAVOR DE LA 
LLIBERTAT D’EXPRESSIÓ (PSM, EL PI I PSOE) 

 
Els partits PSM, EL PI i PSOE proposen la següent moció. 
 
La Sra. Joana Mora, regidora de PSM-IV, diu que les dues regidores del grup polític PSM-IV s’han vestit 
de verd per donar suport a la “Setmana Verda” recolzar als docents expedientats i defensar una educació 
pública i de qualitat.  
 
La Sra. Francisca Mora, batlessa, diu que va vestida de negre en senyal de dol. No entén que s’hagin de 
debatre aquestes temes tan inherents i que formen part de la nostra identitat per una curolla del govern 
autonòmic que veu bubotes on no n‘hi ha. Considera que Mallorca no passa per un bon moment ni social, 
ni econòmic per haver de tocar temes d’identitat. Diu que en aquests moments la moral col·lectiva està 
molt baixa i que la crisi ofega la societat. Recorda que les institucions de govern no tenen credibilitat 
actualment i que aquestes decisions les malmenen. Creu que no s’ha de tocar aquesta realitat històrica que 
està consolidada des de segles i que s’ha de fer país. No està d’acord en prohibir l’ús de la bandera 
històrica quadribarrada. 
 
Finalitzat el debat, vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 23/1/2014, s’aprova el 
següent acord amb 8 vots a favor (EL PI, PSM-IV, PSOE) i 3 vots en contra (PP). 
 
“DECLARACIÓ DELS SÍMBOLS D'INTERÈS LOCAL I EN FAVOR DE LA LLIBERTAT 
D'EXPRESSIÓ 
 
MOCIÓ  
 
L'article 4 de la llei sobre l'ús dels símbols institucionals de les Illes Balears, aprovada pel Parlament de 
les Illes Balears en sessió de dia 19 de desembre, estableix una prohibició genèrica a l'ús de símbols en els 
mobles i immobles afectes als serveis públics propis de la comunitat autònoma de les Illes Balears, 
exceptuant-ne els oficials, per exemple, les banderes, ensenyes, els escuts i els "altres símbols distintius" 
acordats per les Corporacions Locals. 

 
Així mateix, l'apartat 2) b) de l'article 4 de la Llei sobre l'ús dels símbols, també permet aquells altres 
símbols “representatius de declaracions oficials d'interès local, autonòmic, nacional o internacional”.  
 
L'Estatut d'Autonomia (article 88.1), la Constitució espanyola (article 20.1), la Declaració de Drets 
Humans, els Pactes internacionals de drets civils i polítics i de drets econòmics, socials i culturals; i la 
Convenció Europea de Drets de l’Home i Llibertats Fonamentals, consagren, com un dret fonamental, 
expressar i difondre lliurement els pensaments, les idees i les opinions mitjançant la paraula, l’escriptura o 
qualsevol altre mitjà de reproducció. La Constitució precisa que “l’exercici d’aquest dret no podrà ser 
restringit per mitjà de cap tipus de censura prèvia”. 
 
Els ajuntaments, com a poder públic, tenen el deure de respectar, protegir i promoure els drets 
fonamentals, entre ells el de la llibertat d'expressió i el dret a la participació plural de la societat civil en la 
vida pública, a opinar, a dissentir i a manifestar qualsevol desacord, a través de diferents formes 
expressives. 
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La senyera de les quatre barres, històricament és un símbol propi  de la identitat de Mallorca i les Illes 
Balears, per la qual cosa escau declarar-lo formalment com a símbol d'interès local als efectes de l'article 
4 de la llei de símbols. 
 
Així mateix, moltes escoles han adoptat un llaç amb la senyera de les quatre barres com a expressió de 
compromís amb la llengua catalana i la seva normalització. Per la qual cosa, aquest ajuntament, a fi de 
preservar-los de la ignomínia d'una censura prèvia governamental, i respectar la seva llibertat, sigui per 
aquest símbol en concret, o pels que considerin adients en la seva tasca cívica-educativa, declara també 
símbols d'interès local els símbols que aprovin els centres escolars. 
 
La declaració de símbol oficial d'interès local per part de l'Ajuntament del llaç quadribarrat o de qualsevol 
altre símbol expressió de la llibertat de consciència i de la llibertat ideològica, ha de tenir l'efecte de 
permetre l'ús d'aquest símbols sense la necessitat de cap autorització prèvia de la conselleria competent, i 
poden ser penjats a tots els edificis afectats als serveis públics de la Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears ubicats en el seu municipi. La declaració de símbol oficial d'interès local circumscrit a un centre 
escolar té l'efecte d'alliberar el centre de la censura prèvia governamental pel que fa a l'ús del símbol en el 
propi centre o en les seves activitats. 
 
Per tot això, l'Ajuntament de Porreres adopta el següent acord: 
 
1. Declarar  la senyera de les quatre barres (inclòs el llaç quadribarrat) com a símbol oficial d'interès 
local als efectes de l'apartat 2) b) de l'article 4, de la Llei sobre l'ús dels símbols oficials de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears. 
2. Declarar com a símbols oficials d'interès local totes aquelles manifestacions simbòliques que no 
atentin contra la llibertat i el drets dels ciutadans aprovades pels centres escolars del municipi als efectes 
d’atorgar-li el caràcter de símbol permès per al centre escolar corresponent,  alliberant-lo de l’autorització 
prèvia, establert a l’article 4, apartat 2) b) i oferir el suport municipal, davant qualsevol intromissió 
governamental contra la llibertat d’expressió. 
3. Rebutjar les ingerències competencials que es produiran si s’aprova el projecte de decret presentat 
pel Govern de les Illes Balears a la Llei 9/2013 sobre l’ús dels símbols institucionals de les Illes Balears.  
4.  Instar el Govern de les Illes Balears a retirar de manera immediata aquest projecte de decret que 
afecta l’autonomia de les corporacions locals.  
5. Instar a la Batlia i a la resta de regidors/es del nostre poble a assistir, manifestar-se i votar d’acord 
amb la postura expressada pel Ple de l’Ajuntament a qualsevol dels fòrums i organismes on sigui escaient 
i hi siguin convocats, sempre que actuïn en representació de l’Ajuntament. “ 
 
La Sra. Batlessa se dirigeix als regidors/es del Partit Popular i els hi diu que li sap greu que no ho recolzin 
i els hi demana fer poble. També lamenta que no estiguin entre el públic els seus companys de partit del 
PP per donar cara al plenari.  
 
 
9. MOCIÓ EN CONTRA DE LA PRIVATITZACIÓ DELS AEROPORTS DE LES ILLES 

BALEARS I A FAVOR D’UN MODEL DE GESTIÓ INDIVIDUALITZAT AMB 
PARTICIPACIÓ DECISIVA DE LES INSTITUCIONS BALEARS  (EL PI)  

 
El partit EL PI proposa la següent moció.  
 
La Sra. Maria Magdalena Barceló, regidora del PP, diu que el seu partit polític s’abstindrà de la votació 
perquè únicament es tracta d’un informe del Consell Consultiu que no es vinculant. Diu que encara no 
s’ha fet cap passa i espera que no se privatitzi.  
 
La Sra. Joana Mora, regidora de PSM-IV diu que el seu partit es contrari a la privatització i defensa la 
gestió pública dels aeroports de les illes. Diu que no es acceptable privatitzar-ho per a donar-hi 
rendibilitat i critica l’obsessió del PP de privatitzar en benefici d’uns i en perjudici de la resta de la 
ciutadania. Està d’acord amb la moció i estan contentes de que se presenti.  
 
El Sr. Miquel Àngel Veny, regidor de PSOE, diu que està en contra de la privatització i diu que convé 
posicionar-se al més aviat possible encara que únicament es tracti d’un informe.  
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Finalitzat el debat, vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 23/1/2014, s’aprova el 
següent acord amb 8 vots a favor (EL PI, PSM-IV, PSOE) i 3 vots d’abstenció (PP):  
 
“Exposició de Motius 
 
L’anunci per part del Consejo Consultivo de Privatizaciones de l’aprovació de la privatització de 
l’empresa estatal AENA-Aeropuertos, SA inicia un procés que pot donar com a resultat un model 
aeroportuari en que un reduït nombre d’inversos controlin de forma conjunta la totalitat dels aeroports de 
l’estat Espanyol.  
 
Aquest procés cobra una especial importància per les illes Balears on la mobilitat dels seus ciutadans 
depenen gairebé exclusivament del transport aeri, per tant aquest procés de privatització pot generar molta 
inseguretat per als ciutadans d’aquesta comunitat.  
 
S’ha de tenir en compte que els aeroports són la porta d’entrada de la pràctica totalitat dels turistes i, per 
tant, qualsevol canvi al model de gestió i de propietat pot afectar negativament al principal motor de la 
nostra economia.  
 
Posar els nostres aeroports en mans d’un grup reduït grup empresarial, que prioritzarà els interessos 
econòmics per sobre dels generals, és un risc que la nostra comunitat no es pot permetre i manco fins un 
context de crisi generalitzada, com l’actual. Els nostres aeroports no han d’estar al servei del compte de 
resultats d’Aena o d’un grup d’inversos si no al servei d’aqeusta terra, de les seves empreses i de la seva 
gent. La gestió privada d’un servei tan estratègic, en règim de monopoli i sense control per part de les 
nostres institucions, és un risc que no ens podem permetre ja que afecta a un element essencial de la 
nostra economia (turisme) i del nostre benestar (connectivitat).  
 
Un altre risc afegit i molt preocupant és la influència negativa que pot tenir aquest procés privatitzador 
sobre les illes de Menorca i Eivissa, les quals veuen sotmeses les seves rutes a declaracions d’Obligació 
de Servei Públic i que aquest procés pot empitjorar encara més la seva escassa connectivitat.  
 
El Parlament de les Illes Balears aprovà per unanimitat al febrer del 2011 una iniciativa demanant al 
Govern Central que excloguessin d’una possible privatització als aeroports de Balears, alhora que en 
sol·licitava una cogestió conjunta dels centres aeroportuaris, sempre tenint en compte les necessitats dels 
ciutadans per sobre els interessos privats. En contra de la privatització també s’han manifestat en diferents 
ocasions, associacions empresarials, molt recentment la Federació Hotelera i la Cambra de Comerç de 
Mallorca, sindicats, ...en definitiva la societat balear.  
 
Tal com s’ha pogut constat als darreres anys, el conjunt dels aeroports de Balears al contrari de la majoria 
de l’Estat són rendibles econòmicament i els seus beneficis es destinen a cobrir les immenses pèrdues 
d’altres aeroports de la xarxa d’AENA fruits d’errònies decisions polítiques. Entenem que aquests 
beneficis haurien de ser una eina que generés recursos per la nostra economia i que permetés una major 
competitivitat a través d’una baixada de les taxes aeroportuàries.  
 
En base a tot l’exposat proposam al Ple de l’Ajuntament de Porreres que adopti els següents ACORDS:  
 
Primer. Manifestar el rebuig al procés privatitzador d’Aena pel que afecta als aeroports insulars, ja que no 
es té en compte l’opinió d’aquesta comunitat autònoma, posada de manifest al Parlament de les Illes 
Balears.  
 
Segon. Manifestar el rebuig a l’informe del Consejo Consultivo de Privatizaciones que en cap moment fa 
menció sobre la funció social dels aeroports insulars, ni a la participació de les comunitats autònomes a la 
seva gestió.  
 
Tercer. Demanar que els aeroports illencs, donada la seva peculiaritat d’interès públic i general per a la 
seva població, quedin exclosos d’aquest procés de privatització en conjunt, ja que l’economia i el 
desenvolupament de les Illes Balears han de dependre de la nostra realitat social i turística.  
 
Quart. Instar al Govern de les Illes Balears a donar les passes necessàries perquè en la gestió dels 
aeroports de Balears es tingui en compte que els nostres aeroports compleixen una funció social i 
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econòmica essencial per una comunitat insular com al nostra i que, per tant, han de ser gestionats 
individualitzadament, amb una participació decisiva de les nostres institucions.  
 
Cinquè. Notificar el contingut del present acord al Consejo Consultivo de Privatizaciones, a l’empresa 
AENA SA, al Ministerio de Industria del Gobierno de España i al Govern Balear.  
 
 
10. MOCIÓ PACTE LOCAL A FAVOR DELS DRETS SEXUALS I REPRODUCTIUS (PSOE)  
 
El Sr. Miquel Àngel Veny, regidor de PSOE, presenta la següent moció.  
 
La Sra. Maria Magdalena Barceló, regidora de PP, diu que votaran a favor perquè defensen el dret de les 
dones de decisió i no privar-les de decidir segons quines coses.  
 
La Sra. Joana Mora, regidora de PSM-IV, diu que es tracte d’un retrocés dels drets consolidats i 
restrictius. Aquesta llei provocarà avortaments en la clandestinitat amb possibles morts o les persones que 
tinguin doblers ho faran a l’estranger.  
 
La Sra. Francisca Mora, batlessa, no està d’acord en que se toqui una llei acceptada per la societat i que se 
restringeixi la llibertat i els drets dels ciutadans. No és lògic. A més, diu, no està justificat que actualment 
es produeixi un nombre exagerat d’avortaments. Troba que es un terme que remou molts de sentiments i 
demana que cadascú voti el que trobi.  
 
Finalitzat el debat, vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 23/1/2014, s’aprova el 
següent acord per unanimitat:   
 
“PACTE LOCAL A FAVOR DELS DRETS SEXUALS I REPRODUCTIUS 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
A les Conferències sobre Població i Desenvolupament (El Cairo, 1994) i a la IV Conferència Mundial de 
les Dones (Beijing, 1995) es definiren els drets sexuals i reproductius com un conjunt de nous drets. Fan 
referència al control respecte de la pròpia sexualitat, a decidir lliure i responsablement sense veure's 
subjectes a la coerció, la discriminació i la violència; el dret de totes les parelles i individus a decidir de 
manera lliure i responsable el nombre i espaiament dels seus fills i a disposar de la informació, l'educació 
i els mitjans per a això, així com a aconseguir el nivell més elevat de salut sexual i reproductiva. 
 
L'Organització Mundial de la Salut insta amb urgència a promoure a tot el món l'avortament legal i segur 
com un dels seus drets reproductius i dret fonamental de les dones, independentment d'on visquin. 47000 
dones moren cada any com a conseqüència d’avortaments insegurs. 
 
El Consell d’Europa a la seva resolució 1607 d’abril de 2008 estableix l’avortament com un dret de les 
dones i convida als membres de la UE a despenalitzar aquesta pràctica, allà on sigui delicte, garantir-ne 
l’accés d’una manera segura i aixecar les restriccions existents. 
 
L’any 2010 Espanya legisla una llei de terminis que respecta el dret a una maternitat lliure, respectant la 
llibertat de les dones a la interrupció voluntària de l'embaràs (IVE) en consonància amb les legislacions 
del nostre entorn europeu. La Llei de 2010 és a més una llei que garanteix la necessària informació de les 
dones i obliga a un període de reflexió abans que puguin sotmetre's a una interrupció voluntària de 
l'embaràs: les dones són informades de totes les prestacions, ajudes i drets que li corresponen si desitgen 
continuar amb l'embaràs, així com de les conseqüències mèdiques, psicològiques i socials derivades de la 
prossecució de l'embaràs o de la interrupció del mateix, i de la possibilitat de rebre assessorament abans i 
després de la intervenció. 
 
L’evidència comparada ens mostra que els països amb menors índexs d'avortaments, Alemanya, Bèlgica i 
Holanda, són també els que tenen una legislació més permissiva. Els seus plans d'estudi inclouen 
l'assignatura d'educació sexual. Les lleis restrictives d’avortament no redueixen el nombre d’interrupcions 
voluntàries de l’embaràs, només incrementen el nombre de dones mortes que avorten en la clandestinitat i 
en condicions insalubres. 
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Davant l’anunci del Govern d’Espanya de derogar l’actual Llei orgànica 2/2010 de Salut Sexual i 
Reproductiva i de la Interrupció voluntària de l’embaràs, apel·lem als valors de llibertat i d’igualtat 
recollits a la Constitució espanyola i a la llibertat de decidir de les dones en relació als seus drets sexuals i 
reproductius. Retallar en aquests drets significaria tutelar a les dones només pel senzill fet de ser dones. 
Sense llibertat per decidir no hi ha igualtat. Sense igualtat no hi ha democràcia. 
 
Amb l'Avantprojecte aprovat pel Govern es suprimeix el dret de les dones a interrompre el seu embaràs 
en les primeres catorze setmanes, considerant-se com a delicte despenalitzat només en els supòsits de 
violació i "greu perill per a la vida o la salut" de la dona, privant a aquesta del seu dret a decidir sobre la 
seva maternitat. 
 
Es suprimeix també, per tant, el supòsit de malformacions o anomalies fetals incompatibles amb la vida, 
que havia justificat la interrupció de l'embaràs des dels anys vuitanta del segle passat. 
 
Aquesta norma no només suposarà una greu reculada de més de trenta anys per a la legislació espanyola 
en aquest àmbit, i l'incompliment de compromisos internacionals en matèria de drets sexuals i 
reproductius i de llibertat de les dones a decidir sobre la seva maternitat, sinó que situaria a Espanya com 
un excepció en tota Europa, on en els últims anys cap país havia legislat cap a enrere en aquesta matèria, 
mentre que les dones espanyoles sofriran aquesta reculada després d'haver comptat amb una de les 
legislacions més avançades, més segures, amb majors efectes en la prevenció d'embarassos no desitjats i 
que havia aconseguit reduir el nombre d'avortaments en l'últim any. 
 
Aquesta normativa ha provocat un enorme rebuig social de la ciutadania espanyola i europea, de les 
organitzacions socials, professionals i feministes, i a més ha motivat l'aparició de declaracions de 
membres del seu propi partit, incloses les d'algunes dones que ocupen càrrecs públics, discrepant del seu 
contingut, i la crítica de dirigents i mitjans de comunicació a l'estranger, on només ha collit la felicitació 
de formacions polítiques d'extrema dreta d'altres països. 
 
Per tot l’exposat, El Ple de l’Ajuntament de Porreres ACORDA: 
 
1. L'Ajuntament de Porreres insta al Govern d'Espanya a retirar immediatament i no continuar la 
tramitació de l'Avantprojecte de Llei Orgànica pel qual pretén revisar la legislació vigent a Espanya sobre 
salut sexual i reproductiva i interrupció voluntària de l'embaràs. 
 
2. Promoure un pacte local a favor dels drets sexuals i reproductius i de la interrupció voluntària de 
l’embaràs que: 
- Parteixi del reconeixement del respecte als drets sexuals i reproductius de les dones com a drets humans. 
- Impulsi mesures d’educació sexual i planificació familiar per tal de que totes les persones puguin 
conèixer i gaudir plenament la seva sexualitat, evitant embarassos no desitjats, i coneixent les mesures per 
evitar les malalties de transmissió sexual, especialment entre la població adolescent. 
- Impulsi les consultes específiques pels joves dins l’àmbit sanitari, per tal que aquests puguin consultar 
lliurament tots els seus dubtes en temes de sexualitat. 
- Faciliti l’administració dels mètodes anticonceptius més adients, incloent la píndola del dia després si és 
necessària, garantint la intimitat i la confidencialitat, dins el sistema públic de salut. 
- Garanteixi la interrupció voluntària de l’embaràs dins del marc de la llei de terminis que suposa la llei 
2/2010 de Salut Sexual i Reproductiva i de la Interrupció voluntària de l’embaràs en el sistema públic de 
salut, garantint la intimitat i la confidencialitat. 
 
Aprovada aquesta moció es comunicarà al Congrés dels Diputats.” 
 
 
11.  MOCIÓ DE REPARACIÓ DE LES VÍCTIMES DE LA GUERRA CIVIL I DICTADURA 
(PSOE) 
 
El Sr. Miquel Àngel Veny, regidor de PSOE, presenta la següent moció. 
 
La Sra. Joana Mora, regidora de PSM-IV, diu que el seu partit va iniciar  la Recuperació de la Memòria 
Històrica de  Porreres devers l’any 2000 amb molta valentia. Per tant es una lluita que s’inicià fa molts 
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d’anys i no ha estat sempre fàcil. Però s’ha aconseguit que  la gent no hi vegi bubotes i es l’enveja d’altres 
pobles. Queda molt camí per fer, diu, com és obrir la fossa comuna que hi ha al cementeri de Porreres.  
 
La Sra. Francisca Mora, batlessa diu que dona suport a la moció i que no es tracta tant de fer una 
valoració econòmica com més bé moral. Defensa el dret de saber on tens una persona o familiar enterrat.  
 
Finalitzat el debat, vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 23/1/2014, s’aprova el 
següent acord amb 8 vots a favor (EL PI, PSM-IV, PSOE) i 3 vots d’abstenció (PP):  
 
“DE REPARACIÓ DE LES VÍCTIMES DE LA GUERRA CIVIL I DICTADURA 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
La crisis econòmica està servint com a pretext per deixar sense partides econòmiques el desplegament de 
la llei 52/ 2007, de 26 de diciembre, “por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas 
en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura”, més 
coneguda com “llei de la memòria històrica”. 
 
El desenvolupament d’aquesta llei per part de les administracions és cabdal per reparar moralment les 
víctimes del franquisme, fomentar els valors constitucionals i promoure el coneixement i reflexió envers 
el nostre passat per evitar que es tornin a repetir situacions d’intolerància. 
 
Actes violents protagonitzats per elements d’ideologia feixista com els esdevinguts el passat 11 de 
setembre al Centre Cultural Blanquerna de la Generalitat de Catalunya a Madrid, expressions de suport al 
franquisme com les del batle de Baralla o de la batllessa del municipi de Quijorna, qui va permetre 
l’exposició a indrets municipals on s’exposaren esvàstiques a més de banderes pre-constitucionals i nazis, 
no són casos aïllats. 
 
Els darrers mesos hem vist com joves dirigents de partits polítics encara defensen la legitimitat del cop 
d’estat de 1936. I això és molt perillós, i més en un context de crisis econòmica on grups d’ideologies 
ultradretanes prediquen polítiques racistes, intolerants i de foment de l’odi i la violència de conseqüències 
greus, com ha succeït a països de la Unió Europea com Grècia o Hongria, i especialment la masacre de 
Utoya fa dos anys. 
 
Les societats democràtiques tenim un deute moral amb les víctimes. Segons l’Oficina de Drets Humans 
de la ONU Espanya no està complint amb el dret a la reparació de les víctimes del franquisme i ens 
proposa derogar la llei d’amnistia, donat que no és conforme a les lleis internacionals de drets humans. 
Els crims de lesa humanitat no prescriuen i s’han de jutjar. Amnistia no pot suposar impunitat. 
 
Per tot l’exposat, El Ple de l’Ajuntament de Porreres ACORDA: 
 
1. Instar al Govern d’Espanya a prendre en consideració la recomanació de les Nacions Unides per tal de 
què es garanteixi el principi de justícia, veritat i reparació de les víctimes i familiars de les víctimes del 
franquisme. 
 
2. Instar al Govern d’Espanya a incloure en el Codi Penal l’apologia del feixisme, franquisme i nazisme. 
 
3. Instar al Govern d’Espanya a dotar econòmicament la partida per desenvolupar la llei de la memòria 
històrica. 
 
4.Condemnar l’agressió patida per les persones que assistiren a l’acte de la llibreria Blanquerna a Madrid, 
així com altres declaracions per part de polítics i responsables públics. 
 
5. Instar al Consell de Mallorca a la creació d’una comissió de la veritat a nivell insular que elaborarà un 
catàleg insular de vestigis enaltidors de la guerra civil i dictadura per procedir a la seva eliminació o re-
significació. 
 
6. Col·laborar amb les entitats de memòria històrica per senyalitzar, dignificar i exhumar les fosses, 
lliurant els cossos a les seves famílies i recuperant la història, posant especial atenció a la fosa comuna del 
nostre municipi.” 
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12. AL·LEGACIONS A L’ESBORRANY DE DECRET SOBRE L’ÚS DELS SÍMBOLS ALS 
IMMOBLES O MOBLES AFECTES ALS SERVEIS PÚBLICS DE LA CAIB 
 
La Sra. Batlessa explica que l’esborrany de decret sobre l’ús dels símbols als immobles o mobles afectes 
als serveis públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears està en termini de presentació pública, 
per la qual cosa, proposa al ple de la corporació que adopti la següent proposta d’al·legacions.  
 
La Sra. Joana Mora, regidora de PSM-IV, diu que la proposta es molt semblant a la presentada pel PSM. 
El tret més significatiu es que vulnera el principi de jerarquia normativa atès que el decret es contradictori 
amb la norma, és a dir preveu prohibicions no previstes a la llei com la senyera que es un símbol 
democràtic però no símbols franquistes. Prohibeix cançons, pancartes, ... preveu una autorització prèvia 
per a determinats usos típica d’estats autoritaris. El PSM demana la retirada de tot el decret.  
 
El Sr. Miquel Àngel Veny, regidor de PSOE, està d’acord amb les al·legacions.  
 
Finalitzat el debat, vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 23/1/2014, s’aprova el 
següent acord amb 8 vots a favor (EL PI, PSM-IV, PSOE) i 3 vots en contra (PP):  
 
“ASSUMPTE: AL•LEGACIONS A L’ESBORRANY DE DECRET SOBRE L’ÚS DELS SÍMBOLS 
ALS IMMOBLES O MOBLES AFECTES ALS SERVEIS PÚBLICS DE LA COMUNITAT 
AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS 
 
  ANTECEDENTS 
 
- La Resolució del conseller de Presidència, de 17 de gener, per la qual se sotmet a informació pública 
l’esborrany de decret sobre l’ús dels símbols als immobles o mobles afectes als serveis públics de la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 
 
- El projecte de decret sobre l’ús dels símbols als immobles o mobles afectes als serveis públics de la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 
 
- L’anunci d’exposició pública de la resolució i del projecte de decret inserit en el BOIB núm. 9, de dia 18 
de gener de 2014, que fitxa el termini de set dies hàbils des de l’endemà d’haver-se publicat per a la 
presentació d’al•legacions. 
 
AL•LEGACIONS: 
 
Examinat el text de l’esborrany de decret desenvolupament de la Llei 9/2013, de 23 de desembre, sobre 
l’ús dels símbols institucionals de les Illes Balears, aquesta Batlia sotmet a consideració del Plenari la 
presentació en temps i forma de les al•legacions que seguidament es detallen: 
 
Primera. De caràcter formal: la urgència 
 
L’elaboració i tramitació del Decret de la Llei 9/2013 s’ha declarat d’urgència. Aquesta declaració suposa 
una limitació del dret a la participació consagrat a l’article 23 de la Constitució. La justificació de la 
tramitació urgent que consta a l’acord d’exposició pública ens sembla totalment insuficient. La 
justificació és que l’entrada en vigor de la Llei 9/2013 provoca la necessitat de la tramitació urgent perquè 
el procediment autoritzatori estigui regulat. Si aquesta justificació es dona per bona resultarà que tots els 
decrets de desenvolupament de lleis s’haurien de tramitar per urgència ja que tots, en teoria i per 
definició, complementen la norma legal i són, des d’aquest punt de vista, necessaris. És evident que 
aquesta motivació no té cap solidesa jurídica ni cap sentit. Si es volia tenir el decret abans de l’entrada en 
vigor de la llei s’hagués pogut establir una “vacatio legis” llarga de la llei, o s’hagués pogut establir el 
procediment autoritzatori a la mateixa llei. Ara, si s’opta perquè hi hagi un reglament no es pot restringir 
el dret de participació amb una justificació absolutament il•lògica. La qual cosa es veu reforçada si es té 
en compte que la naturalesa de la qüestió que ens ocupa (símbols) no és de primera necessitat per a la 
vida de les persones, per tant, no hi ha cap conseqüència negativa per a l’interès general que la tramitació 
es faci pels tràmits ordinaris. No hi ha cap situació extraordinària i peremptòria que generi una necessitat 
d’immediata regulació d’un tema que té una alta càrrega sentimental o emotiva però que temporalment no 
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variarà la realitat per uns dies més d’informació pública. No existeixen especials circumstàncies que 
justifiquin la urgència. 
 
Segona. Determinacions de la Llei 9/2013 
 
Art. 2.c) Es consideren símbols oficials de les Illes Balears les banderes, les ensenyes, i els altres símbols 
distintius acordats per les Corporacions Locals.  
 
Art. 4. Ús dels símbols en els immobles o mobles afectes als serveis públics de la comunitat autònoma de 
les Illes Balears:  
 
1. En aquests béns només es permet utilitzar o col•locar ... els símbols oficials propis de les Illes Balears 
que es descriuen a l’article 2 d’aquesta llei.  
 
2. També estan permesos els següents símbols: els representatius de declaracions oficials d’interès local.  
 
3. La utilització o col•locació de qualsevol altre símbol diferent dels descrits en els punts anteriors haurà 
de ser autoritzat per la conselleria competent.  
 
De la dicció literal dels preceptes assenyalats es desprenen dues conclusions clares i evidents: 
 
A) L’ús (utilització o col•locació) de símbols distintius acordats per les Corporacions Locals als béns 
immobles o mobles afectes als serveis públics de la comunitat autònoma no està subjecte a autorització de 
la conselleria competent.  
 
B) Són les Corporacions Locals les que acorden els seus símbols oficials.  
 
I aquesta regulació és lògica ja que és el més coherent amb l’autonomia local constitucionalment 
consagrada. Són els ajuntaments els que han de decidir els símbols locals, que una administració vulgui 
tutelar, en contra del que diu la Llei, a les entitats locals ens retrotreu a temps absolutament superats.  
 
Tercera. Determinacions de l’esborrany de Decret de la Llei 9/2013 
 
L’esborrany de Decret estableix que el seu objecte és, sobretot, desenvolupar el que estableix l’article 4 
de la Llei  9/2013. I disposa que els símbols representatius de declaracions oficials d’interès local són 
aquells que una vegada declarats per l’òrgan competent siguin assumits expressament pel Govern de les 
Illes Balears mitjançant un acord del Consell de Govern. L’esborrany de Decret està dient el contrari del 
que diu la Llei 9/2013 ja que està disposant: que han de ser autoritzats pel Govern, “ser assumits” no és 
més que una expressió darrera la qual s’amaga un control administratiu inexistent a la Llei que 
expressament diu que els símbols locals no estan subjectes a cap més autorització o control que el de la 
pròpia Corporació Local que els aprova que, de fet, és l’únic òrgan competent a aquests efectes.  
 
Quarta. Il•legalitat de l’Esborrany de Decret per contradir la Llei.  
 
La funció del Reglament ha estat constantment determinada per la jurisprudència: 
STS 10-6-1998: El reglamento, en cuanto norma jurídica de carácter general emanada de la Administración, tiene un valor 
subordinado a la Ley a la que complementa. Por ser el reglamento norma jurídica de colaboración, debe distinguirse entre la 
normación básica de las cuestiones fundamentales que siempre corresponde a la Ley, y aquellas otras normas secundarias pero 
necesarias para la puesta en práctica de la Ley: los reglamentos. 
 
STSJ País Vasco 369/2002, 13-5: "El reglamento es una norma escrita dictada por la Administración, subordinada siempre a la ley. 
La jurisprudencia ha precisado que el reglamento complementa la ley, lo que plantea cuáles deben ser los límites específicos de los 
reglamentos que se dicten en virtud de una remisión legal. La remisión por la Ley al ejecutivo y a las Comunidades Autónomas (...) 
para desarrollar por vía reglamentaria algún precepto concreto (...) supone que la Administración respete el contenido esencial del 
precepto que se desarrolle. Es criterio jurisprudencial consolidado el siguiente: que los reglamentos, como complemento de la Ley, 
deben contener normas precisas que expliquen, aclaren o pongan en práctica los preceptos de la ley que desarrollan. Pero lo que no 
puede hacer el reglamento es ampliar el contenido de la ley." (  STS de 17 de junio de 1999  [ RJ 1999, 6302]  )… Este 
complemento indispensable constituye, por tanto, el límite máximo de la norma delegada, que sería contraria al principio de 
jerarquía normativa, si impusiera restricciones o privaciones no establecidas, explícita o implícitamente en la norma delegante." (  
STS de 30 de marzo de 1999  [ RJ 1999, 3064]  ). 
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L’esborrany de decret és il•legal perquè no complementa a la llei ni s’hi subordina sinó que la contradiu. 
L’esborrany de decret està establint restriccions a l’oficialitat dels símbols locals que no estan establertes 
ni explícitament ni implícitament a la Llei 9/2013. 
 
En terminologia jurídica és conegut el terme “ultra vires” per definir els excessos que cometen les 
disposicions normatives de rang inferior envers les facultats d’autorització de desplegament que els hi ha 
conferit prèviament una norma habilitadora amb caràcter de llei. Val a dir que les conseqüències de 
l’apreciació d’aquest vici són les de nul•litat absoluta. Doncs bé, en el supòsit analitzat caldria interpretar 
que s’ha produït una extralimitació reglamentària perquè per aquesta via s’introdueix un condicionant a 
posteriori  (acord d’assumpció expressa del Consell de Govern de la CAIB), que no estava amb absolut 
previst a la llei, per a la consideració com a símbol representatiu de declaració oficial d’interès local, amb 
l’agreujant que el mateix s’insereix sobre una matèria d’especial protecció constitucional com és el de la 
llibertat d’expressió, fet que no va passar desapercebut en el Dictamen núm. 55/2013, del Consell 
Consultiu de les Illes Balears, relatiu al que a les hores era l’avantprojecte de llei sobre l’ús de símbols 
institucionals de las Illes Balears, que va criticar la redacció de l’apartat 3r. de l’article 4 (precisament 
aquell que es refereix a símbols diferents que precisen d’autorització) en considerar-lo no ajustat a dret 
per atemptar directament contra el dret constitucional esmentat que preveu l’article 20.1 CE. 
 
Aquesta apreciació que va emetre el superior òrgan consultiu de la Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears referent a l’apartat 3r de l’article 4 de la Llei,  i sobre el qual va declarar literalment que «su 
ejercicio no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa», ha d’adquirir necessàriament una 
major significació quan es tracta dels símbols prevists en els apartats 1 i 2, en relació als quals –tornam 
insistir- la llei no ha previst cap tipus de modulació, ni prèvia ni ulterior, per a la seva consideració.       
 
La Llei 9/2013 respectuosa amb el principi constitucional d’autonomia local va deixar en mans de les 
corporacions locals la determinació dels seus símbols oficials. La Llei 9/2013 estableix clarament que 
correspon a les corporacions locals acordar els seus símbols oficials, i tal decisió no es troba subjecte 
d’acord amb la norma legal a cap tràmit posterior ni de validació, ni de ratificació o confirmació. De fet, 
la Llei 9/2013 especifica que la utilització o col•locació d’un símbol oficial no es troba subjecte a control 
del Govern.  L’esborrany de Decret així estaria modificant el règim jurídic establert a la Llei 9/2013 i, per 
tant, s’estaria extralimitant de manera contrària a l’ordenament jurídic de les seves funcions.  
 
En conclusió, la introducció de la condició afegida que contempla l’actual redacció de l’esborrany de 
decret en el seu article 4 b), comporta una restricció no admissible del dret fonamental a la llibertat 
d’expressió, a més de poder constituir un menyscapte al principi l’autonomia municipal que consagra 
l’article 140 CE, atès que suposa la imposició d’un condicionament aliè per part d’una altra administració 
perquè pugui desplegar-se amb plenitud d’efectes una declaració municipal adoptada en l’àmbit territorial 
de les seves competències.    
 
Cinquena. Deficient regulació del procediment 
 
L’esborrany de Decret diu que el seu objecte és la regulació del procediment autoritzatori de l’article 4.3 
de la Llei 9/2013. Aquesta regulació es conté bàsicament a l’article 5 de l’esborrany de Decret. Idò bé, 
d’acord amb la Llei 30/1992 de Règim Jurídic de les Administracions Publiques i del Procediment 
Administratiu Comú s’ha de constatar la deficient regulació jurídica del procediment plantejat. Deficient 
per dues raons fonamentals: 1. El procediment no determina el termini que disposa el Govern per dictar la 
corresponent resolució; 2. El procediment no assenyala el sentit del silenci administratiu en cas que no es 
dicti la resolució en el termini corresponent.  De fet, l’esborrany de Decret crea el tràmit de “assumpció” 
del símbol local per part del Consell de Govern, al qual ens hem referit anteriorment, però no n’estableix 
cap procediment, no estableix el termini d’aquesta assumpció ni estableix el sentit del silenci en cas de 
manca de resposta.  
 
Per tot quant s’ha dit i exposat, el Ple de l’Ajuntament adopta els acords següents: 
 
1r. Formular al•legacions al projecte de decret sobre l’ús dels símbols als immobles o mobles afectes als 
serveis públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears inserit en el BOIB núm. 9, de dia 18 de 
gener de 2014, amb fonament als arguments abans transcrits. 
2n. Traslladar-ho al Vicepresident i conseller de Presidència del Govern de les Illes Balears, als efectes 
oportuns.   “ 
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13. INFORME SOBRE LA CONVENIÈNCIA DEL MANTENIMENT DE LA DEMARCACIÓ 

REGISTRAL I NOTARIAL  
 
La Sra. Batlessa explica que mitjançant escrit de 12/12/2013 el Ministeri de Justícia comunica a 
l’ajuntament que la Direcció General dels Registres i del Notariat ha acordat el procediment per a la 
revisió de la demarcació notarial i registral.  
 
La Sra. Maria Magdalena Barceló, regidora de PP, considera que la notaria de Porreres dóna un bon 
servei així com el registre de Felanitx.  
 
La Sra. Joana Mora, regidora de PSM-IV, està en contra d’allunyar serveis a la ciutadania. Recorda que a 
la sessió plenària passada varen votar en contra de la supressió dels jutjats de Manacor.  
 
El Sr. Miquel Àngel Veny, regidor de PSOE, no està d’acord en centralitzar aquests serveis.  
 
Finalitzat el debat, vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 23/1/2014, s’aprova el 
següent acord per unanimitat:   
 
“Vist l’escrit de 12/12/2013 remès pel Ministeri de Justícia pel que se comunica la proposta de revisió de 
la demarcació notarial i  registral per part de la Dirección General del Registre i del Notariat.  
 
El ple de l’Ajuntament de Porreres acorda :  
 
PRIMER. L’Ajuntament de Porreres manifesta informe favorable sobre la conveniència, necessitat i 
oportunitat de mantenir l’actual demarcació notarial i registral 
 
SEGON. Remetre l’esmentat acord al Ministerio de Justicia.”  
 
 
14. PROPOSTES D’URGÈNCIA 
 
Ningú en presenta cap.  
 
 
15. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS I DECRETS DICTATS PER LA BATLIA-
PRESIDÈNCIA O REGIDORS/ES DELEGATS/ES. 
 
La Sra. Batlessa passa a donar compta de les resolucions i decrets dictats per la Batlia. Seguidament demana 
si hi ha res a dir, ningú diu res. 
 
 
16. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS I ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL 
 
La Sra. Batlessa dóna compta de les resolucions i acords adoptats per la Junta de Govern Local. Seguidament, 
la Sra. Batlessa demana si hi ha res a dir, a la qual cosa, ningú diu res. 
 
 
17. PRECS I PREGUNTES 
 
El Sr. Miquel Àngel Veny, regidor de PSOE, demana quines actuacions es duen a terme per revisar el padró 
de fems a fora vila, atès que hi ha gent que no paga. La Sra. Batlessa explica que a la Mancomunitat se va 
platejar aquest tema i el municipi de Sant Joan ha dut a terme aquesta revisió cadastral dels habitatges de fora 
vila. La Sra. Batlessa explica que quan es dona un final d’obra s’emplena el formulari 902 per donar-ho 
d’alta, però quan es fan annexes implica que es faci una declaració voluntària amb el resultat que queda 
desfasat. Per la qual cosa s’ha contractat una persona per revisar-ho i se calcula donar d’alta devers 400 
habitatges. La situació actual provoca que hi hagi desigualtats entre els veïns perquè uns paguen i altres no. 
Per això cal posar fil a l’agulla. El Sr. Pau Mora, regidor de PP, demana quins son els criteris per considerar 
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que es tracte d’un habitatge. La Sra. Batlessa contesta que l’ordenança preveu que ha de ser habitable i ha de 
tenir com a mínim 35 m2 i cuina i bany.  
 
El Sr. Miquel Àngel Veny, regidor de PSOE, diu que ha detectat que algunes tapes de clavegueres diuen “Son 
Servera”. Se contesta que se parlarà amb SOREA que es l’empresa concessionària.  
 
El Sr. Miquel Àngel Veny, regidor de PSOE, demana com està el tema de la cessió de l’antic polvorí. La Sra. 
Batlessa diu que ha sol·licitat una reunió però que no l’han atesa. Explica que el Ministeri va sol·licitar 
informació urbanística per fer una valoració econòmica.   
 
El Sr. Miquel Àngel Veny, regidor de PSOE, diu que a la Plaça de Toros hi ha un tros de paret que ha caigut. 
La Sra. Batlessa contesta que s’han demanat tres pressuposts i que la idea es fer-ho de paret seca, perquè el 
problema de la paret de marès és que no hi ha fonaments. Diu que el picapedrer al qual se va sol·licitar l’obra 
ha tingut un imprevist, però que se retirarà el marès de la voravia.  
 
El Sr. Miquel Àngel Veny, regidor de PSOE, demana com està el tema del canvi de titularitat de les travessies 
de les carreteres i de les rondes. La Sra. Batlessa diu que seguirà insistint per aclarir-ho perquè a diu d’avui no 
sabem quines accions se poden dur a terme.  
 
 
La Sra. Joana Mora, regidora de PSM-IV, demana informació sobre la circulació del carrer Major i diu que en 
un tros se pot aparcar 15 dies a cada costat. Demana que se pensa fer en el tros que falta cap a la teulera. Se 
seguirà el mateix criteri? La Sra. Margalida Palerm, regidora de circulació, diu que està previst fer una 
comissió de circulació la setmana que ve i s’inclourà aquest punt en el pla d’actuació. Diu que hi ha molts 
carrers amb aquesta situació com el del carrer Sol.  
 
La Sra. Joana Mora, regidora de PSM-IV, demana com està el tema de la creu que se va espanyar del camí a 
Montision. Se contesta que va venir un inspector del Consell de Mallorca a fer un informe. La Sra. Batlessa 
diu que està a un magatzem i que se faran gestions amb el Consell per actuar.  
 
La Sra. Joana Mora, regidora de PSM-IV, demana si es faran les Jornades d’Estudis Locals. La Sra. Batlessa 
diu que justament en Bernat Bauçà, regidor, no hi és però que està previst convocar la comissió de protocol.  
 
La Sra. Joana Mora, regidora de PSM-IV, diu que els veïns de la Ronda Estació, carrer Sol, Escola Nova se 
queixen de que no reben la documentació municipal com el calendari. Demana que faci una “estirada 
d’orelles” a la persona que  ho reparteix.  
 
La Sra. Joana Mora, regidora de PSM-IV, demana quines despeses s’han fet amb la partida del pressupost 
municipal 2013 per a normalització lingüística que el seu partit va proposar. També demana per la partida de 
reutilització de llibres. La batlessa diu que se col·labora amb activitats de l’APIMA de Sa Sitra  amb la 
reducció de la quota d’alguns tallers i activitats extraescolars.  
 
La Sra. Joana Mora, regidora de PSM-IV, demana quan se presentarà el pressupost i la Sra. Batlessa contesta 
que a mitjans febrer perquè no va bé treballar amb pressupost prorrogat. La Sra. Mora demana que se faci un 
fòrum del pressupost per explicar als ciutadans com s’inverteixen les partides. Considera que es un exercici 
de transparència, encara que just hi vagin cinc persones, potser l’any que ve hi aniran 10. També demana que 
se faci públic a la web el document de despeses de festes, el qual està molt ben explicat, llevant les dades 
particulars de les empreses. Considera que ja que s’ha fet la feina es pot difondre. També diu que les actes 
dels plenaris se pengen. La Sra. Batlessa explica que se volia penjar a la web el document de festes però el 
format no anava bé perquè no se veia i que està d’acord en acostar la informació a la ciutadania.   
 
La Sra. Joana Mora, regidora de PSM-IV, demana com estan les gestions amb la Conselleria d’Educació amb 
relació a les aules de l’Escola Nova, perquè serem a juny i encara tindrem les aules prefabricades. Les “cosas 
de palacio van despacio”, diu. Recorda que el ple va consensuar un document per enviar a la conselleria i se 
va contestar que se faria un estudi segons les previsions de cara al futur. La Sra. Batlessa diu que hi ha una 
nina que va en cadira de rodes i no podria sortir de l’aula en cas d’urgència.  
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La Sra. Maria Magdalena Barceló, regidora de PP, diu que hi ha gent que tira les bosses brutes de recollir 
excrements de cans en terra davant els portals. La Sra. Batlessa contesta que si es posen papereres es 
converteixen en abocadors incontrolats i la gent hi tira bosses de fems. Diu que es molt difícil que la policia 
pugui vigilar a tothom en el moment. El Sr. Jaume Martorell, primer tinent de batle, diu que posar denúncies 
es molt complicat però que cal educar la gent i proposa fer una campanya informativa a les escoles. La Sra. 
Margalida Palerm, regidora de medi ambient, diu que de 500 cans censats els que embruten son 25, és a dir, el 
percentatge és molt petit.  
 
La Sra. Maria Magdalena Barceló, regidora de PP, demana com s’ha contractat la persona que fa la revisió 
del cadastre i se contesta que mitjançant un servei extern de contractació.  
 
La Sra. Maria Magdalena Barceló, regidora de PP, demana el resultat de l’ordenaça fiscal d’ús dels espais 
públics i si se recapta. El Sr. Jaume Martorell, regidor d’esports, contesta que al pavelló se recapta però al 
camp de futbol no tant perquè es tracta d’un espai obert i és més complicat controlar-ho. Diu que els hi 
passarà els imports.  
 
La Sra. Maria Magdalena Barceló, regidora de PP, diu que a la comissió informativa se va explicar que el 
Consell de Mallorca ha pagat a l’ajuntament però que hi ha reclamacions pendents desde l’any 2000 al 2011 i 
demana que es pensa fer. La Sra. Batlessa contesa que se revisaran aquests expedients per poder-los reclamar.  
 
La Sra. Maria Magdalena Barceló, regidora de PP, diu que tal com demanaren se’ls ha remès còpia dels 
expedients de contractació de gestió indirecte però que falta el de la piscina. Se contesta que s’enviarà. També 
demana si hi ha contracte del pavelló i el Sr. Martorell contesta que no, que s’encarrega Triasport.  
 
La Sra. Maria Magdalena Barceló, regidora de PP, demana com està la campanya de tancament de solars i si 
ha acabat el termini. El Sr. Jaume Martorell, primer tinent de batle, contesta que el resultat ha estat molt 
positiu, que queden alguns solars per tancar però que es causa de la situació de crisi econòmica. Però s’ha 
palat amb els propietaris i ho faran tot d’una que puguin. També diu que estan tots nets.  
 
La Sra. Maria Magdalena Barceló, regidora de PP, diu que hi ha clots a la Ronda Estació. La Sra. Batlessa 
explica que els fonaments s’han enfonsat i ha baixat el paviment. A més quan plou fa un bassiot, s’embossa 
l’aigua i la filtració fa clots. Se taparan els clots quan se pugui econòmicament.  
 
La Sra. Maria Magdalena Barceló, regidora de PP, demana quan se convocarà la Fundació Auditori i el 
Patronat de Música i se contesta que en breu. 
 
 
I no havent més assumptes de que tractar, per la Presidència s’aixeca la sessió, de tot el que, com a 
Secretaria, en don fe. 
 
Vist i plau, la batlessa     La secretària 
 
 


