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IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ:   

 

● Núm. 03/2020. 

● Caràcter: extraordinària. 

● Data: 11/05/2020 

● Horari: de 19:00 a 21:00 hores.  

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

● Forma: Telemàtica 

• 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); Sebastià Lliteres 

Lliteres (MES); Maria Rosa Juan Moll (MES); Bartomeu Garí Salleras (MES); Joan 

Obrador Gornals (PP); Maria Agnès Sampol Sabater (PP); Teresa Julià Julià (PP); 

Miquel Àngel Veny Mestre (PSOE). 

• Regidors absents:  

• Secretaria - Intervenció: Carmen Rosario Botón Valderrábano.  

 

 

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 extraordinària de manera telemàtica pel compliment de les mesures 

imposades a causa de l´estat d´alarma provocat pel Covid-19. 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. 

 

Per altra banda, la sra. Batlessa, abans de començar el plenari, vol informar al plenari de la 

següent situació que afecta al municipi de Porreres en relació a la situació del COVID-19 que 

es viu actualment: 

 

La delegació de govern va realizar una sèrie de documents de municipis que disposarien de 

llibertat horària i de altres que no, però no va a determinar quines. Per aquesta causa va a 

sorgir un debat d´interpretació als muncipis 

Des de Porreres es va fer una consulta i es va concloure que al municipi no es modificaven 

les franges horàries. 

Més endavant, Porreres té la possibilitat d'implantar la llibertat horària però necessitaríem 

l'autorització de la Delegació de Govern. S'ha parlat amb la guàrdia civil de Vilafranca de 

Bonany perquè ho donin curs. L'alcaldessa comenta que les persones vulnerables i els nens 

seran els col·lectius prioritaris a protegir. 

La regidora Maria Agnès, està d'acord amb la llibertat horària per evitar la concentració de 

gent i l'aglomeració dels nens. 
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La regidora Maria Rosa, comenta que aceptarán la mesura que l´ajuntament aprovi, pero 

demana prudència i seguretat a l´hora de la seva implantació, ja que encara el virus està 

present. 

 

PRIMER. DECLARACIÓ INSTITUCIONAL SUPORT PAGESOS. 

 

La Sra. Batlessa exposa la següent declaración institucional, que va ser proposada a la 

Comissió Informativa pels grups municipals MES I PP, i que posteriorment va comptar amb 

el suport de tots els grups municipals de l´Ajuntament de Porreres: 

 

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE L'AJUNTAMENT DE PORRERES EN SUPORT A 

LES REIVINDICACIONS DEL SECTOR AGRARI I RAMADER DE LES ILLES 

BALEARS 

 

Fa anys que el sector primari arrossega múltiples problemes estructurals que de forma 

contínua han estat denunciats per part dels seus professionals; com ara la pujada dels costos 

de producció i de les assegurances agràries, la reducció dels preus i/o la manca de relleu 

generacional. La situació de crisi ha esdevingut insostenible. Agricultors i ramaders han 

arribat al seu límit i s’han manifestat a les Illes Balears per fer visible la precària situació que 

es viu al camp i reivindicar solucions efectives que facin possible la seva continuïtat i 

viabilitat a les Illes Balears i a, també, a tot l’Estat espanyol. 

La greu crisi de rendibilitat és un dels principals cavalls de batalla del sector. Agricultors i 

ramaders han de rebre un preu just pels seus productes i, així, aturar la pèrdua de poder 

adquisitiu que, any rere any, s’agreuja a causa, també, dels elevats costos de producció. 

Només el darrer any, el poder adquisitiu dels productors ha caigut un 9%. Per aquest motiu, 

exigeixen un major control de la cadena de distribució per tal d’equilibrar els preus que reben 

enfront dels distribuïdors i els preus finals que paguen els consumidors. 

Una altra de les reivindicacions del sector va en la línia de la negociació i consecució d’una 

reforma de la Política Agrària Comú (PAC) europea 2021-2027 més justa i que tingui més en 

consideració als professionals del camp. Es manifesta, també, el rebuig a la retallada d’ajuts 

procedents de la Unió Europea, així com als obstacles a les exportacions i aranzels 

comercials. 

Com s’ha demostrat en aquests primers mesos del 2020, la feina d’agricultors i ramaders és 

molt valuosa per la seva importància en l’àmbit econòmic, social, territorial i ambiental. En 

aquest sentit, és necessària una major conscienciació de la ciutadania respecte a l’enorme 

paper que juga la pagesia, com també ho és reconstruir un imprescindible pacte social camp- 

ciutats. La ciutadania, a més, juga un paper destacat en tant que, a l’hora de comprar, pot 
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contribuir a la creació de riquesa en el medi rural- cada vegada més amenaçat- mitjançant 

l’adquisició de productes de la terra, tot garantint la seguretat alimentària. 

L'Ajuntament de Porreres vol recollir la preocupació manifestada per part dels agricultors i 

ramaders de les Illes Balears i de tota Espanya, en general, i donar suport a les seves justes 

reivindicacions. Porreres, segons dades de la Fundació Impulsa, és un municipi amb una 

especialització en agricultura onze vegades major que el general de Mallorca (4’9% del Valor 

Afegit Brut, enfront el 0’4% de l’illa). La pagesia és la segona professió amb més afiliats/des 

a la seguretat social entre les persones que viuen a Porreres, i la la quarta amb més afiliats/des 

a la seguretat social entre les persones que treballen al nostre poble. És més que notable, per 

tant, la importància del món de la pagesia al nostre municipi i per tant també les afectacions 

d’aquest sector a l’economia general del poble.  

Per tot això, i atesa la magnitud de la problemàtica que sofreix el sector primari a les Illes 

Balears i a la resta d’Espanya, l'Ajuntament de Porreres: 

Primer. Manifesta la seva preocupació davant la greu problemàtica estructural que viu el 

sector agrari i ramader a les Illes Balears i a la resta d’Espanya i dona tot el seu suport a les 

reivindicacions anteriorment assenyalades en aquesta declaració.  

Segon. Insta el Govern de l’Estat a mantenir una via de diàleg permanent i continu amb tots 

els agents implicats en el sector per acordar continguts, establir mètodes de treball i posar 

terminis de compliment. 

Tercer. Insta el Govern espanyol a iniciar el debat de la llei per uns preus mínims per poder 

fixar uns preus en funció dels costos de producció i a modificar la llei de la cadena de valor 

per tal que el productor vegi reconeguda la seva tasca. 

Quart. Insta el Govern espanyol a crear l’observatori dels costos i mercats dels insums, per 

tal de corregir amb mesures compensatòries l'excés de costos de les produccions 

agropecuàries, com per exemple la implantació d’un IVA reduït als consums energètics dels 

pagesos professionals. 

Cinquè. Insta el Govern espanyol a abordar i, si fa falta, bonificar la Seguretat Social o 

baixar els tipus de cotització derivats de l’augment del SMI. 

Sisè. Demanda que el Govern de l’Estat reconegui les peculiaritats del camp balear a l’hora 

de formular solucions específiques que tinguin en compte els sobrecostos derivats de la 

insularitat (doble o triple en els casos de Menorca, Eivissa i Formentera) i a l’hora de dur a 

terme les negociacions pertinents per tal que a la PAC del nou període s’estableixin les 

mesures compensatòries per als costos de la insularitat que patim a les Illes Balears, i que no 

s’hi accepti cap rebaixa al pressupost del nou període. 

Setè. Insta el Govern de les Illes Balears a dotar de pressupost i personal la Direcció General 

de Sobirania Alimentària per dur a terme programes de suport al producte local i als 

professionals del sector.  
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Vuitè. lnsta el Govern de les llles Balears a donar suport efectiu al producte local, amb 

mesures efectives per als pagesos i ramaders, i campanyes de promoció i difusió del producte 

local, diferenciat amb un segell de qualitat com a producte en origen de "quilòmetre zero" 

Novè. lnsta el Govern de les llles Balears a gestionar acords amb les associacions 

empresarials dels sectors d'hoteleria i restauració per fomentar el consum de productes locals 

als hotels i restaurants, amb campanyes informatives adreçades als visitants. 

Desè. lnsta el Govern de les llles Balears a establir noves línies de col·laboració amb les 

cooperatives agràries i les societats agràries de transformació (SAT) per afavorir la 

comercialització del producte local i de proximitat. 

Onzè. lnsta el Govern de les llles Balears a aplicar, amb caràcter immediat, el Pla Estratègic 

per al Sector Ramader de les Balears, 

Dotzè. lnsta el Govern de les llles Balears a definir i consensuar amb al consell Agrari de 

Balears, els consells insulars i les organitzacions professionals agràries les mesures, estímuls 

i ajudes específiques adreçades a donar valor al producte local i suport als pagesos de les 

llles, amb l'execució d'aquestes mesures i actuacions. 

 

Finalitzada l'exposició, la batlessa vol agrair a les modistes que fan les màscares per a tots els 

veïns, així com donar les gràcies a protecció civil, als voluntaris que reparteixen el menjar als 

necessitats a la gent gran o impedida, a la policía local i a molta  gent anònima que ha fet 

donatius a Càritas i a ajudat. També agraeix la feina dels serveis socials i als pagesos que han 

fumigat els carreres del poble, fins ara, ja que l'horari de fumigació topa amb el permís de 

sortida al carrer de la gent al carrer. 

 

 

SEGON. APROVACIÓ REGLAMENT PLENARIS VIRTUALS. 

 

La sra. Batlessa fa la següent exposició: 

 

PROCEDIMENT PER A LA CONVOCATÒRIA I ACTUACIONS DE LES 

REUNIONS VIRTUALS DE L'AJUNTAMENT DE PORRERES 

 

La Sra. Batlessa exposa el procediment virtual per necessari per fer les reunions virtuals de 

l´Ajuntament de Porreres: 

 

Per a la convocatòria en sessió virtual, tant dels Plenaris com de les Comissions 

Informatives, i per a les actuacions possibles dutes a terme per la mateixa administració, 

s'atendrà a les següents condicions: 
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Sobre les actuacions:  

Les qüestions que es poden tractar en les reunions virtuals del Ple i de les Comissions podran 

ser les relatives a qualsevol assumpte de tràmit, així com totes aquelles referides a les 

competències que té delegada la pròpia Batlia, i que venen establertes en el plenari de 

constitució de l'Ajuntament: 

 

Fixar ordre del dia  

per a la deliberació i aprovació dels assumptes ordinaris entre reunions presencials 

per als assumptes d'urgència dels quals no permeti la convocatòria oportuna d’una reunió 

en sessió presencial 

per petició de la majoria dels membres del Consistori. 

 

En qualsevol cas, els assumptes tractats en aquestes reunions, si fos el cas, s'elevaran a al Ple 

de l'Ajuntament per a la seva ratificació i aprovació, si escau. 

 

Sobre la convocatòria.  

La convocatòria de les comissions i plenaris en sessió virtual s’ha de fer amb prou temps per 

a garantir que tots els membres sàpiguen que es farà i tinguin la informació adequada sobre 

els assumptes inclosos en l’ordre del dia. Excepcionalment, la/el Batle/Batlessa podrà 

convocar una reunió/comissió amb causa fonamentada una reunió extraordinària en sessió 

virtual amb una antelació mínima de 48 hores per a tractar qüestions de caràcter urgent.  

La convocatòria de les comissions i plenaris en sessió virtual especificaran la data, hora de 

les deliberacions i les votacions i ordre del dia.  

Amb l’enviament de la convocatòria o, en tot cas, amb prou temps per a estudiar-la, es 

facilitarà als membres de la comissió la documentació necessària per a la deliberació i 

l’adopció d’acords.  

Es fixarà l’ordre del dia. No podrà ser objecte d'aprovació  cap assumpte que no figuri en 

l’ordre del dia, excepte sigui declarada la urgència de l’assumpte pel vot favorable de la 

majoria. 

La convocatòria de les reunions serà notificada a tots els membres del consistori a l’adreça de 

correu electrònic facilitada. 

 

Sobre els terminis.  

Una vegada remesa la convocatòria de les reunions o comissions virtuals juntament amb 

tota la informació dels assumptes que es van a tractar, els membres del consistori disposaran 

d'un termini de 24h  per fer arribar qualsevol disconformitat amb els assumptes que es van a 

tractar, amb l'opció “Respondre a tots”. En el cas de sol·licitar-se qualsevol tipus 

d'aclariment que requereixi aportar nova informació, aquest termini tornarà a iniciar-se quan 
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aquest aclariment sigui comunicat. S'avisarà de l'inici de la reunió i del sistema d'accés a 

tots els membres via correu electrònic i whastapp. 

 

Actes.  

De cada sessió plenària virtual , n’aixecarà acta el/la secretari/a , que especificarà 

necessàriament els assistents, l’ordre del dia de la reunió, les circumstàncies de lloc i hora en 

què s’ha fet, els punts principals de les deliberacions i el contingut dels acords presos.  

Es podrà gravar la reunió, sempre avisant amb antelació a tots els assistents i demanant la 

seva autorització per tal transcriure millor l'acta definitiva. Aquesta gravació garantirà la 

confidencialitat de les dades personals i demés dades que siguen objecte de discussió en la 

mateixa sessió i de les manifestacions que es facin durant el seu transcurs. Les gravacions no 

es podran publicar ni enviar per cap mitjà telemàtic, únicament a Porreres TV es podrán cedir 

les imatges, quedant a disposició de l'Ajuntament pel seu ús intern.  

L’acta provisional es posarà a disposició dels membres del Consistori, enviant-la per correu 

electrònic amb la convocatòria del plenari posterior.  

 

La regidora Maria Rosa, fa les següents aportacions: 

-No en veuen la necessitat ja que a cap altre ajuntament que tinguin constància s’ha hagut de 

fer un reglament específic. Si de cas hauria de ser un annex al reglament del ple de 

constitució (2 de juliol). 

-Hi ha certes coses que no tenen sentit per un reglament d’aquestes característiques. 

Comenten que pareix copiat d’un altre document. Parla “reunions de la Executiva”. (pàgina 

1, punt 1). 

-Al punt de convocatòria (punt 2, pàgina 1) diu que la convocatòria de comissions i plenaris 

virtuals “s’ha de fer amb prou temps…”. Hauria de fixar-se quin és aquest temps. Consideren 

que almanco s’haurien de comunicar una setmana abans de la celebració. 

-Veuen que no hi ha impediment legal per fer la gravació del ple ja que Porreres TV ho emet 

en directe pel facebook i pàgina web...per aquest motiu consideram que s’hauria de llevar del 

reglament el paràgraf on posa “ Les gravacions no es podran publicar ni enviar per cap mitjà 

telemàtic,quedant a disposició de l'Ajuntament pel seu ús intern.” (punt 4. Actes). 

 

La regidora Maria Agnes, fa la mateixa proposta sobre la clàsula de cedir la gravació a 

Porreres TV. 

 

La batlessa comenta que les errades serán subsanades i on parla de “reunions de l´executiva” 

s´ha de possar “reunions del Ple i de la Comissió Informativa”. A més, afegeix que el 

Reglament Orgànic del municipi, no es pot modificar en l'actualitat, només a l'inici de la 

legislatura amb la constitució de la nova corporació i per això es fa aquest afegit. 
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Finalitzat el debat, i passat el punt a votació, és aprovat per majoria absoluta, per unanimitat, 

amb 13 vots a favor (6 del Pi, 1 PSOE, 3 de MES i 3 del PP). 

 

 

TERCER. SUPRESSIÓ PER A L´ANY 2020 DE LA TAXA D´OCUPACIÓ DEL 

DOMINI PÚBLIC AMB TAULES I CADIRES, MERCADERIES I ALTRES 

ELEMENTS I ESTRUCTURES AUXILIARS AMB FINALITAT LUCRATIVA 

(MODIFICACIÓ DE L´ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA 

UTILITZACIÓ PRIVATIVA I APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC 

LOCAL). 

 

La sra. Batlessa proposa afegir la següent disposició: 

 

MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA UTILITZACIÓ 

PRIVATIVA I APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PUBLIC LOCAL 

 

 

Disposició transitòria primera. 

Es suprimeix per a l’any 2020 el cobrament de la Taxa d'ocupació del domini públic amb 

taules i cadires, mercaderies i altres elements i estructures auxiliars amb finalitat lucrativa 

previst a l’article 2.7 i a l’article 6.7 d’aquesta ordenança fiscal. 

 

Maria agnès,  agraeix la modificació de la present ordenança. Comenta que els agrairia saber 

quants han demanat ampliar les terrasses i quants bars i restaurants tenen previst obrir. 

La batlessa li respon que l´ocupació anirà en funció amb les mesures previstes pel Govern i 

esta previst que han de respectar una distància de 2 metres. L'ampliació serà dins de les 

possibilitats físiques que tinguin els bars. 

El Tinent de Batle, Jaume Martorell comenta que han estudiat aquesta mesura juntament amb 

l'enginyer municipal, s'ha realitzat treballs amb els bars de la plaça a fi d'adequar la 

instal·lació de la terrassa de dos metres entre taules i deixant un passadís lliure d'altres dos 

metres per als Vianants . S'han marcat aquests espais. 

Als que han necessitat ampliacions se'ls ha facilitat espais a les places existents i en la zona 

d'aparcaments. 

Ens trobem a l'espera de les necessitats quan obrin la resta d'establiments, ja que es desconeix 

aquestes dades, però se´ls ajudarà a que comptin amb l'espai necessari perquè tinguin 

l'establiment obert. 
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La batlessa afegeix que, els bars que tenen terrassa interior, poden utilitzar-la si no està 

tapada, de tota si hi ha dubtes a poden comentar-ho amb Josep Salvà Romagera, l'enginyer 

municipal. 

La regidora Maria Rosa, comenta que una de les mesures que van demanar és que es dugués 

a terme a la carta que van enviar a la batlessa el 31 de març. Per tant, exposa que votaran a 

favor perquè creuen que és just poder ajudar al sector, encara que siguin pocs doblers. 

S´hauria d’estudiar, a través de la comissió, poder ampliar els metres que cada negoci pot 

ocupar, de forma excepcional, per donar una empenta al sector. 

 

La batlessa li respon, que es posaran a disposició dels establiments les mesures d'ocupació de 

via pública que legalment siguin posibles, respectant les mesures de seguretat. 

 

 

Finalitzat el debat, i passat el punt a votació, és aprovat per majoria absoluta, per unanimitat, 

amb 13 vots a favor (6 del Pi, 1 PSOE, 3 de MES i 3 del PP). 

 

 

QUART.DECLARACIÓ DE LA INDISPONIBILITAT DE CRÈDIT AL PRESSUPOST 

DE DESPESES PER IMPORT DE 2.000 € (VINCULADA A L´APROVACIÓ DEL 

PUNT ANTERIOR). 

 

A conseqüència del darrer punt, la sra. Batlessa exposa que cal aprovar la següent mesura 

econòmica al pressupost municipal de 2020: 

 

DECLARACIÓ DE NO DISPONIBILITAT DE CRÈDIT AL PRESSUPOST 2020 

La supressió per a l’any 2020 de la Taxa d’ocupació del domini públic amb taules i cadires, 

mercaderies i altres elements i estructures auxiliars amb finalitat lucrativa suposarà una 

minoració a l’execució del pressupost d’ingressos 2020. Concretament, la partida 33900 

«ocupació via pública: terrasses comerços» està dotada al pressupost inicial amb l’import de 

2.000,00€. En conseqüència, es proposa la següent declaració de no disponibilitat de crèdit 

del pressupost de despeses 2020: 

Aplicació 

pressupostaria 

Descripció Crèdit no 

disponible 

338 / 22609 Festes / Activitats culturals i esportives 2.000,00€ 

 

Finalitzat el debat, i passat el punt a votació, és aprovat per majoria absoluta, per unanimitat, 

amb 13 vots a favor (6 del Pi, 1 PSOE, 3 de MES i 3 del PP). 
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CINQUÈ.SUPRESSIÓ DURANT L´ESTAT D´ALARMA DE LA TAXA D´OCUPACIÓ 

DEL DOMINI PÚBLIC AMB INSTAL·LACIONS DE LLOCS DE VENDA ELS DIES 

DE MERCAT (MODIFICACIÓ DE L´ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA 

UTILITZACIÓ PRIVATIVA I APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC 

LOCAL). 

 

La batlessa exposa que els mercaders i pagesos ha patit durant l'estat d'alarma els efectes 

econòmics negatius degut a que al mercat municipal no hi ha hagut l'afluència i l´assiduitat de 

persones que normalment hi havia i  per tant, cal donar-los suport ja que no s'han pogut 

vendre productes de proximitat en la quantitat que normalment es feia. 

 

Per tant, la sra. Batlessa proposa afegir la següent disposició: 

 

MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA UTILITZACIÓ 

PRIVATIVA I APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PUBLIC LOCAL 

 

Disposició transitòria segona. 

Es suprimeix des de l’inici de l’Estat d’alarma, dia 14 de març de 2020, fins la seva 

finalització, el cobrament de la Taxa d'ocupació del domini públic amb instal·lacions de llocs 

de venda els dies de mercat previst a l’article 2.1 i 6.1 d’aquesta ordenança fiscal. 

 

 

Finalitzat el debat, i passat el punt a votació, és aprovat per majoria absoluta, per unanimitat, 

amb 13 vots a favor (6 del Pi, 1 PSOE, 3 de MES i 3 del PP). 

 

 

SISÈ.DECLARACIÓ DE LA INDISPONIBILITAT DE CRÈDIT AL PRESSUPOST 

DE DESPESES PER IMPORT DE 1.100 € (VINCULADA A L´APROVACIÓ DEL 

PUNT ANTERIOR). 

 

A conseqüència del darrer punt, la sra. Batlessa exposa que cal aprovar la següent mesura 

econòmica al pressupost municipal de 2020: 

 

La supressió durant l’estat d’alarma de la taxa d’ocupació del domini públic amb 

instal·lacions de llocs de venda els dies de mercat suposarà una minoració a l’execució del 

pressupost d’ingressos 2020. Concretament, es preveu una recaptació anual per aquest 
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concepte de 4.400€ i suposant un estat d’alarma de 3 mesos de durada l’impacte en el 

pressupost serà de 1.100€ a la partida 32902 «mercat setmanals i fires». En conseqüència, es 

proposa la següent declaració de no disponibilitat de crèdit del pressupost de despeses 2020: 

 

Aplicació 

pressupostaria 

Descripció Crèdit no 

disponible 

338 / 22609 Festes / Activitats culturals i esportives 1.100,00€ 

 

Finalitzat el debat, i passat el punt a votació, és aprovat per majoria absoluta, per unanimitat, 

amb 13 vots a favor (6 del Pi, 1 PSOE, 3 de MES i 3 del PP). 

 

SETÈ.SUPRESSIÓ DE LES QUOTES ALS CONTRACTES ADMINISTRATIUS 

ESPECIALS D'EXPLOTACIÓ DELS SERVEIS DE BAR RESTAURANT DEL PARC 

DE N'HEREVETA I SES FORQUES DURANT EL TERMINI QUE NO HAN 

TENGUT POSSIBILITAT DE DUR A TERME LA SEVA ACTIVITAT. 

 

La sra. Batlessa fa la següent proposició: 

 

 

MODIFICACIÓ DELS CONTRACTES ADMINISTRATIUS ESPECIALS PER A 

L’EXPLOTACIÓ DELS SERVEIS DE BAR RESTAURANT DEL PARC DE 

N’HEREVETA I SES FORQUES 

 

D’acord amb l’article 205 de la Lei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 

públic, i vist que actualment concorren circumstàncies de força major que fan impossible la 

realització de la prestació en els termes inicialment definits en els contractes, es proposa la 

següent modificació dels contractes administratius especials per a l’explotació dels serveis de 

bar restaurant del Parc de n’Hereveta i de Ses Forques: 

 

Es suprimeix el pagament del cànon i la despesa d’electricitat per part del contractista des de 

l’inici de l’estat d’alarma, dia 14 de març de 2020, fins que finalitzi la impossibilitat legal de 

dur a terme la seva activitat segons s’indiqui a la normativa estatal. 

 

Finalitzat el debat, la Comissió Informativa emet dictamen favorable per unanimitat per la 

seva inclusió al proper Ple. 

 

La regidora Teresa Julià vol saber si els interessats han demanat la supressió. 
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La batlessa li respon que encara no ho han sol·licitat per escrit, però han comunicat la 

situació de gravetat en els seus negocis.  

La regidora Maria rosa, comenta que s’hauria de poder estudiar, que fins que no puguin tenir 

el 100% de la seva capacitat, es bonifiqui la part proporcional de la quota. Saben que molts 

altres bars i restaurants que van de lloguer no podran tenir aquestes condicions però exposa 

que l’administració ha de donar exemple. 

 

Finalitzat el debat, i passat el punt a votació, és aprovat per majoria absoluta, per unanimitat, 

amb 13 vots a favor (6 del Pi, 1 PSOE, 3 de MES i 3 del PP). 

 

 

VUITÈ.DECLARAR LA INDISPONIBILITAT DE CRÈDIT AL PRESSUPOST DE 

DESPESES PER IMPORT DE 1.700€ (VINCULAT A L'APROVACIÓ DEL PUNT 

ANTERIOR). 

 

A conseqüència del darrer punt, la sra. Batlessa exposa que cal aprovar la següent mesura 

econòmica al pressupost municipal de 2020: 

 

La supressió de les quotes als contractes administratius especials d’explotació dels serveis de 

bar restaurant del parc de n’Hereveta i Ses Forques durant el termini que no han tengut 

possibilitat de dur a terme la seva activitat suposarà una minoració a l’execució del 

pressupost d’ingressos 2020. Concretament, el cànon que paguen els contractistes inclou una 

part fixa i una part variable corresponent a les despeses d’electricitat. En conjunt, la previsió 

es que iniciant-se el termini d’inactivitat el dia 14 de març i suposant la finalització dia 10 de 

maig (inclòs) hi haurà un reducció aproximada de 1.700,00€ a la partida 55000 «Ingressos de 

concessions administratives amb contraprestació periòdica». En conseqüència, es proposa la 

següent declaració de no disponibilitat de crèdit del pressupost de despeses 2020: 

Aplicació 

pressupostaria 

Descripció Crèdit no 

disponible 

338 / 22609 Festes / Activitats culturals i esportives 1.700,00€ 

 

Finalitzat el debat, i passat el punt a votació, és aprovat per majoria absoluta, per unanimitat, 

amb 13 vots a favor (6 del Pi, 1 PSOE, 3 de MES i 3 del PP). 
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NOVÈ.MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES DEL PROGRAMA DE 

SERVEIS SOCIALS PER LA VIA DEL SUPLEMENT DE CRÈDIT FINANÇAT AMB 

ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS CONTEMPLAT A 

L'ARTICLE 3 DEL REIAL DECRET-LLEI 8/2020, DE 17 DE MARÇ PER IMPORT 

DE 50.000€ (20.000€ AL CAPÍTOL 1; 10.000€ AL CAPÍTOL 2; 20.000€ AL CAPÍTOL 

4) 

 

La sra. Batlessa exposa la següent modificació de crèdit: 

 

 

Incoació  d’expedient de suplement de crèdit 

Exp. MC 03/2020 

 

D’acord amb l’article 3 del Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents 

extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19; el superàvit 

pressupostari de les entitats locals corresponent a l’exercici 2019 es podrà destinar a finançar 

despeses d’inversió incloses a la política de despesa 23 «Serveis socials y promoció social». 

També es consideraran incloses, dins aquesta política de despesa, amb caràcter excepcional i 

als exclusius efectes d’aquest article, les prestacions senyalades al punt 2 de l’artile 1 

d’aquest Reial Decret-llei. Aquestes despeses són: 

a) Reforzar los servicios de proximidad de carácter domiciliario para garantizar los 

cuidados, el apoyo, la vinculación al entorno, la seguridad y la alimentación, especialmente 

los dirigidos a personas mayores, con discapacidad o en situación de dependencia, 

compensando así el cierre de comedores, centros de día, centros ocupacionales y otros 

servicios similares, considerando el mayor riesgo que asumen estas personas en caso de 

contagio. Estos servicios comprenden la ayuda a domicilio en todas sus modalidades y 

cualquier otro de análoga naturaleza que se preste en el domicilio de la persona usuaria. 

b) Incrementar y reforzar el funcionamiento de los dispositivos de teleasistencia domiciliaria 

de manera que incrementen el ritmo de contactos de verificación y la vigilancia de la 

población beneficiaria de dicho servicio. 

c) Trasladar al ámbito domiciliario, cuando sea considerado necesario, los servicios de 

rehabilitación, terapia ocupacional, servicios de higiene, y otros similares, considerando la 

suspensión de atención diurna en centros. 
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d) Reforzar los dispositivos de atención a personas sin hogar, con el personal y medios 

materiales adecuados, asegurando que tanto ellas como quienes las atienden estén 

debidamente protegidas, y posibilitar la ampliación, tanto en el tiempo de estancia como en 

intensidad, de los mismos. 

e) Reforzar las plantillas de centros de Servicios Sociales y centros residenciales en caso de 

que sea necesario realizar sustituciones por prevención, por contagio o por prestación de 

nuevos servicios o sobrecarga de la plantilla. 

f) Adquisición de medios de prevención (EPI). 

g) Ampliar la dotación de las partidas destinadas a garantizar ingresos suficientes a las 

familias, para asegurar la cobertura de sus necesidades básicas, ya sean estas de urgencia o 

de inserción. 

h) Reforzar, con servicios y dispositivos adecuados, los servicios de respiro a personas 

cuidadoras y las medidas de conciliación para aquellas familias (especialmente 

monomarentales y monoparentales) que cuenten con bajos ingresos y necesiten acudir a su 

centro de trabajo o salir de su domicilio por razones justificadas y/o urgentes. 

i) Otras medidas que las Comunidades Autónomas, en colaboración con los Servicios 

Sociales de las entidades locales, consideren imprescindibles y urgentes para atender a 

personas especialmente vulnerables con motivo de esta crisis, y sean debidamente 

justificadas. 

A l’article 3 també es disposa que per la utilització del superàvit és necessaria la prèvia 

aplicació de les regles contingudes a la disposició addicional sexta de la Llei Orgànica 

2/2012, de 27 d’abril, de Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera. El compliment 

d’aquesta normativa es posa de manifest a l’informe d’intervenció adjunt. 

 

En conseqüència, i davant el possible increment de despesa de serveis socials que pot suposar 

l’actual situació provocada pel COVID-19 es proposa la següent modificació del pressupost 

2020 per la via del suplement de crèdit finançat amb romanent líquid de tresoreria per a 

despeses generals: 

 

 SUPLEMENT DE CRÈDIT FINANÇAT AMB RLTDG (exp. MC 03/20): 

Descripció partida pressupost ingressos Import Alta partida 

ingressos 

Romanent liquid de tresoreria per a 

despeses generals 

50.000,00€ 87000 
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TOTAL 50.000,00€  

 

Descripció aplicació pressupostaria 

despeses 

Import Alta aplicació 

despeses 

Serv.Socials/ retrib. bàsiques laboral 

temporal 

13.400,00€ 231/13100 

Serv.Socials/ seguretat social 6.600,00€ 231/16000 

Serv.Socials/ subministraments 10.000,00€ 231/22199 

Serv.Socials/ ajudes a famílies 20.000,00€ 231/48004 

TOTAL 50.000,00€  

 

 

La batlessa exposa, que a més a més, s'ha signat amb l'IMAS un ajut de 20.000 per benestar i 

urgència social que s'unirà amb la present mesura. Creu que cal destinar aquesta quantitat en 

lloc de a la supressió de deute a benestar social, ja que actualment la prioritat és donar suport 

a les persones i als col·lectius més vulnerables. 

El regidor Sebastià Lliteres, vol saber si els diners destinats pel sistema d´asistència socials,  

s´ha pagat tot per l´Ajuntament o s´han rebut ajudes d'altres institucions. 

La batlessa li informa que la part de l´ajuntament no s´ha gastat, que ha estat la part dels 

serveis de dependencia de la Conselleria d´assumptes socials. 

La regidora Maria agnes, exposa que votaran a favor i que ho troba oportú, i demana si poden 

pasar-les una relació a nivell genèric i anònim, de famílies que han sol·licitat ajudes i quin 

tipus. 

La batlessa li comenta que sí, però que es farà a través d'un programa específic que té serveis 

socials i que igual té un detall o desglossament diferent de què demanen. 

La regidora Maria Rosa, comenta que tal com van demanar a la carta que vàrem remetre el 31 

de març, estan contents que es pugui dur a terme aquesta mesura. És més important que mai 

reforçar el pressupost en sentit social, i si és així sempre hi haurà el suport de MÉS per 

Porreres. 

 

 

Finalitzat el debat, i passat el punt a votació, és aprovat per majoria absoluta, per unanimitat, 

amb 13 vots a favor (6 del Pi, 1 PSOE, 3 de MES i 3 del PP). 
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DESÈ. DONAR COMPTE DE LA SUSPENSIÓ DEL COBRAMENT DELS PREUS 

PÚBLICS DE L'ESCOLETA I LA PISCINA MUNICIPAL MENTRE NO ES PUGUI 

REALITZAR EL SERVEI. 

 

La sra. Batlessa dona compte a la Comissió Informativa d´aquesta suspensió del cobrament a 

l´escoleta i a la piscina municipal, basades en l´article 34.1 del Reial Decret Reial decret llei 

8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic 

i social de l'COVID-19 (BOE nº 73 de 18/03/2020), que literalment diu: 

 

Article 34 Mesures en matèria de contractació pública per pal·liar les conseqüències de 

l'COVID-19 

 Els contractes públics de serveis i de subministraments de prestació successiva, vigents a 

l'entrada en vigor d'aquest Reial decret llei, celebrats per les entitats pertanyents a l'Sector 

Públic, en el sentit definit en l'article 3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes de 

Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives de el 

Parlament Europeu i de Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de 26 de febrer de 2014, 

l'execució del qual esdevingui impossible com a conseqüència de l'COVID-19 o les mesures 

adoptades per l'Estat, les comunitats autònomes o l'Administració local per combatre-ho, 

quedaran suspesos total o parcialment des que es produís la situació de fet que impedeix la 

seva prestació i fins que aquesta prestació es pugui reprendre. A aquests efectes, s'entendrà 

que la prestació pot reprendre quan, havent cessat les circumstàncies o mesures que la 

vinguessin impedint, l'òrgan de contractació notificarà el contractista la fi de la suspensió. 

Quan d'acord amb el que disposa el paràgraf anterior, l'execució d'un contracte públic 

quedarà totalment en suspens, l'entitat adjudicadora ha d'abonar a l'contractista els danys i 

perjudicis efectivament soferts per aquest durant el període de suspensió, prèvia sol·licitud i 

acreditació fefaent de la seva realitat, efectivitat i quantia pel contractista. Els danys i 

perjudicis per què el contractista podrà ser indemnitzat seran únicament els següents: 

 

1r Les despeses salarials que efectivament hagués abonat el contractista a el personal que 

figurés adscrit amb data 14 de març de 2020 l'execució ordinària de l'contracte, durant el 

període de suspensió. 

2n Les despeses per manteniment de la garantia definitiva, relatius a el període de suspensió 

de l'contracte. 

3r Les despeses de lloguers o costos de manteniment de maquinària, instal·lacions i equips 

relatius a el període de suspensió de l'contracte, adscrits directament a l'execució de 
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l'contracte, sempre que el contractista acrediti que aquests mitjans no van poder ser emprats 

per altres finalitats diferents durant la suspensió de l'contracte. 

4t Les despeses corresponents a les pòlisses d'assegurança previstes al plec i vinculades a 

l'objecte de el contracte que hagin estat subscrites pel contractista i estiguin vigents en el 

moment de la suspensió de l'contracte. 

 

En cas de suspensió parcial, els danys i perjudicis a abonar seran els corresponents d'acord 

amb el present apartat d'aquest article a la part de l'contracte suspesa. 

L'aplicació del que disposa aquest apartat només serà procedent quan l'òrgan de contractació, 

a instància de l'contractista i en el termini de cinc dies naturals hagués apreciat la 

impossibilitat d'execució de l'contracte com a conseqüència de la situació descrita en el seu 

primer paràgraf. Amb aquesta finalitat el contractista haurà de dirigir la seva sol·licitud a 

l'òrgan de contractació reflectint: les raons per les que l'execució de l'contracte ha esdevingut 

impossible; el personal, les dependències, els vehicles, la maquinària, les instal·lacions i els 

equips adscrits a l'execució de l'contracte en aquest moment; i els motius que impossibiliten 

l'ocupació pel contractista dels mitjans citats en un altre contracte. Les circumstàncies que es 

posin de manifest en la sol·licitud podran ser objecte de posterior comprovació. 

Transcorregut el termini indicat sense notificar-se la resolució expressa a l'contractista, 

aquesta haurà d'entendre desestimatòria. 

Això no obstant, en el cas que entre el personal que figurés adscrit a l'contracte a què es 

refereix el punt 1r d'aquest apartat es trobi personal afectat pel permís retribuït recuperable 

que preveu el Reial Decret Llei 10/2020, de 29 de març , l'abonament per l'entitat 

adjudicadora de les corresponents despeses salarials no tindrà el caràcter d'indemnització 

sinó d'abonament a compte per la part corresponent a les hores que siguin objecte de 

recuperació en els termes de l'article tres de l'esmentat Reial Decret Llei, a tenir en compte 

en la liquidació final de l'contracte. 

No és aplicable a les suspensions a què es refereix el present article el que disposa l'apartat 

2.a) de l'article 208 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre; ni tampoc el que disposa l'article 

220 de Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de 

la Llei de Contractes de l'Sector Públic. 

A més, en aquells contractes públics de serveis i de subministraments de prestació successiva, 

quan a l'venciment d'un contracte no s'hagués formalitzat el nou contracte que garanteixi la 

continuïtat de la prestació com a conseqüència de la paralització dels procediments de 

contractació derivada del que disposa el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es 

declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-

19, i no es pot formalitzar el corresponent nou contracte, podrà aplicar el previst en l'últim 

paràgraf de l'article 29.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes de Sector Públic, 

amb independència de la data de publicació de la licitació de dit nou expedient. 

La suspensió dels contractes de sector públic d'acord amb aquest article no constituirà en cap 

cas una causa de resolució dels mateixos. 

En els contractes de serveis i de subministraments de prestació successiva que hagin quedat 

suspesos d'acord amb el que preveu aquest apartat, l'òrgan de contractació podrà concedir a 
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instància de l'contractista una bestreta a compte de l'import estimat de la indemnització que 

correspongui. L'abonament de la bestreta podrà realitzar-se en un sol pagament o mitjançant 

pagaments periòdics. Posteriorment, l'import anticipat es descomptarà de la liquidació de 

l'contracte. L'òrgan de contractació podrà exigir per efectuar la bestreta que el mateix 

s'asseguri mitjançant qualsevol de les formes de garantia que preveu la Llei 9/2017, de 8 de 

novembre, de Contractes de Sector Públic. 

 

La batlessa comenta que el gimnàs s´obrirà gradualment, pero es desconeix si l´escoleta 

municipal abrirà. Es xerrarà amb els pares per conèixer quins nins acudirán. No obstant, es 

demanarà un protocolo sanitari per poder obrir l´escoleta amb seguretat. 

 

ONZÈ.DONAR COMPTE GESTIONS SOBRE ELS TRÀMITS OPORTUNS PER 

COORDINAR AMB L'ATIB LES MESURES A ADOPTAR AMB RELACIÓ A LA 

RECAPTACIÓ DE TRIBUTS: AMPLIAR TERMINI DE RECAPTACIÓ, 

FACILITAR FRACCIONAMENTS, ETC. 

 

La sra. Batlessa exposa que s´estan tinent comunicacions amb l´ATIB amb el objecte  de 

facilitar el cobrament ajornat dels tributs municipals, així com l´ampliació del termini de 

recaptació i el fraccionament de tributs. S´esta a l´espera que ens comuniquin si es posible i 

els requisits necessaris per posar-ho en marxa des de l´Ajuntament de Porreres. Es vol amb 

aquesta mesura, facilitar als ciutadans de Porreres fer frent al pagament dels tributs municipal 

d´una manera més fácil i acord a la situación actual que s´esta vivint amb la crisi del COVID-

19. 

A més, informa que la recaptació dels tributs comença a partir d'octubre i tenen preocupació 

de que les persones puguin fer front a això i no se´ls amuntegui amb altres pagaments i s´ 

empitjori la situació econòmica arrosseguin per la situació actual. 

L'ATIB ha comentat que a 31 de desembre de 2020 ha d'estar liquidada la cobrança dels 

tributs i per tant no es poden ajornar més enllà d´enguany. També han informat que es posible 

pagar a tres mesos però amb un mínim de 100 euros. En aquest punt l´ajuntament de Porreres 

ha sol·licitat que el fraccionament sigui de 12 mesos i amb un mínim de 30 euros. Encara no 

s'ha rebut resposta de l'ATIB. 

Per últim, s'ha sol·licitat si es pot començar a pagar els tributs des d'ara, tampoc tenim 

resposta de l´ATIB a dia d'avui.  

Tant prest com es sàpiga, s´informarà a la Corporació municipal. 

 

La regidora Maria Rosa comenta que tenen el seu suport per mirar d’aconseguir aquestes 

condicions avantajoses per tothom, però que s’ha de tenir una previsió feta d’ingressos, ja 

que això és el que més pot fer trontollar els ingressos de l’Ajuntament. Ja s’hi hauria de fer 

feina des de l’àrea de comptabilitat. 
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La batlessa li respon que fins setembre o octubre no se sabrà l´import exacte que que les 

quantitats varien a causa de donar-se cases d'alta, guals, l´impost de construccions i obres, 

entre altres. 

 

DOTZÈ. APROVACIÓ DEL PLA D’ACCIÓ DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA 

MUNICIPAL 

 

La Sra. Batlessa fa la presentació del Pla d´acció de reactivació econòmica del municipi de 

Porreres: 

 

 

 

PLA D’ACCIÓ DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA MUNICIPAL 

 

 

El present document és una proposta de treball que té per objectiu, per una banda, informar i 

posar damunt la taula les mesures que s’estan treballant des de l’Ajuntament per a la 

reactivació econòmica davant la situació econòmica produïda per la crisi del COVID19. I per 

l’altra és un pla d’acció obert a les propostes i iniciatives del teixit productiu  del nostre 

municipi. Aquesta proposta de pla d’acció ha estat elaborada per la Regidoria de Promoció 

Econòmica de l’Ajuntament de Porreres. Algunes de les propostes incorporades provenen de 

les aportacions recollides pels diferents sectors d’activitat econòmica. Pretén ser un 

plantejament d’inici per tal de consensuar i prioritzar actuacions i incorporar-ne de noves 

provinents dels diferents grups polítics, associacions empresarials, resta de regidories, 

associacions de comerciants, assessories, experts econòmics, etc.  

 

 

MESURES TÀCTIQUES I MESURES ESTRATÈGIQUES  

 

A CURT TERMINI:  

 

Actuacions encaminades a pal·liar la caiguda dràstica de demanda durant el període de 

confinament i la seva lenta recuperació, especialment en tot el conjunt de bens i serveis no 

essencials.  

En aquest sentit, cal assegurar que les empreses no tanquin, durant aquest període, i que 

podran afrontar el temps que necessitin per a la seva recuperació amb la liquiditat necessària.  

 

A MIG/LLARG TERMINI:  

 

Caldrà ajudar a les empreses a adaptar-se a un nou escenari que, tot i que no sabem com serà, 

farà falta reactivar amb mesures específiques per cada sector afectat.  

Es necessitarà reforçar aquelles accions per estimular el consum i la col·laboració entre les 

empreses del municipi, posant en valor el producte local, la venda online i els circuits de 
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proximitat 

 

 

MESURES EN MARXA 

 

 

DIAGNOSI DE LA SITUACIÓ ACTUAL. 

 

Identificació de necessitats Accions:  

Enquesta online  per fer una aproximació a les necessitats de les empreses i persones 

emprenedores. 

Ens cal conèixer la realitat a Porreres. Per això s'ha iniciat, com a acció a practicar el realitzar 

una enquesta al teixit econòmic local, per aproximar-nos millor a la realitat. S’adjunta 

mitjançant enllaç: https://forms.gle/bB6f7F77WwZCXonH9  

 

 Pluja       d’idees  online  amb diferents sectors: Associacions de Comerciants, Patronals, 

Grups Polítics, etc. Es crearà un grup de treball en aula virtual per tal de recollir noves 

propostes i consensuar el Pla d’acció, prioritzant les mesures proposades.  

 Entrevistes     telefòniques. 

Qüestió prèvia important: parlarem amb les empreses, els comerços... amb l’objectiu 

d’identificar i consensuar  inquietuds i necessitats,  per no errar en les propostes.  Cal saber 

(havent debatut i consensuat amb cada sector) quins són els problemes reals, per trobar les 

solucions que impactin positivament en la recuperació. Avaluar/classificar les propostes per 

importància en impacte, per cost implantació, per interès de les empreses, per 

facilitat/dificultat de desenvolupament... Ens ajudarà a triar i a prioritzar més encertadament. 

Cal actuar de forma ràpida.  

   

 

DADES PRÈVIES 

 

Des de les patronals de comerç (PIMEM, PIMECO, AFEDECO i UATAE), ens han fet 

arribar un document, a on posen de manifest les necessitats i les mesures que s’han recollit en 

aquest pla. El mateix apunta que en el cas de les empreses de les Illes Balears les demandes 

van dirigides a l’administració i a les ajudes que poden impulsar. Les empreses necessiten 

clarament liquiditat, i amb el negoci aturat esperen mesures en la línia de suspendre alguns 

tributs, ajornaments d’impostos, finançament amb interessos molt baixos i ajudes pel lloguer 

del seus locals. Igualment es té en consideració el comunicat emès el passat  24 d’abril per la 

FELIB sobre taxes i impostos municipals, el qual planteja una sèrie de consideracions per 

encarar el suport al teixit econòmic: ajornament de pagaments, suspensió o modificació de 

taxes i ajuts a les famílies més vulnerables. Amb aquesta emergència que patim les entitats 

locals veuran reduït notablement els seus ingressos en els pròxims mesos, perquè les 

circumstàncies de la crisi afecten  el cobrament de taxes i impostos com l'IBI, ICIO,  l'impost 

de circulació de vehicles (IVTM), l'IAE, la plusvàlua..., que retardaran el seu calendari de 

pagaments i, per tant, produiran un desequilibri pressupostari.  

Per aquesta mateixa raó, serà impossible complir la Llei Orgànica d'Estabilitat Pressupostària 

i Sostenibilitat Financera.  

https://forms.gle/bB6f7F77WwZCXonH9
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En aquest sentit, cal que els Ajuntaments puguin mobilitzar la totalitat del superàvit que 

generin per a poder-lo destinar a polítiques socials i mesures econòmiques. S’ha de 

flexibilitzar la regla de despesa i derogar aquells aspectes de la LRSAL que encara ara limiten 

l’autonomia local. Per això, i en benefici dels veïnes i veïns dels nostre poble, des del món 

local caldrà seguir reclamant, avançant, per ara poder fer ús del nostre superàvit de 2019 

sense cap limitació, flexibilitzant amb això la rigidesa de la regla de la despesa i de 

l'estabilitat pressupostària, per contribuir amb el nostre estalvi per cobrir les necessitats de les 

persones més vulnerables i completar la dotació en material i efectius d’aquells serveis 

municipals més necessitats de reforçar.  

Finalment, també s'ha analitzat la situació per sectors. No totes les activitats econòmiques han 

resultat afectades en la mateixa intensitat. 

 

 

MESURES FISCALS 

 

 Exoneració i bonificació de     tributs 

Taxa d’ocupació de la via pública amb taules i cadires (suspensió del pagament de la taxa 

anual 2020) Mercats  ambulants: Es preveu no cobrar les taxes a partir d’abril fins a finals del 

2020 . Suspensió del cobrament de la taxa de l'escoleta   

Suspensió del cobrament de la taxa de la piscina municipal  

 Endarreriment de la liquidació de     tributs 

Possibilitat de poder ajornar la liquidació de tributs municipals mentre duri l’actual situació 

de crisi, per afavorir la liquiditat de les empreses. S’ha parlat amb l’ATIB per tal de fer-ho 

possible.  

 Altres mesures fiscals en fase d'estudi i anàlisi 

Es modificarà l’Ordenança fiscal per ampliar el termini de pagament a quatre mesos i facilitar 

els fraccionaments fins a 12 mesos sense interessos, a més d’ampliar l’import pel qual es 

necessita garantia a 12.000 €. El nou paquet de mesures fiscals inclou, a més, la reducció de 

l’import mínim per fraccionar un deute, el qual passa dels 100 als 30 euros mensuals. 

Aquestes dues darrers propostes també estan pendents de l'ATIB. 

 

 

 

ATENCIÓ A L’EMPRESA/COMERÇ: PROXIMITAT, INFORMACIÓ I 

ASSESSORAMENT  

 

Informació  actualitzada  i d’ajuts  a l’empresa  i a l’emprenedor : l'Ajuntament va signar un 

conveni amb SECOT grup de voluntaris  Sèniors, professionals, directius i empresaris que 

havent finalitzat la seva activitat laboral o que trobant-se en actiu desitgen, amb esperit 

altruista, oferir la seva experiència i coneixements en gestió empresarial o acadèmica als qui 

ho necessiten.  

Cal assegurar que totes les empreses i autònoms aprofitin al màxim totes les mesures posades 

en marxa per l’Ajuntament i d’altres administracions, amb un servei d’assessorament ràpid i 

eficaç.  

 Contacte  amb  el teixit  empresarial  i trasllat de les principals reclamacions i consultes del 

mateix, cap a les patronals i/o administracions superiors (ERTO’S, línies ICO, material 
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sanitari, etc).  

 Actualització de la pàgina web:  www.empresesdeporreres.com  iniciada l'actualització de 

dades i la implantació d'un marketplace de venda de producte local.  

 Recopilació de dades i edició de fulletons  de tots els comerços que durant l'estat d'alarma, 

duen a terme venda online, venda directa a les seves instal·lacions o bé repartiment a 

domicili.  

 Creació d'una base de dades de tot el teixi comercial  del mateix, cap a les patronals i/o 

administracions superiors (ERTO’S, línies ICO, material sanitari, etc).  

 Manteniment  del  mercat  setmanal  com a sortida del producte fresc i local per part dels 

productors de proximitat, i per contribuir a l’abastiment de la població. Venda de fruita i 

verdura per donar suport als pagesos. 

 

-Posicionament al google maps  per part de TIC Mallorca es va crear un mapa dels 

establiments oberts o amb servei a domicili durant el confinament. 

https://www.google.com/maps/d/viewer? 

mid=1olRbtkQhh4LwOhy68LWkpC_aFJt8aDZq&ll=39.52155103160348%2C 

3.0014436997782923&z=13 

També inserció d'un mapa web a la pàgina E-comerç IB per la campanya “En circumstàncies 

excepcionals comprar amb sentit comú” Comerços, productors i serveis locals de les Illes 

Balears que venen o operen durant l'estat d'alarma telemàticament i ofereixen repartiment a 

domicili. Indicant les explicacions de com recollir un paquet higiènicament. 

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer? 

mid=1fvOKFu9uyqonrk84bi7P3gMckpU3dbQ0&ll=39.514555062145654%2 

C3.023406750000049&z=16 

 

REORIENTACIONS DELS PROGRAMES DEL SERVEI DE PROMOCIÓ ECONÒMICA 

 

ADAPTACIÓ DELS ACTUALS RECURSOS DEL SERVEI DE PROMOCIÓ 

ECONÒMICA  

 

Es podran destinar una sèrie de recursos programats, pressupostats  i d'altres que sortiran del 

reajust del mateix pressupost per destinar-los a: formació, assessorament, promoció, 

comunicació...), que podem especialitzar per donar resposta a les noves necessitats sorgides 

de la crisis per Covid19.  Campanya de comunicació del     comerç 

Cal posar en valor ara encara més la compra de proximitat i el teixit comercial local com a 

vertebrador del municipi. Continuar amb les campanyes de “comprar al teu poble te premi” o 

“per Nadal compra el teu regal a Porreres”  Ajudes per a la dinamització  comercial , fires i 

mercats 

Redirigir els imports pressupostats cap a fer campanyes encaminades a mitigar els efectes 

econòmics del Covid19. Per exemple, cap a l’estructuració de plataformes digitals de 

comercialització. Reforçar la campanya de compra producte local. Seguir fomentant la Fira 

de l'Albercoc i la Fira Ecològica, amb un canvi de format si fos necessari per arribar a més 

gent. Es continuarà i potenciarà la publicitat i difusió per mitjans de comunicació per tal de 

donar a conèixer tot el què el nostre poble pot oferir. 
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NOVES ACCIONS A EMPRENDRE DURANT I DESPRÉS DE L’ESTAT D’ALARMA 

 

NOUS PROGRAMES PER PAL·LIAR ELS EFECTES DE LA CRISI  

COMERÇ  

 

 Creació d’un  Marketplace ....DE PORRERES  per impulsar l’e-Commerce i el repartiment 

a domicili per comerços i empreses locals. 

S'intueix un nou escenari on prendran rellevància elements de valor com la seguretat 

alimentària, la sostenibilitat ambiental i el valor social; noves experiències de compra i 

serveis a domicili;  els canals on-line de compra experimentaran un increment; 

s’incrementarà la venda directa al consumidor; s’innovarà en els sistemes de recollida i 

lliurament; Increment de la importància dels sistemes de promoció a les xarxes. 

S’estan duent a terme reunions amb les patronals i també amb els diferents promotors 

d’aquest tipus d’iniciatives. 

 

 

COMERÇ I INDÚSTRIA 

 

 Digitalització 100% del comerç i la     indústria:  És l’era de la porta freda no intrusiva. El 

client ens troba a través del google, cercant un producte (no una empresa) quan està 

interessant en comprar. S'han d'oferir eines i formació perquè indústria i comerç siguin més 

presents a l’espai virtual. Aprofitar eines com Google, linkedln, etc. Poguent obrir fitxes de 

negoci amb fotos, vídeos, fent així molt més atractiu el negoci. Hem d'avançar i adaptar-mos 

al nou mon comercial!  

 Marketplace B2B per estimular al màxim el B2B entre empreses del municipi i/o  de 

municipis propers. 

 Reducció o ajornament  de     despeses: Servei de suport i assessorament a la reducció de 

despeses: factura energètica, negociació temporal d’import de lloguers, etc. 

MERCATS 

 

 Reestructuració del mercat setmanal  per augmentar l’afluència de persones i potenciar el 

sector primari (fruita i verdura) amb suport als pagesos locals (a valorar i contrastar 

especialment amb les associacions de comerciants). Estudiar canviar la imatge del mercat, 

amb paredes més integrades amb l'entorn.  

 Valorar incorporar les parades  de productes ecològics , productes de temporada i producte 

local al mercat  comptant amb la col·laboració i assessorament d'APAEMA i Varietats Locals 

de les Illes Balears. Contribuiríem a la vegada a afavorir els productors de proximitat. 

 Accions de captació i fidelització de nova clientela  al mercat setmanal i al mercat de PAM 

a PAM 

 

ESTRATÈGIES TRANSVERSALS MUNICIPALS 

 

 Promoure l’activitat de les regidories envers la dinamització econòmica durant el 

confinament: Es poden desenvolupar accions diverses en dates assenyalades, en els àmbits de 

Cultura, Turisme, Esports, etc. per donar suport a l'empresa local com per exemple: 
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- Cultura: fer activitats per Sant Jordi per ajudar a les papereries-llibreries del poble, o 

la Fira Musical ajudant a gaudir de l'entorn i de la gastronomia local, així com la 

restauració de les restes arqueològiques com activitat complementària turística.  

 

- Turisme: Tot i que ara mateix el turisme és el sector més perjudicat per la crisi 

sanitària, no deixa de ser cabdal per a la recuperació. Els analistes pensen que el 

turista cercarà de cada vegada més  establiments petits amb petits espais comunitaris. 

Aquesta és precisament l'oferta turística porrerenca composta d'habitatges 

vacacionals, turismes d'Interior i agroturismes. Tots ells contaran amb el nostre suport 

per promoure un turisme responsable i sostenible amb valor afegit que contribueixi a: 

promoure la resta de sectors productius, el manteniment del nostre patrimoni, dels 

nostres espais naturals i de la nostra idiosincràsia com a poble. Per a fer-ho, mirarem 

de facilitar que els establiments puguin garantir que són lliures de covid-19 treballant 

conjuntament amb ells i la Conselleria de turisme, i donar una imatge de municipi sa i 

segur.  

 

- Urbanisme: Una de les mesures en les que s'està fent feina, és en la modificació de 

l'ordenança municipal que regula l'ICIO, per tal de poder fer una bonificació de 

l'impost per reformes d'obra dins cas antic I i més endavant cas antic II, això com 

obres de millora d'establiments comercials.  

 

- Benestar Social: S'està duent a terme un pla de treball que permet coordinar, de 

manera efectiva les diferents administracions implicades (AjuntamentConsell) i seguir 

el full de ruta que ha de pal·liar els efectes de la pandèmia en les persones amb major 

situació de vulnerabilitat. És imprescindible garantir un sistema de drets socials i de 

protecció social, sòlid i eficient. A part, es redactarà un Pla de Mesures Socials. 

 

Valorar  fórmules  d’injectar  doblers  a l’economia  local per accelerar la recuperació. Per 

exemple lliurant a les famílies vals de compra destinats només a empreses i comerços de 

Porreres afectats per la crisi. Accelerar la reactivació dels contractes municipals d’obres i 

serveis. Procurar reduir encara més el termini de pagament als proveïdors de l’Ajuntament 

(ara està en una mitjana de 10 dies).  

 

 Intentar  mantenir el màxim d’esdeveniments a la     Vila 

Potser s’endarreriran, però evitar eliminar-los. Actes culturals, esportius, turístics, etc. 

contribueixen de forma important a la dinamització econòmica i estimulen l’afluència de 

visitants al municipi amb conseqüències pel comerç i restauració local.  

 

 Creació d’una campanya de comunicació  encaminada a reactivar i dinamitzar l’activitat 

econòmica i la compra de proximitat, fomentant així l’economia local. 

S’ha encarregat la captació de vídeos i imatges dels principals carrers comercials  i locals per 

conscienciar al consumidor sobre els negatius efectes que poden suposar determinats hàbits 

de compra (compra  a grans plataformes online o a grans superfícies de fora de Porreres). 

 

--------- 
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El regidor Sebastià Lliteres, fa les següents aportacions: 

-No enté que una iniciativa de l’equip de govern es vengui a la premsa com una iniciativa del 

partit «el PI» sense tenir en compte el soci de govern (PSOE) sobretot quan el pla parla de 

mesures socials a la seva part final. Això és incongruent amb el fet que al document del pla es 

presenti com a iniciativa del partit de govern però el PI en faci difusió com si fos propi. 

La batelssa li informa que va sortir públicament en un article de premsa exposant que aquesta 

iniciativa surti de l´Ajuntament de Porreres, no només de l'equip de govern, ja que formaran 

part tots els grups polítics de l'consistori. A més s'ha sol·licitat que surti a premsa una foto de 

la primera reunió de dijous que ve. 

-Considera que és un document que està bé elaborat però al que li cal afegir una perspectiva 

en la vessant de suport social i econòmic a les persones més vulnerables, i en el món 

educatiu. Està massa centrat en el que seria l’afectació a nivell comercial-empresarial, i el seu 

grup polític aposta per un pla general d’acció contra la crisi en tots els seus vessants. Hauria 

de ser “Pla de Reactivació de l’activitat econòmica i d’acció social”. 

 

La batlessa li informa que el pla d'accion social s'està fent actualment i va apart i es 

presentarà igualment. 

-Exposa que es repeteix molt el tema de la venda online, en diversos apartats i amb distints 

noms. L’assessorament als empresaris/autònoms/botiguers en tots els àmbits s’especifica 

molt poc. Les campanyes de producte local que plantegen són les mateixes de sempre. Es 

planteja més difusió de fires i mercats, però falten mesures concretes: la fira de l’albercoc i 

l’ecològica no es podran fer ja. Funcionen bé, no veim necessitat de repensar-les. Sí que el 

mercat setmanal i el “pam a pam” cal impulsar-los. Consideren que més publicitat i promoció 

no és sinònom de més èxit, sinó de més despesa. Ara mateix, ja hi ha despesa en aquest sentit 

i no creuen que s’hagi d’incrementar sense pensar-ho bé.  

-Quant al Pla de mesures socials, també s’hauria de pactar a nivell de la comissió creada, a no 

ser que el PI ja hagi preparat un document a esquenes del seu soci de govern. 

 

La batlessa li informa que el pla d'accion social s'està fent actualment i que igualment es 

consensuarà. 

-No hi ha mesures concretes de suport ECONÒMIC-FINANCER a 

empreses/botigues/autònoms que hagin tingut pèrdues o dificultats; no hi ha informació sobre 

SERVEIS SOCIALS ni assistencials per a les persones que ho passen malament o que es 

veuran en dificultats. No hi apareix la perspectiva EDUCATIVA en cap moment: els centres 

educatius, l’alumnat, el professorat, i les famílies, necessitaran més suport que mai. Calen 

mesures concretes en aquest pla. 

 

La batlessa li exposa que aquesta crisi s'allargarà hsta 2022, per tant serà un pla que 
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s'allargarà en el temps. Caldrà veure quines iniciatives es podran dur a terme i no i el perquè. 

 

El regidor Miquel Àngel Veny expresa que caldrà mirar que les mesures siguin molt 

efectives, a més s´haurà d´ estar alerta amb que les mesures no arrosseguin el pressupost 

municipal a nivell financer. 

 

La regidora Maria Agnès es mostra a favor de el pla de reactivació, i els agrairia manifestar 

que els ha sorprès el fet que abans d'aprovar-lo en ple ja s'hagi fet públic en premsa, s'hauria 

d'haver fet públic després de l'aprovació en el Ple d´avui. A més comenta que a través de 

diverses mocions que no s'han pogut incloure en l'ordre del dia d´aquest plenari han exposat 

diverses propostes incloses en el present Pla. Explica, que han vist que aquest Pla fomenta 

molt la part telematica, però hi haurà ajudes per formar els empresaris que no estiguin 

preparats per dur a terme el market place. 

 

 

La batlessa li respon que l'important és enriquir el Pla, que és una element pública i viu que 

anirà evolucionant per adaptar-se a les necessitats que vagin sorgint. Actualment es fa feina 

amb els aspectes més urgents.  

Per últim vol expressar que està contenta per la bona iniciativa de la creació de l'associació 

d'empresaris de balears, i que a més la integren entre altres, empresaris de Porreres; en aquest 

sentit es col·laborarà i farà feina amb aquesta asociació de la construcció i comptaran amb el 

suport de l' Ajuntament de Porreres. 

 

Finalitzat el debat, i passat el punt a votació, és aprovat per majoria absoluta, per unanimitat, 

amb 13 vots a favor (6 del Pi, 1 PSOE, 3 de MES i 3 del PP). 

 

 

TRETZÈ.APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA 

CONSELLERIA D’ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I MODERNITZACIÓ I 

L’AJUNTAMENT DE PORRERES PER A LA COORDINACIÓ DE LES 

ACTUACIONS RELATIVES A LA FOSSA NÚMERO 5 DEL CEMENTIRI DE 

PORRERES. 

 

La Sra. Batlessa fa la exposició del conveni: 

 

 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA CONSELLERIA 

D’ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I MODERNITZACIÓ I L’AJUNTAMENT DE 

PORRERES PER A LA COORDINACIÓ DE LES ACTUACIONS RELATIVES A LA 

FOSSA NÚM. 5 DEL CEMENTIRI DE PORRERES 
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Parts 

Isabel Castro Fernández, consellera d’Administracions Públiques i Modernització, nomenada 

pel Decret 10/2019, de 2 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es disposa el 

nomenament dels membres del Govern de les Illes Balears (BOIB núm. 88 ext. de 2019), que 

actua en virtut del Decret 21/2019, de 2 d’agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual 

s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de 

l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 106 ext. de 

2019), i en exercici de les funcions atribuïdes en l’article 11 de la Llei 3/2003 de 26 de març, 

de règim jurídic de l’Administració de comunitat autònoma de les Illes Balears.  

Francisca Mora Veny, batlessa de Porreres, que va prendre possessió del seu càrrec en la 

sessió plenària de 15 de juny de 2019, d'acord amb el que disposa l'article 21.1 de la Llei 

7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local. 

Antecedents 

1. Durant el mes de novembre del 2016, es va fer una intervenció arqueològica al 

cementeri de Porreres amb la intenció de trobar i exhumar els cossos de persones 

assassinades durant la Guerra Civil espanyola, acomplint el que disposa la Llei 

10/2016, de 13 de juny, per a la recuperació de persones desaparegudes durant la 

Guerra Civil i el franquisme.  

2. La intervenció esmentada va permetre exhumar 49 cossos i es va dur a terme 

mitjançant una subvenció per part de la Conselleria de Transparència, Cultura i 

Esports a l'entitat memorialista Memòria de Mallorca, i comptant amb l'autorització 

d'ocupació temporal dels terrenys emesa per part de l'Ajuntament de Porreres el 25 

d'octubre de 2016. 

3. L’excavació es va dur a terme al voltant d’un bloc de nínxols que es va construir amb 

posterioritat als fets de la Guerra Civil, concretament en unes obres d’ampliació del 

cementeri municipal el 1957. Aquestes obres suposaren la construcció de les quatre 

parets de nínxols, que es situaven en el recinte de l’antic cementeri, i en conseqüència 

sobre la zona en la qual probablement encara hi ha els cossos de les persones 

represaliades durant la guerra. 

4. Aquesta hipòtesi va quedar avalada en un informe de la Sociedad de Ciencias 

Aranzadi, el qual afirma que sota els nínxols esmentats, denominats com l’espai de la 

fossa número 5, hi podria haver un nombre indeterminat de cossos pendents 

d’exhumació. De fet, mentre es feia l’excavació esmentada, arran de la paret dels 

nínxols (i parcialment coberts per aquests) hi aparegueren 5 cossos, els quals no es 

varen poder exhumar. L'excavació de la fossa, doncs, sols es va poder fer parcialment 

i quedà pendent d'una segona fase. 

5. Dins les actuacions incloses al Pla de Fosses de 2018, aprovat per la Comissió 

Tècnica de Desapareguts i Fosses de les Illes Balears, es troba l'excavació i 

exhumació de l'espai denominat fossa número 5, al cementiri de Porreres, actuació 

supeditada a una intervenció urbanística de desmuntatge i posterior reconstrucció del 

bloc de capelles i nínxols existents damunt la fossa esmentada. 
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6. La intervenció futura a la fossa número 5 del cementeri de Porreres, passa 

necessàriament per procedir a esbucar el bloc de 37 nínxols, 5 osseres i 2 capelles. Un 

cop realitzada l’exhumació s’han d’edificar de nou els esmentats nínxols, osseres i 

capelles, sempre en l’estat i característiques en les quals es troba en l’actualitat. Atesa 

aquesta circumstància, la Conselleria de Cultura, Participació i Esports (amb 

competència en aquell moment en matèria de memòria democràtica) va iniciar un 

procediment de contractació de les obres d'enderrocament i reconstrucció d'un bloc de 

nínxols i capelles al cementiri de Porreres.  

7. Vinculats a l'excavació i exhumació de la fossa número 5 del cementiri de Porreres, la 

Conselleria de Cultura, Participació i Esports va tramitar tres expedients de 

contractació administrativa, el primer referit a la excavació i exhumació de la fossa 

(CONTR 2018 841), adjudicat el 21 de maig de 2018, el segon referit a la 

contractació del Projecte tècnic i de direcció d'obra (CMN06/2017/2771), adjudicat el 

16 de juny de 2017, i el tercer referit a la contractació de les obres d'enderrocament i 

reconstrucció d'un bloc de nínxols i capelles (CONTR 2018 4207). Es va resoldre la 

suspensió de la tramitació de la licitació del contracte d’obra d’enderrocament i 

reconstrucció amb efectes des de la signatura de la Resolució i fins a la resolució a 

favor de l’òrgan de contractació de les actuacions judicials dutes a terme en el marc 

de les mesures cautelars ordenades per la consellera de Cultura, Participació i Esports, 

de data 5 de juliol de 2018, d’acord amb el que estableix el punt Y i la clàusula 18 del 

plec de clàusules administratives particulars.  

8. Durant el darrer trimestre de l'any 2017, representants de la Conselleria de Cultura, 

Participació i Esports, de la Comissió Tècnica de Desapareguts i Fosses i de 

l'Ajuntament de Porreres es varen reunir amb els propietaris dels nínxols i capelles per 

exposar-los el projecte a realitzar i també els donaren garanties i el compromís de què, 

després de l'exhumació, es tornaria a edificar el bloc de nínxols i capelles esmentat, 

d'acord amb el que preveu el projecte arquitectònic, així com de la reserva 

pressupostària per dur-ho a terme. 

9. Les actuacions que s’han de dur a terme tindran lloc al cementiri municipal de 

Porreres, espai del qual l’Ajuntament corresponent n'ostenta la titularitat pública. Per 

tant, en compliment d’allò que disposa l'article 9.2 de la Llei 10/2016, relatiu a l'accés 

als espais i terrenys per actuacions de localització, recuperació i identificació de restes 

de persones desaparegudes, la Conselleria de Cultura, Participació i Esports va 

sol·licitar l'Ajuntament de Porreres l'autorització d'ocupació temporal dels terrenys 

necessaris del Cementiri per a dur a terme la segona fase de l'exhumació de la fossa 

comuna. L’Ajuntament va concedir aquesta autorització el 27 d’abril de 2018. 

10. L'actuació en la fossa número 5 del cementiri de Porreres suposa l'encadenament 

d'una sèrie de actuacions que, per tal d'assegurar la preceptiva eficàcia, s’han de 

coordinar necessàriament per les dues administracions: 

 

― Notificació a les persones titulars dels drets d'enterrament dels nínxols i de les dues 

capelles, de l'inici del procés de trasllat temporal de les restes als nínxols que 

posarà a disposició l'Ajuntament de Porreres i la coordinació respectiva amb 

l'empresa funerària de Porreres. 
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― Trasllat de les restes de manera respectuosa i íntima als nous nínxols aportats per 

l'Ajuntament. 

― Informació contínua a les persones afectades del transcurs i execució de les obres i, 

una vegada acabades aquestes, de la restitució de les restes al seu lloc inicial.  

― Enderroc del nínxol i de les dues capelles d'acord amb les característiques i 

procediments establerts al projecte arquitectònic. 

― Els treballs de recerca i, si s’escau, exhumació de les restes. 

― La reconstrucció de les unitats d'enterrament, tant nínxols com capelles, que s'hagin 

hagut d'enderrocar. 

― Treballs i millores necessàries per retornar l’emplaçament afectat pels treballs el 

seu estat previ a la intervenció. 

― Restitució de les restes als nínxols reconstruïts. 

11. El mandat d'actuar de forma coordinada entre ambdues administracions en 

l'assoliment d'objectius d'interès general, com és la localització i l’excavació de les 

fosses previstes en la Llei 10/2016, i les peculiaritats de la intervenció al cementiri de 

Porreres, en la qual es duran a terme diverses actuacions encadenades, fa que sigui 

molt convenient explicitar la voluntat de coordinació d'ambdues parts. 

D'aquesta manera, s'avançarà en l'objectiu d'assegurar la màxima eficàcia en l'actuació 

i preservar, alhora, els drets i dignitat de les restes dipositades que s'hauran de 

traslladar de forma temporal. 

12. El Decret 21/2019 disposa que la Direcció General de Memòria Democràtica, dins la 

Conselleria d’Administracions Públiques i Modernització s’encarrega de la 

coordinació de les polítiques de la memòria democràtica i la gestió del cens de 

persones. 

13. L'article 25.2 apartat k), de la Llei 7/1985 disposa que els municipis són competents 

en matèria de cementiris i activitats funeràries. 

 

Les parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquest 

conveni, d’acord amb les següents 

Clàusules 

Primera 

Objecte del conveni 
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Aquest conveni té per objecte establir el marc de col·laboració entre l'Ajuntament de 

Porreres i la Conselleria d’Administracions Públiques i Modernització durant tot el temps i 

en totes les actuacions que comportin la intervenció en la fossa número 5, ubicada en el 

cementiri de Porreres. 

Segona 

Vigència del conveni 

Aquest conveni tendrà una vigència idèntica a la durada de les actuacions d'esbucament i 

reconstrucció que s'estableixen a l'Antecedent 6 d’aquest conveni, sempre que les mateixes es 

trobin dins el marc temporal establert a l'article 49 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim 

jurídic del sector públic, sens perjudici de la possibilitat que es prorrogui, si escau, en els 

termes establerts a l'article abans esmentat. 

L'inici de la vigència d’aquest conveni tindrà lloc en la data en la qual es puguin iniciar les 

actuacions esmentades anteriorment. 

Tercera 

Compromisos / Obligacions de la Conselleria d’Administracions Públiques i 

Modernització  

La Conselleria d’Administracions Públiques i Modernització, mitjançant la direcció general 

competent en Memòria Democràtica, ha de vetllar per la correcta execució dels contractes 

d'excavació, exhumació i identificació de restes; de l'enderrocament i reconstrucció d'un bloc 

de nínxols i capelles al cementiri del municipi de Porreres i de la corresponent direcció 

d'obra. 

La Conselleria d’Administracions Públiques i Modernització ha de mantenir degudament 

informat, directament o indirectament, l'Ajuntament de Porreres de l'inici i finalització de les 

obres d'enderrocament i reconstrucció, així com del desenvolupament general i finalització de 

les intervencions d'excavació i exhumació de la fossa número 5, amb l'objecte que 

l'Ajuntament de Porreres disposi en tot moment de tota la informació sobre la intervenció que 

té lloc en els terrenys de la seva titularitat i així pugui coordinar les tasques de trasllats de 

restes de les persones ubicats als nínxols afectats. 

 

La Conselleria d’Administracions Públiques i Modernització , mitjançant la direcció general 

competent en Memòria Democràtica, de conformitat amb l’article 8.2 de la Llei 10/2016, ha 

d’assumir les despeses dels treballs de demolició (amb les característiques i procediments 

establerts al projecte arquitectònic), els treballs de recerca i, si s’escau, exhumació de les 

restes i de la reconstrucció de les unitats d'enterrament que s'hagin hagut d'enderrocar 

(nínxols i capelles). Incloses totes les despeses pels treballs i millores necessàries per retornar 

l’emplaçament afectat pels treballs al seu estat previ a la intervenció. 
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La Conselleria d’Administracions Públiques i Modernització es compromet a edificar de nou 

el bloc de nínxols i capelles esmentat, d'acord amb el que preveu el projecte arquitectònic, 

conservant i protegint els efectes personals movibles de cada sepultura per tal de tornar-los a 

instal·lar una vegada que l'obra estigui finalitzada. En la mesura del possible i atenent en cada 

supòsit a les necessitats de caire tècnic que s’hagin d’observar en el desenvolupament de les 

actuacions, les obres d'esbucament de les sepultures, l'exhumació i l'obra de reconstrucció 

d’aquestes, es realitzarà de forma successiva.  

A aquest efecte, la Conselleria d’Administracions Públiques i Modernització ha de presentar 

a l’Ajuntament una planificació de les actuacions que s’han de realitzar.  

Cada Administració assumirà les responsabilitats que legalment li correspongui. 

Quarta 

Compromisos / Obligacions de l'Ajuntament de Porreres 

L'Ajuntament de Porreres, atès que ostenta la titularitat pública dels terrenys on es farà la 

intervenció, és l'autoritat competent per autoritzar-ne l’ocupació temporal. Aquesta 

autorització es va emetre en data 27 d’abril de 2018. 

L'Ajuntament de Porreres ha de posar a l'abast tots els mitjans personals i materials dels quals 

disposi per tal de garantir la viabilitat de les tasques d’exhumació de la fossa i de les obres 

prèvies que s’han de dur a terme. També ha de facilitar-les en la mesura en què li sigui 

possible i ha de vetllar perquè les intervencions ocasionin les menors molèsties possibles als 

veïns afectats i els hi assignarà de forma temporal l'ús d'enterrament a una altra sepultura 

mentre durin els treballs de recuperació de les restes de la fossa i l’edificació posterior dels 

nous nínxols i capelles. 

L’Ajuntament s’ha d’encarregar de notificar als propietaris dels drets d’enterrament als 

nínxols i capelles l'inici del procés de trasllat temporal de les restes als nínxols que ha de 

posar a disposició a l’efecte. L’Ajuntament és l’encarregat de la gestió i coordinació de les 

actuacions de l’empresa funerària tant pel que fa a l’exhumació com a la posterior inhumació 

als nínxols i capelles de nova construcció, i ha de mantenir informades les famílies de la 

totalitat de les actuacions que es duguin a terme.  

Les despeses de trasllat de les restes i possible neteja dels nínxols, han d’anar a càrrec de 

l'Ajuntament de Porreres, i s’han de fer de manera coordinada amb l'empresa adjudicatària de 

la gestió del cementiri.  

Cada Administració assumirà les responsabilitats que legalment li correspongui. 

Cinquena 

Finançament 
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Aquest conveni no suposa cap despesa per cap de les dues administracions. Qualsevol 

despesa que es derivi de les actuacions objecte de col·laboració s’ha de tramitar en el 

corresponent expedient administratiu de despesa i d'acord amb la normativa vigent en cada 

cas per a cada una de les administracions col·laboradores. 

Sisena 

Comissió de Seguiment 

1. Es crea la Comissió de Seguiment amb l'objectiu de vetllar pel compliment de l'objecte del 

conveni i resoldre les qüestions que plantegi la seva aplicació. 

2. La Comissió de Seguiment del conveni estarà integrada pels membres següents: 

a) Director o directora general competent en matèria de memòria democràtica.  

b) Batle o batlessa de l'Ajuntament de Porreres. 

c) Representant de l'empresa adjudicatària de l'excavació, exhumació i identificació de 

cossos. 

d) Representant de l'empresa adjudicatària de les obres d'enderrocament i 

reconstrucció dels nínxols. 

e) Tècnic coordinador de fosses. 

f) Un tècnic per part de l'Ajuntament de Porreres i un tècnic per part de la direcció 

general competent en matèria de memòria democràtica. 

També podran assistir a la Comissió les persones que, per raons tècniques, proposi qualsevol 

dels membres de la Comissió de Seguiment. 

3. Hi actuarà com a secretari o secretària la persona designada per l'Ajuntament de Porreres. 

 

4. La Comissió es reunirà, com a mínim, a l'inici i a l'acabament de les actuacions que són 

objecte d'aquest conveni, i durant la seva vigència, es reunirà cada dos mesos. Així 

mateix, també es podrà reunir a petició d'alguna de les parts per tractar qualsevol qüestió 

urgent i/o sobrevinguda relacionada amb l'aplicació d’aquest conveni. 

5. Abans d'emprendre qualsevol acció judicial davant els òrgans jurisdiccionals ordinaris, 

ambdues parts han d'intentar la conciliació en el si de la comissió esmentada. 
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Setena 

Causes d’extinció del conveni 

Són causes d’extinció d’aquest conveni les establertes a l’article 51 de la Llei 40/15. 

Vuitena 

Règim jurídic i jurisdicció competent 

Aquest conveni té caràcter administratiu i correspon a la jurisdicció contenciosa 

administrativa la competència per resoldre les qüestions que puguin suscitar-se. 

Com a mostra de conformitat, signam aquest conveni en dos exemplars. 

Palma, XX de XX de 2020. 

 

-------- 

 

 

El regidor Miquel Ángel, president l'associació de memòria històrica, comenta que es tracta 

de donar més seguretat jurídica a la següent fase. Hi havia un problema perquè la 

responsabilitat les assumís la conselleria, però a la fi cada administració assumirà les 

responsabilitats de les actuacions que dugui a càrrec. Per tant, resolt aquest punt, ja es pot 

signar per les dues parts. 

 

La regidora Maria Agnès comenta que havia d'haver parlat aquest tema al  proper Ple ordinari 

de maig, ja que aquest plenari extraordinari versa sobre la temàtica de l'covid. Demana, que 

dins del procès d´exhumanció, aquesta es faci de la manera mésrespectuosa i íntima pels 

difunts degut a l'aglomeració de gent que hi haurà de controlar-se, ja que l'anterior vegada no 

va donar aquesta impressió. 

 

La batlessa li respon que l'obra la controlarà una empresa, en el projecte es contemplaran els 

terminis i el respecte als difunts s'observarà plenament. 

El regidor Miquel Ángel exposa que els terminis no vénen al conveni, però s´ha redactat per 

donar seguretat al procès. Quant a la concurrencia de gent durant l´exhumació, el que la gent 

ho pugui veure és per donar transparència al procés i encara que es controlarà. S'ha dut a 

aquest Conveni al present ple perquè s'ha tingut a les nostres mans el passat dijous i creu que 

és urgent aprovar-lo i no demorar més el procès en el temps. 

 

La regidora Maria Rosa, no està d'acord amb el tema de la falta de respecte dels espectadors a 

la darrera exhumació que s'ha dit, tothom que anava tenia respecte, era una cosa oberta i per 

al coneixement de la gent i dels estudiants. 
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El regidor Bartomeu, exposa que malauradament aquest conveni apareix quan la situació 

actual est complicada amb les mesures sanitàries degut al Covid-19, estan molt contents des 

del grup polític de MES, i exposa que és molt important que quan sigui més ràpid es dugui a 

terme. Els agradaria participar i aportar idees des de la Comissió de memòria històrica de 

Porreres a part d'organitzar l'acte institucional. Porreres, ha estat un exemple, però caldrà 

estar alerta al buidatje i derrocament dels ninxols i l'exhumació. La clàusula dels 

compromisos de la Conselleria, i de la informació a l'Ajuntament també hauria de fer-se 

extensiu a la Comissió, i quant a la clàusula sisena, seria important formar part de la 

Comissió de seguiment. No ha quedat clar i els preocupa, que si hi hagués una defunció 

durant aquest temps i una família demanés l'enterrament en aquests nínxols abans de 

començar l´exhumació, es tornaria a ajornar l'exhumació; això ¿es podria controlar? perquè 

no es recull en el conveni i volen que s´asseguri aquesta qüestió. 

 

El regidor Sebastià Lliteres vol que s´asseguri que si hi ha alguna defunció dels 

concessionaris dels nixols-capelles, no es deixi enterrar, a fi de proceder amb l´exhumació. 

 

El regidor Miquel Àngel, li respon que les reunions de la comissió s'han donat a conèixer tots 

els aspectes que s'han dut a terme, dues presencials i una telemàtica. La voluntat és que la 

comissió sigui una part activa en tot moment. A més, comenta que es vol signar ja aquest 

conveni, perquè ja ha transcorregut molt de temps des de que es va començar i es vol evitar la 

situación que ja es va passar anteriorment i de la qual ha demanat Bartomeu sobre la 

problemática de si ara haguès una defunció als nitxos afectats. Amb el Conveni signat, ja no 

seria posible, l´enterrament als nitxos afectats, sinò que es traslladarien temporalment a altres, 

evitant així demorar més el procès d´exhumació obert. 

 

La batlessa, exposa aquest conveni va començar a gestionar-se en la Comissió tècnica de 

memòria història del GOIB, l'equip de govern ha ajudat en la seva redacció però era una feina 

més tècnica i jurídica que política i per tant la intervenció en aquest tema has estat més 

escassa. 

La batlessa comenta que entén, que un cop el conveni es signi, es suspenen temporalment els 

enterraments en els nínxols afectats i per tant els restes es traslladarien temporalment a un 

altre nínxol. Comenta que es millor que aquestes aportacions temes i es concretin en la 

Comissió. 

El regidor Bartomeu Garí, exposa que que votaran a favor d’aquest conveni perquè el 

consideren necessari i molt important. A més, possibilitarà l'inici dels treballs d’exhumació 

de la fossa de Porreres. Però comenta que els hagués agradat poder participar amb 

l’elaboració del conveni, fent algunes aportacions des de la Comissió de Memòria Històrica. 

Pensaven que seria així, atès que el primer tinent de Batle i el president de la Comissió de 

Memòria Històrica de l’Ajuntament de Porreres, Miquel Àngel Veny, els va manifestar la 

necessitat de que l'esmentada comissió tingués un paper més important i no únicament es 

centràs en l’organització de l’acte d’homenatge que es fa cada mes d’abril al Racó de la 

Memòria. Per altra banda, considera que a la tercera clàusula del Conveni que parla dels 

compromisos i obligacions de la Conselleria, explica que aquesta tindrà degudament 

informat, directa o indirectament, l'Ajuntament de Porreres, i en conseqüencia, és un fet que 
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hauria de ser extensible als membres de la Comissió de Memòria Històrica de l´ Ajuntament 

de Porreres. 

El regidor Joan Obrador Gornals, diu que el conveni ha de tenir previst àmpliament tots els 

extrems, i que seria correcte conèixer el tractament que tindran els restes de l'exhumació.  

El regidor Miquel Àngel, li respon que els restes es custodiaran pel GOIB i que desprès es 

tornaran a les famílies. Es farà una reunió informativa quan s'aixequi l'estat d'alarma. 

 

Finalitzat el debat, i passat el punt a votació, és aprovat per majoria absoluta, amb 10 vots a 

favor (6 del Pi, 1 PSOE, 3 de MES) i 3 abstencions del PP. 

 

 

 

 

La sra. Batlessa tanca el Ple fent un recordatori i agraïment als sanitaris i personal que fa 

feina als hospitals, a lapolicia local, protecció civil, serveis socials, voluntaris, families i nins 

i en general extensiu a tots els que han col·laborat i col·laboren ja sigui activa o passivament 

des del confinament de les seves cases , a millorar aquesta situació que es viu actualment. 

 

 

 

 

 

 

I no havent més assumptes de que tractar, per la Presidència s’aixeca la sessió, a l’hora dalt 

indicada, de tot el qual, com a Secretaria, en don fe. 

 

Vist i plau, la batlessa     La secretaria,  

 

 

 

 

 

Francisca Mora Veny      Carmen Rosario Botón Valderrábano  

 


