
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ:  

• Núm. 10/2016
• Caràcter: ordinària
• Data: 24/10/2016
• Horari: de 20,05 a 21,15 hores. 
• Lloc: sala de sessions de la casa consistorial de Porreres
• Persones assistents: Francisca Mora Veny, batlessa (El Pi); Jaume Martorell Mesquida

(El Pi); Maria Antònia Veny Serra (El Pi); Gaspar Mora Mulet (El Pi); Coloma Bover
Garcias (El Pi); Joan Rigo Vivancos (El Pi); Margalida Palerm Melià (El Pi); Mateu
Suñer Servera (PP); ; Maria Ines Sampol Sabater (PP); Maria Rosa Juan Moll (MES);
Miquel Àngel Veny Mestre (PSOE).

• Persones no assistents amb causa justificada: Maria Magdalena Barceló Vanrell (PP);
Joan Barceló Bauzà (MES)

• Secretaria-intervenció: Maria del Mar Estarellas Pascual   

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:

La Sra. Batlessa dona la benvinguda a les persones assistents i explica que es durà a terme la
sessió plenària ordinària. A l'hora a dalt assenyalada es reuneixen a la Casa Consistorial els
Srs./es Regidors/es que s'indiquen a dalt presidits per la Sra. Batlessa de la Corporació i assistits
per  la  secretària  de  la  corporació,  amb  la  finalitat  de  dur  a  terme  la  sessió  plenària  de
l'Ajuntament que havia estat convocada pel dia d'avui. Comprovada l'existència del quòrum que
exigeix la Llei, s'ordena el començament de la sessió amb l'ordre del dia indicat.

PRIMER. ESTUDI I APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ A NTERIOR

En compliment del que disposa l'art. 97.2 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de
règim local de les Illes Balears, la Sra. Batlessa demana si algun membre de la corporació vol
formular qualque observació a l'acta de la darrera sessió anterior. Atès que no hi ha al· legacions
s'aprova per unanimitat l'acta de la sessió plenària núm. 9/2016 de 26/9/2016.

SEGON. RENÚNCIA DEL CARREG DE REGIDORA

La Sra. Batlessa dona compta que la Sra. Maria Antònia Veny renuncia al seu càrrec de regidora
per motius personals i familiars. Diu que no és agradable aquesta renúncia ara que l'equip està
format, hi ha bona sintonia i fa molt bon fer feina. Agraeix la feina que ha fet amb il·lusió i
respecte cap als veïnats que han votat. Diu que les portes estan obertes i que no és un adéu
definitiu. Explica que s'ha de remetre la renúncia a la Junta Electoral i que el següent de la llista
és el Sr. Adrián Aragunde.

La Sra. Maria Antònia Veny agreix aquesta oportunitat i diu que s'ha trobat bé amb tots els
membres de l'equip i de la corporació. Diu que ha estat una bona experiència però que ha de
renunciar per motius de salut d'un familiar.

El Sr. Mateu Suñer, regidor PP, agreix la feina feta i el tracte cordial i entén que no és fàcil
compaginar-ho amb un càrrec executiu
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La Sra. Maria Rosa Juan, regidora MES, li desitja molta sort, ànims i que tot vagi bé. Agreix la
feina feta que no és fàcil.

El Sr. Miquel Àngel Veny, regidor PSOE; està d'acord amb tot, li  desitja sort i  li  dóna les
gràcies.

Finalitzades les intervencions la corporació queda assabentada de la renúncia del  càrrec de
regidora de la Sra. Maria Antònia Veny Serra, EL PI.

TERCER. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL PREU PÚBLIC  A MITJANS
PUBLICITARIS MUNICIPALS

La Sra. Batlessa explica que aquesta ordenança fixa els preus per posar publicitat als fulletons
de festes. Explica que hi ha dos tipus de preus, uns per les festes de Sant Roc i les publicacions
permanents i els altres per fulletons com la fira.

El Sr. Mateu Suñer, regidor PP, demana com es feia fins ara, si hi havia fixat un preu o hi podia
haver hi  agravis comparatius. La Sra. Batlessa contesta que hi havia uns preus establerts de fa
molts anys i que s'aplicaven els criteris que recomanava la impremta o els d'altres ajuntaments,
però no era correcte i per això es regula per ordenança.

La Sra. Maria Rosa Juan, MES, diu que s'ha comparat amb altres ajuntaments i que els preus
són semblants. La Sra. Batlessa diu que la Felib va proposar a tots els ajuntaments aplicar un
criteri comú.

Finalitzades  les  intervencions,  vist  el  dictamen  favorable  de  la  Comissió  Informativa  de
20/10/2016, el ple aprova per unanimitat el següent acord.

"Considerant que resulta necessari aprovar una ordenança fiscal que reguli els preus públics per
prestació de serveis de publicitat o de difusió informativa per part de l'Ajuntament de Porreres.
Vista la legislació aplicable i el procediment a seguir, el Ple de la corporació adopta el següent
Acord:

PRIMER. Aprovar inicialment l'aprovació de l'Ordenança fiscal reguladora del preu públic a
mitjans publicitaris municipals la qual s'adjunta com a annex I.

SEGON.  Donar  a  l'expedient  la  tramitació i  publicitat  preceptiva,  mitjançant  exposició  del
mateix en el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament i en el Butlletí Oficial de les Illes Balears per
un termini de trenta dies hàbils, dins dels quals els interessats podran examinar-ho i plantejar les
reclamacions que estimin oportunes.

Annex  I.  ORDENANÇA  FISCAL  REGULADORA  DEL  PREU  PÚBLIC  A  MITJANS
PUBLICITARIS MUNICIPALS

Article 1r. Fonament legal.

De conformitat amb el que es disposa en els articles 2, 41 i 127 del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
s'estableix el preu públic per prestació de serveis de publicitat o de difusió informativa per part
de l'Ajuntament de Porreres.
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Article 2n. Naixement de l'obligació.

L'obligació del  pagament  del  preu públic  neix  des que s'iniciï  la  prestació  del  servei  o  la
realització de l'activitat. Quan per causes no imputables a l'obligat al pagament del preu, el
servei o l'activitat no es presti o desenvolupi, procedirà la devolució de l'import corresponent.

No  constitueix  activitat  publicitària  subjecta  al  pagament  del  preu  públic,  les  activitats
divulgatives  desenvolupades  per  l'Ajuntament  de  Porreres  en  l'exercici  de  les  seves
competències de foment dels valors històrics, ambientals, culturals o socials de l'Ajuntament,
encara que comprengui informació relativa a activitats econòmiques privades i sempre que no
hagi existit petició expressa de la persona titular de l'activitat.

De  forma  degudament  motivada  l'Ajuntament  es  reserva  el  dret  a  no  acceptar  propostes
publicitàries que no es considerin convenients o d'interès municipal.

Article 3r. Obligats al pagament.

Estan obligats a satisfer l'import del preu públic les persones físiques o jurídiques, així com les
entitats a què fa referència l'article 33 de la Llei general tributària que sol· licitin la prestació dels
serveis municipals de publicitat.

Article 4t. Quantia.

L'import del preu públic es calcularà d'acord amb les següents tarifes:

a) Divulgació de publicitat en fulls o impresos en el si d'activitats organitzades per l'Ajuntament,
inclosos els programes de festes o fires:

Concepte Festes o fires generals Programes  Sant  Roc  i
col· laboracions  publicacions
permanents

Fins a 1/8 pàgina 40 € 100 €
Fins a 1/4 pàgina 70 € 200 €
Fins a 1/2 pàgina 120 € 350 €
Fins a 1 pàgina 200 € 600 €

Article 5è. Cobrament.
La liquidació del  preu públic serà efectuada pels serveis administratius municipals.  Tant  la
liquidació com el pagament del preu públic s'efectuarà amb caràcter previ a la prestació del
servei demanat.

Els deutes per preus públics podran exigir-se pel procediment administratiu de constrenyiment.

DISPOSICIÓ FINAL.

La present Ordenança fiscal entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears i serà aplicable a partir de l'endemà de la seva publicació, romanent
en vigor fins a la seva modificació o derogació expressa.
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QUART. ADHESIÓ AL PACTE PEL CLIMA I L'ENERGIA

La Sra. Batlessa explica aquesta proposta d'acord i diu que la documentació ha arribat amb
posterioritat. Explica que adherir-se al pacte implica propòsits concrets i  algun benefici  per
lluitar  contra el  canvi  climàtic  i  la reducció de CO2 al  2030.  Diu que sol·licitarà suport  i
cooperació a l'Assemblea de batles i batlesses perquè es un pacte tècnicament complex i que s'hi
ha de fer feina. No ha de ser un "brindis al sol".

La Sra. Maria Rosa Juan, regidora MES, diu que votaran a favor perquè va ser una moció
proposada pel seu partit el passat ple i que s'hi ha de fer feina.

El Sr. Miquel Àngel Veny, regidor PSOE, està d'acord amb la moció però fa constar que hi ha
bastant  de  compromisos.  Demana  qui  serà  el  gestor  energètic  municipal.  La  Sra.  Batlessa
contesta que es demanarà a l'Asseblea quin perfil ha de tenir, si ha de ser un regidor o un tècnic.
El Sr. Veny diu que ha sortit una subvenció de fons europeus que tramita la Direcció General
d'Energia per posar plaques solars als edificis públics. La Sra. Batlessa diu que es mirarà per
l'any que ve.

La  Sra.  Batlessa  demana el  compromís  de  tots  els  col· lectius  i  demana  a  MES que si  té
propostes concretes ho comuniqui. La Sra. Maria Rosa Juan, regidora MES, diu que es podria
fer una campanya de conscienciació a les escoles i diu que s'hauran de demanar subvencions per
a finançar accions.

El  Sr.  Mateu Suñer,  regidor PP diu que està d'acord amb el contingut  però sí no hi ha un
compromís ferm lligat a un finançament aquest acord neix mort i just és una façana. Diu que
falta un pla executiu perquè no passi que d'aquí a un any no s'hagi fet res.

Finalitzat el debat, vist el dictamen favorable de la comissió informativa permanent General de
20/10/2016, s'aprova per unanimitat el següent acord:

De conformitat amb el que disposa l'article 23 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears
segons el qual:

"Tota persona té dret a gaudir d'una vida i un medi ambient segur i sa. Les administracions
públiques de les Illes balears, en l'àmbit de les seves competències, protegiran el medi ambient i
impulsaran un model de desenvolupament equitatiu, territorialment equilibrat i sostenible."

En l'exercici de les competències que estableix l'article 25 de la Llei 7/1985 de Bases de Règim
Local:

"El Municipi exercirà en tot cas com a competències pròpies, en els termes de la legislació de
l'Estat i de les comunitats autònomes, en les següents matèries:

Medi ambient urbà: en particular, parcs i jardins públics, gestió dels residus sòlids urbans i
protecció contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica a les zones urbanes".

Tenint ple coneixement de tots els compromisos DEL PACTE DE BATLES I BATLESSES i, en
particular, dels següents:
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Anar més enllà dels objectius establerts per la UE per a 2020 i reduir les emissions de CO2 als
nostres territoris en, almenys un 40% al 2030.

Presentar un pla d'acció per a l'energia  sostenible,  incloent-hi  l'elaboració d'un inventari  de
referència de les emissions en el qual es resumeixi com es compliran els objectius, en el termini
d'un any des de la data esmentada.

Presentar un informe d'execució,  almenys cada dos anys a partir  de la  presentació  del  pla
d'acció, amb finalitats d'avaluació, seguiment i control.

Organitzar  dies  de  l'energia  en  cooperació  amb  la  Comissió  Europea  i  amb  altres  parts
interessades,  perquè  la  ciutadania  pugui  beneficiar-se  directament  de  les  oportunitats  i
avantatges que brinda un ús energètic més intel·ligent, així com informar periòdicament els
mitjans de comunicació locals sobre el desenvolupament del pla d'acció.

Assistir i contribuir a la conferència anual de Batles de la UE.

Per tot l'anterior el Ple de l'Ajuntament ACORDA:

PRIMER: L'Ajuntament de Porreres manifesta la seva voluntat d'adherir-se al Pacte de Batles i
Batlesses per  assolir  un progrés real,  en aquest  moment,  en el  desenvolupament  d'energies
renovables i ciutats energèticament eficients.

SEGON: L'Ajuntament de Porreres es compromet a lluitar contra el canvi climàtic com una de
les seves prioritats principals. Compromís ferm de reduir les emissions de CO2 un 40% pel
2030.

TERCER:  Notificar  el  present  acord  a  la  Direcció  General  d'Energia  i  Canvi  Climàtic,
Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat del Govern de les Illes Balears.

CINQUÈ. PROPOSTES D'URGÈNCIA

No se'n presenta cap.

SISÈ.  DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS I  DECRETS DICTATS PER LA
BATLIA-PRESIDÈNCIA O REGIDORS/ES DELEGATS/ES

Se dóna compte de les resolucions i decrets dictats per la batlia - presidència o regidors/es
delegats/es i la corporació queda assabentada.

SETÈ. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS I ACORDS ADOPTATS PER LA
JUNTA DE GOVERN LOCAL

Se dóna compte de les resolucions i acords adoptats per la Junta de Govern Local i la corporació
queda assabentada.

VUITÈ. PRECS I PREGUNTES.
El Sr. Mateu Suñer, regidor PP, demana el llistat de factures de festes i es contesta que encara
se'n reben però que en 15 dies se podran tenir.

ACTA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA NÚM. 10  DE 24/10/2016



El Sr. Suñer, regidor PP, diu que la policia local deixa notes als cotxes aparcats a plaça advertint
que no s'hi pot aparcar. Demana si es fa per tot el poble i que es pensa fer. El Sr. Gaspar Mora,
regidor d'interior, contesta que es fa per tot el poble i que la idea es informar de les infraccions i
donar un termini de tres mesos.

El Sr. Suñer, regidor PP, demana perquè es posen unes barreres si hi ha els pilons a plaça. Troba
que dóna mala imatge. Es contesta que es demanarà.

El Sr. Suñer, regidor PP, fa un prec relatiu a què es revisin les mocions que s'han aprovat i les
que es presentin es mirin amb temps per evitar que just hi pensem quan ens hi trobem.

La Sra. Batlessa dona compta de la contesta de la conselleria en relació a la moció de la petició
d'ampliació de l'IES Porreres.

El Sr. Mateu Suñer, regidor PP, diu que el Consell de Mallorca ha tret una línia de subvencions
per a la redacció de projectes d'obra i proposa que l'ajuntament s'hi aculli per beneficar-se de no
haver de pagar costos de redacció de projectes. La Sra. Batlessa diu que l'Ajuntament s'hi va
acollir l'any passat per fer un projecte de reforma de la façana del quarter vell però que encara
no està redactat.

El Sr. Suñer, regidor PP, diu que a la web municipal hi ha una manca de transparència perquè és
complicat accedir a la informació i també perquè hi ha coses que es podrien penjar com els
contractes menors o les factures. La Sra. Batlessa diu que és un problema de la plataforma i el
programa que té el Consell i que passa a tots als ajuntaments. El problema és que es publiquen
les coses però no és funcional  accedir  a les informacions antigues. El  Consell  ha proposat
destinar una partida al proper pressupost per a un nou programari.

El Sr. Suñer, regidor PP, demana si es llevaran les fonts de plaça que queden. La Sra. Batlessa
contesta que s'estudiarà. El Sr. Martorell diu que no ho considera molt urgent i tampoc vol que
quedin a un racó.

El Sr. Miquel Àngel Veny, regidor PSOE, demana que es posin papereres a la propera fira
perquè la gent no hagi de tirar els fems enterra. La Sra. Coloma Bover, regidora medi ambient,
contesta que està previst col·locar 50 papereres de fracció cada 4/5 paradetes.

El Sr. Veny, regidor PSOE, diu que s'ha detectat que es treuen bosses de rebuig que no són
vermelles i que se les enduen. La Sra. Bover contesta que es poden treure bosses blanques de
bolquers. La Sra. Batlessa demana que si es veu algú tirant fems es denunciï perquè si no no
arribarem a tenir el poble net per culpa d'uns pocs.

El Sr. Veny diu que a la plaça de toros s'ha mogut una paperera de lloc darrere la seu del club
columbòfil i està plena de bosses de fems. La Sra. Bover diu que les ordenances sancionadores
s'apliquen i diu que costa molt fer neteja i dona les gràcies als que ho fan bé.

La Sra. Maria Rosa Juan, regidora MES, diu que al 2011 es va aprovar una moció de MES per
publicar les factures de les festes de Sant Roc a la web i demana que es faci. La Sra. Batlessa
diu que d'ençà que ella és batlessa s'han publicat sempre a la web però que el problema és que
les informacions antigues no es veuen.
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La Sra.  Maria  Rosa Juan,  regidora de MÉS, demana perquè l'ajuntament  no està adscrit  a
l'Agència de Disciplina Urbanística perquè consideren que tots son avantatges: l'ajuntament no
perd sobirania i té un cost 0. El Sr. Martorell, regidor urbanisme, contesta que el problema és
que l'ajuntament no cobraria les multes que es recapten per infracció urbanística. La Sra. Maria
Rosa Juan diu que els municipis adherits participaran dels beneficis que tengui cada any l'ADU.
Aquests  beneficis  seran  la  diferència  del  total  de  les  multes  cobrades  i  les  despeses  de
manteniment  de  l'Agència;  I  si  en  algun  cas  l'ajuntament  no  actua,  l'Agència  pot  tramitar
l'expedient. La Sra. Batlessa explica que els ajuntaments que estan adscrits demanen que els
beneficis de l'Agència repercuteixen en els seus municipis i que s'ha proposat modificar-ho.
També diu que l'ajuntament col·labora amb l'agencia. La Sra. Maria Rosa Juan demana a la
batlessa, si al final aquestes modificacions es fan, s'adheriran a l'ADU? La Sra. batlessa diu que
sí.

La Sra. Maria Rosa Juan, regidora MES, diu que uns al· lots de cinquè i sisè volgueren emprar
els ordinadors de la biblioteca però els hi digueren que hi havia d'anar amb un adult. Llavors,
quan hi  anaren amb l'adult,  va resultar  que estaven espatllats.  El  Sr.  Gaspar Mora,  regidor
cultura, contesta que li estranya el de l'adult i  que és cert que fa uns 15 dies els ordinadors
estaven romputs i estaven a l'espera del consorci. La Sra. Juan, regidora MES, demana si hi
podria haver fotocopiadora per imprimir.

La Sra. Maria Rosa Juan, regidora MES, diu que s'ha detectat que hi ha joves que fumen porros
a la segona creu de Montision i hi deixen brutor. es demana si la policia hi va. El Sr. Gaspar
Mora, regidor interior, contesta que els policies fan rondes. La Sra. Batlessa diu que el donant
avisa que es detecta. La Sra. Juan, regidor MES, diu que també n'hi ha darrera s'Hipercentro. La
Sra. Batlessa diu que el nou sergent de la Guardia Civil de Vilafranca és especialista en aquest
tema i en violència de gènere i hi vol fer molta feina. La Sra. Juan demana si el policia tutor
podria fer xerrades i el Sr. Gaspar Mora, regidor interior, contesta que s'estan preparant sessions
per les dues escoles i l'institut. Diu que es va plantejar fer-ho per a pares, però llavors pensaren
que els pares que hi van són els que menys ho necessiten. La Sra. Batlessa diu que hi va haver
una redada de la guàrdia civil a la Plaça den Mora el setembre i varen posar multes.

La Sra. Juan, regidora MES, demana a la Sra. Bover, regidora de Medi Ambient, si  ja s'ha
començat la campanya de civisme contra la brutor dels cans. La Sra. Bover contesta que sí, que
ja hi  ha preparat  3 pipicans però que encara no s'ha determinat  la ubicació.  La campanya
començarà la setmana que ve. També diu que s'han començat a col·locar les papereres als llocs
més emblemàtics com les places.

La Sra. Juan, regidora MES, demana quan es tindrà el pressupost i la Sra. Batlessa diu que hi
fan feina.

La Sra.  Juan,  regidora MES demana informació  d'una factura de Correus de 3.200 € i  es
contesta que son les notificacions de la modificació del cadastre i que si la gent no s'ho hagués
descarregat la factura seria de 6.000 €. La Sra. Juan demana informació de la factura de 3.000
dels bitllets de Sopa de Cabra i es contesta que són els bitllets d'avió de tot l'equip. També
demana que és el  compte justificatiu del  Club Motorista  de 629 € i  es contesta que és la
subvenció anual.

I no havent-hi més assumptes de què tractar, per la Presidència s'aixeca la sessió, a l'hora dalt
indicada, de tot el qual, com a Secretària, en don fe.
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