
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ:

Núm. 11/2016

Caràcter: ordinària

Data: 28/11/2016

Horari: de 20,05 a 21,30 hores.

Lloc: sala de sessions de la casa consistorial de Porreres

Persones assistents: Francisca Mora Veny, batlessa (El Pi); Jaume Martorell Mesquida (El Pi);
Gaspar  Mora  Mulet  (El  Pi);  Coloma  Bover  Garcias (El Pi);  Joan  Rigo  Vivancos (El  Pi);
Margalida Palerm Melià (El Pi);  Adrián Aragunde Salom (El Pi); Mateu  Suñer Servera (PP);
Maria  Ines Sampol Sabater (PP); Joan Barceló  Bauzà (MES); Maria Rosa Juan Moll (MES);
Miquel Àngel Veny Mestre (PSOE).

Persones no assistents amb causa justificada: Maria Magdalena Barceló Vanrell (PP)

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. 10/2016 de 24/10/2016.

SEGON. PRESA DE POSSESSIÓ SR. ADRIAN ARAGUNDE SALOM

La Sra. Batlessa explica que com a conseqüència de la renúncia del càrrec de regidora de la Sra.
Maria Antònia Veny, la Junta Electoral Central ha remès la credencial del Sr. Adrián Aragunde
Salom com a  regidor,  el  qual  pot  prendre  possessió  del  seu  càrrec.  A continuació,  el  Sr.
Aragunde pren possessió del  seu càrrec:  "Jo,  Adrián Aragunde Salom, promet per la meva
consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de Regidor de l'Ajuntament de
Porreres amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució, com a norma fonamental de
l'Estat."
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TERCER.  MODIFICACIÓ  DE  LA COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS CO L·LEGIATS:
COMISSIÓ INFORMATIVA PERMANENT GENERAL I COMISSIÓ I NFORMATIVA
D'HISENDA I ESPECIAL DE COMPTES

La Sra. Batlessa explica que com a conseqüència dels canvis de regidories cal modificar la
composició dels següents òrgans col· legiats. Finalitzada la intervenció, vist el dictamen de la
comissió informativa de 24/11/2016, el ple de l'Ajuntament aprova per unanimitat el següent
acord:

"D'acord  amb el  que  disposa l'article  24.1  de  l'LMRLIB,  les  comissions informatives i  de
control existiran en els municipis de més de 5.000 habitants i en aquells en què es constitueixi
una junta de govern local o en els que ho acordi el ple de la corporació municipal o ho estableixi
el reglament orgànic. Aquestes comissions estaran integrades per representants de tots els grups
polítics  en  proporció  al  nombre  dels  membres  de  cada  grup,  amb  la  finalitat  de  facilitar
l'exercici de la gestió municipal.

Atès que la seva composició es va acordar en sessió plenària de 29/6/2015 i, vista la renúncia de
la Sra. Veny i la presa de possessió del regidor Sr. Aragunde, vist el dictamen favorable de la
comissió informativa, el ple de la corporació acorda per unanimitat que es modifiqui el seu
nomenament:

PRIMER.  Modificar  el  nomenament  de  la  COMISSIÓ  INFORMATIVA  PERMANENT
GENERAL en el següent sentit:  vocalies, 3 representants del grup polític EL PI:  Sr. Jaume
Martorell Mesquida, Sr. Gaspar Mora Mulet i Sra. Margalida Palerm Melià. Suplències: Sra.
Coloma  Bover  Garcias,  Sr.  Joan  Rigo  Vivancos,  Sr.  Adrián Aragunde Salom

SEGON.  Modificar  el  nomenament  de  la  COMISSIÓ  INFORMATIVA  D'HISENDA  I
ESPECIAL DE COMPTES en el següent sentit: vocalies, 3 representants del grup polític EL PI:
Sr. Jaume Martorell Mesquida, Sr. Gaspar Mora Mulet, Sra. Coloma Bover Garcias. Suplències:
Sr.  Joan  Rigo  Vivancos,  Sra.  Margalida  Palerm  Melià,  Sr.  Adrián Aragunde Salom.

QUART.  NOMENAMENT DE  REPRESENTANTS  DE  LA CORPORACIÓ  EN  ELS
ÒRGANS COL·LEGIATS

La Sra. Batlessa explica que com a conseqüència dels canvis de regidories cal modificar la
composició dels següents òrgans col· legiats. El Sr. Joan Barceló, regidor MES, demana qui es
farà càrrec de la comissió d'igualtat i es contesta que continuarà la Sra. Maria Antònia Veny.

Finalitzada la intervenció, vist el dictamen de la comissió informativa de 24/11/2016, el ple de
l'Ajuntament aprova per unanimitat el següent acord:

"D'acord amb l'article 38.c) del Reial decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el
reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals és competència del
Ple el nomenament dels representants de la Corporació davant els òrgans col· legiats. Atès que la
seva composició es va acordar en sessió plenària de 29/6/2015 i, vista la renúncia de la Sra.
Veny i la presa de possessió del regidor Sr. Aragunde, vist el dictamen favorable de la comissió
informativa, el ple de la corporació acorda per unanimitat que es modifiqui el seu nomenament:
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PRIMER. Modificar els següents representants davant els òrgans col·legiats que requereixen
representació de l'Ajuntament.

Consell Escolar Municipal: Sra. Francisca Mora Veny, titular, i Sr. Gaspar Mora Mulet, suplent.

Consell  Escolar  Escola Nova: Sr.  Gaspar Mora Mulet, titular,  i  Sra. Maria Gornals Vaquer,
suplent.

Consell  Escolar  Verge de  Monti-sion:  Sr.  Gaspar Mora Mulet,  titular,  i  Sra. Maria Gornals
Vaquer, suplent.

Consell Escolar Sa Sitra: Sr. Gaspar Mora Mulet, titular, i Sr. Antoni  Gàmez Matas, suplent.

Consell  Escolar  IES:  Sr.  Gaspar  Mora Mulet,  titular i  Sra.  Maria  Gornals  Vaquer,  suplent.

Porreres radio: Presidència EL PI: Sr. Joan Rigo  Vivancos, presidència, Sra. Francisca Mora
Veny, suplent.

Junta Local  de Protecció Civil:  Presidència EL PI:  Sr.  Adrián Aragunde Salom, titular,  Sr.
Gaspar Mora Mulet, suplent. Representant EL PI: Sr. Jaume Martorell Mesquida, titular i Sra.
Margalida Palerm Melià, suplent.

Fundació Auditori Municipal de Porreres. Establir a l'article 31,1,b) dels Estatuts que formaran
part del Patronat en proporció al nombre de membres representants de la Corporació un màxim
de sis representants i un mínim de tres, elegits pel ple: 

• Presidència: Sra. Francisca Mora Veny, batlessa-presidenta
• Patrons: 

3 representant EL PI: Sr. Jaume Martorell, Sr. Gaspar Mora Mulet i Sr. Joan Rigo  Vivancos.
Suplències: Sra. Coloma Bover Garcias, Sra. Margalida Palerm Melià,  Sr.  Adrián Aragunde
Salom.
1 representant PP: Sra. Maria Inès Sampol Sabater, titular i Sr. Mateu Suñer Servera, suplent
1 representant MES: Sr. Joan Barceló Bauçà, titular i Sra. Maria Rosa Juan Moll, suplent. 
1 representant PSOE: Sr. Miquel Àngel Veny Mestre. 

Empresa Serveis Municipals de Porreres. Establir a l'art. 21 dels Estatuts que estarà integrat per
un màxim de sis vocals  i  un mínim de tres,  a més de la presidència que serà la batlia de
l'Ajuntament de Porreres: 
 

• Presidència: Sra. Francisca Mora Veny, batlessa-presidenta
• Vocalies:

3 representant EL PI: Sr. Jaume Martorell, Sra. Coloma Bover Garcias i Sra. Margalida Palerm
Melià. Suplències: Sr. Gaspar Mora Mulet, Sr. Joan Rigo Vivancos, Sr. Adrián Aragunde Salom.
1 representant PP: Sra. Maria Magdalena Barceló Vanrell,  titular,  i  Sra. Maria Ines Sampol
Sabater, suplent.
1 representant MES: Sra. Maria Rosa Juan Moll, titular, Sr. Joan Barceló Bauçà, suplent. 
1 representant PSOE: Sr. Miquel Àngel Veny Mestre. 

SEGON. Notificar els acords adoptats als òrgans indicats als efectes pertinents.
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CINQUÈ.  DACIÓ  DE  COMPTE  DE  LA  RESOLUCIÓ  DE  BATLIA  D E
NOMENAMENTS DE TINENTS DE BATLIA

La Sra. Batlessa explica que com a conseqüència dels canvis de regidories cal modificar els
nomenaments dels càrrecs dels tinents de batlia. Finalitzada la intervenció, vist el dictamen de la
comissió informativa de 24/11/2016, el  ple de l'Ajuntament  queda assabentat  de la següent
resolució:

"Atès que la seva composició es va acordar en sessió plenària de 29/6/2015 i, vista la renúncia
de la Sra. Veny i la presa de possessió del regidor Sr. Aragunde, d'acord amb el que disposen
l'article 22 de la Llei  20/2006, de 15 de desembre, municipal  i  de règim local  de les Illes
Balears, l'article 21.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local i els
articles 46 i 47 del Reial Decret 2.568/86, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el reglament
d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals resolc:

PRIMER. Nomenar els següents tinents de batlia:

1r tinent de batlia, Sr. Jaume Martorell Mesquida.

2n tinent de batlia, Sr. Gaspar Mora Mulet

SEGON. Correspon a les persones nomenades, per l'ordre designat, substituir-me en la totalitat
de les meves funcions, en els casos d'absència, malaltia o impediment que m'impossibiliti per a
l'exercici de les meves atribucions, i en els supòsits de vacant fins que en prengui possessió la
nova batlia.

TERCER. Notificar  aquesta resolució  a les  persones interessades, publicar-la  en el  Butlletí
Oficial de les Illes Balears i donar-ne compte al ple de la corporació en la primera sessió que se
celebri.

SISÈ. DACIÓ DE COMPTE DESIGNACIÓ MEMBRES JUNTA DE G OVERN LOCAL

La Sra. Batlessa explica que com a conseqüència dels canvis de regidories cal modificar la
designació  dels  membres  de  la  Junta  de  Govern  Local.  Finalitzada  la  intervenció,  vist  el
dictamen de la comissió informativa de 24/11/2016, el ple de l'Ajuntament queda assabentat de
la següent resolució:

"Atès que la seva composició es va acordar en sessió plenària de 29/6/2015 i, vista la renúncia
de la Sra. Veny i la presa de possessió del regidor Sr. Aragunde. Atès el que disposen els articles
20 i 23 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears,
l'article 23 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local i els articles
43,  52  i  53  Reial  decret  2.568/1986,  de  28  de  novembre,  pel  qual  s'aprova  el  reglament
d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals resolc:

1. La Junta de Govern, presidida per la batlia, estarà integrada per un nombre de regidors no
superior al terç del nombre legal de membres de la corporació i que són els següents regidors:
- Sr. Jaume Martorell Mesquida
- Sr. Gaspar Mora Mulet
- Sra. Margalida Palerm Melià
- Sra. Coloma Bover Garcias
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2. Notificar aquesta resolució a les persones interessades, publicar-la en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears i donar-ne compte al ple a la propera sessió ordinària."

SETÈ. DACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE DELEGACION S D'ÀREES A
REGIDORS/ES

La Sra. Batlessa explica que com a conseqüència dels canvis de regidories cal modificar la
delegació d'àrees entre els membres de l'equip de govern. Finalitzada la intervenció,  vist  el
dictamen de la comissió informativa de 24/11/2016, el ple de l'Ajuntament queda assabentat de
la següent resolució:

"Atès que la seva composició es va acordar en sessió plenària de 29/6/2015 i, vista la renúncia
de la Sra. Veny i la presa de possessió del regidor Sr. Aragunde. Atès el que disposa l'article 21.3
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local i els 43 i següents del
Reial  decret  2.568/1986, de 28 de novembre, pel  qual s'aprova el  reglament d'organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals resolc:
1. Assumir personalment les atribucions de les àrees de personal, gestió econòmica, benestar
social i participació ciutadana a més de les restants atribuïdes per la legislació i no expressament
delegades.

2. Delegar a favor del regidor/a:

Sr. Jaume Martorell Mesquida les atribucions de: manteniment, urbanisme i agricultura.

Sr. Gaspar Mora Mulet les atribucions de: cultura i educació.

Sr. Joan Rigo Vivancos les atribucions de: festes i joventut

Sra. Coloma Bover Garcias les atribucions de: medi ambient, turisme, energia i infraestructures

Sra. Margalida Palerm Melià les atribucions de: comerç, indústria, sanitat i circulació.

Sr. Adrián Aragunde Salom les atribucions de: esports i interior.

3. Les delegacions esmentades comprenen les facultats de dirigir, inspeccionar i gestionar els
serveis corresponents inclosos en les respectives àrees, com les de gestionar-los en general, però
sense tenir la facultat de dictar actes administratius que afectin tercers. Els regidors delegats
queden obligats a informar a la batlia sobre la gestió de les disposicions que dictin i,  amb
caràcter previ, de les decisions de transcendència.

4.  Publicar  aquesta  resolució  al  Butlletí  Oficial  de  les  Illes  Balears  i  donar-ne  compte  a
l'Ajuntament ple en la primera sessió que tingui lloc."

VUITÈ.  DACIÓ  DE  COMPTE  DE  L'EXPEDIENT  D'URBANITZACI Ó  I
REPARCEL·LACIÓ SECTOR I LA CREU

La Sra.  Batlessa  explica  que la  Junta  de  Compensació  va  instar  a  l'Ajuntament  a  aprovar
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inicialment el projecte d'urbanització i reparcel· lació del polígon 1 Sa Creu i es va aprovar
inicialment  el  19/4/2016.  Llavors  s'han  demanat  els informes  a  les  administracions
corresponents  i  la  Comissió  de  Medi  Ambient  ha  informat  favorable  amb  una  seria  de
condicions entre les quals hi ha l'ampliació de la depuradora. La Sra. Batlessa explica que avui
matí s'ha signat el conveni amb el conseller de Medi Ambient per a l'ampliació que es farà el
2017.

Finalitzada la intervenció, vist el dictamen de la comissió informativa de 24/11/2016, el ple de
l'Ajuntament queda assabentat de les següents resolucions:

«RESOLUCIÓ D'APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ

Primer. La Comissió Insular d'Ordenació del Territori i Urbanisme en sessió de 18/12/2014 va
aprovar definitivament el Pla Parcial Sector I La Creu amb prescripcions el qual es va publicar
en el BOIB núm. 43 de 26/3/2015.

Segon. El  13/3/2015 la Junta de Compensació va constituir  una garantia del  6 % del  cost
d'implantació dels serveis i execució de les obres d'urbanització per import de 96.849,96 €.

Tercer. El 23/3/2016 la Junta de Compensació sol·licita a l'Ajuntament l'aprovació inicial del
Projecte d'urbanització i informe ambiental del sector 1 La Creu el qual va ser aprovar per la
mateixa Junta el 14/3/2016 i es remeti l'informe ambiental a l'òrgan competent.

Quart. El 19/4/2016 s'emet resolució d'aprovació inicial del projecte d'urbanització del polígon
industrial del sector 1 La Creu de Porreres i es dóna compte al ple de la corporació en sessió de
25/4/2016.

Cinquè. Se sotmet el projecte a informació pública mitjançant anunci publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears núm. 62 de 17/5/2016, en el punt d'accés electrònic corresponent i a
la premsa el dia 21/5/2016 per un termini de 45 dies, sense que s'hagin presentat al·legacions.

Sisè.  S'ha  sol·licitat  els  informes preceptius  segons  la  legislació  sectorial  corresponent  als
organismes públics competents amb el següent resultat:

El 14/6/2016 s'emet informe per part del Departament de Territori i Infraestructures del Consell
de Mallorca d'acord amb l'art. 72 LOUS i l'art. 200 del Reglament general LOUS per a l'illa de
Mallorca en el que es posa de manifest: la qualificació de les parcel· les lucratives resultants, els
espais públics, equipaments i  l'estructura viària del projecte d'urbanització, estan adaptats al
plànol de zonificació del pa parcial aprovat per la CIOTU en sessió de dia 18/12/2014; els
aparcaments públics s'han d'augmentar en dues places adaptades, atès que el nombre de places
indicades  a  la  memòria  justificativa  del  pla  parcial  és  de  dotze;  cal  recordar  la  protecció
establerta a la parcel· la 1E (Les Sínies) i 5 D (Pou de marès a protegir) i la protecció de la
Síquia de Banyeres. El 6/7/2016 es contesta ofici explicatiu de la segona esmena acreditant el
nombre de places d'aparcament.

El 30/6/2016 s'emet informe sobre l'adequació al Pla Director Sectorial de Telecomunicacions
de les Illes Balears i la normativa estatal sobre infraestructures de telecomunicacions de la Llei
9/2014 de Telecomunicacions.
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El  29/7/2016  l'Agència  Balear  de  l'Aigua  i  la  Qualitat  Ambiental  informa  que:  1)  El
connexionament efectiu de la xarxa de sanejament en baixa no es podrà fer efectiva fins que
s'hagin dut a terme les obres d'ampliació de l'Edar de Porreres, per la qual cosa serà necessària
la recopilació de la següent informació: recepció de la xarxa de clavegueram de Sector 1 La
Creu per part  de l'Ajuntament; en el cas d'existir  abocaments d'aigües industrials, els quals
defereixin  sensiblement  en  composició  dels  abocaments  domèstics,  s'haurà  de  sol· licitar
expressament l'autorització a la DGRRHH, per part dels titulars de l'abocament, excepte acord
amb l'ens  gestor;  2)  Serà  necessària  l'autorització de  l'ABAQUA per  vehicular  les  aigües
residuals cap a l'EDAR de Porreres; 3) L'Ajuntament de Porreres s'haurà de comprometre a fer
efectiva la separació de les aigües pluvials de les residuals urbanes.

El 20/9/2016 la Comissió Insular de Patrimoni Històric de Mallorca informa favorablement el
projecte d'urbanització i reparcel·lació de conformitat amb l'informe tècnic emès l'1 d'agost de
2016 de conformitat amb els articles 1, 22 i 36 de la Llei 12/1998, de 21 de desembre del
patrimoni històric de les Illes Balears.

El 10/10/2016 s'emet resolució del president de la Comissió de Medi Ambient per la que es
resol no subjectar a avaluació d'impacte ambiental ordinària el projecte atès que no es preveu
que pugui tenir efectes significatius sobre el medi ambient d'acord amb els criteris de l'annex III
de  la  Llei  21/2013  i  amb  les  mesures  correctores  contingudes  en  el  document  ambiental
presentat  amb els condicionats següents:  les aigües pluvials dels edificis s'acumularan a un
aljub, seran degudament tractades i seran utilitzades pel reg de les zones enjardinades; s'ha de
sol· licitar autorització a la DGRH per a poder abocar a la Síquia de Banyeres els excedents de
pluvials; el connexionat efectiu de la xarxa de sanejament en baixa no es podrà fer efectiva fins
s'hagin duta a terme les obres d'ampliació de l'EDAR de Porreres;  donat que poden existir
espècies de fauna catalogades, abans de qualsevol obra s'ha d'actuar segons el que assenyali el
Servei de Protecció d'Espècies Protegides de la Conselleria de medi Ambient, Agricultura i
Pesca.

Setè. El 22/11/2016 s'emet el següent informe tècnic per part de l'arquitecte assessor municipal
Sr. Cosme Garcias:

«PRIMER. La Comissió Insular d'Ordenació del Territori i Urbanisme en sessió de 18/12/2014
va aprovar  definitivament el  Pla Parcial  Sector  I  La Creu amb prescripcions el  qual  es va
publicar en el BOIB núm. 43 de 26/3/2015.

SEGON. El 13/3/2015 la Junta de Compensació va constituir una garantia del 6 % del cost
d'implantació dels serveis i execució de les obres d'urbanització per import de 96.849,96 €.

TERCER. El 23/3/2016 la Junta de Compensació sol· licita a l'Ajuntament l'aprovació inicial del
Projecte d'urbanització i informe ambiental del sector 1 La Creu el qual va ser aprovar per la
mateixa Junta el 14/3/2016 i es remeti l'informe ambiental a l'òrgan competent.

QUART.  El  19/4/2016  es  va  emetre  resolució  de  batlia  d'aprovació  inicial  del  projecte
d'urbanització i reparcel·lació.

CINQUÈ. L'expedient s'ha sotmès a exposició pública durant un termini de 45 dies sense que
s'hagin  presentat  al· legacions  i  vists  els  informes emesos  per  les  diferents  administracions
competents.
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Per tot això, de conformitat amb els articles 79 i següents de la Llei 2/2014, de 25 de març,
d'Ordenació i Ús del Sòl, els articles 197, 200 i  següents del Reglament general de la Llei
2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl, per a l'illa de Mallorca, INFORM:

PRIMER.  Informar  favorablement  l'aprovació  definitiva  del  Projecte  d'urbanització  i
reparcel·lació del polígon industrial del sector 1 La Creu de Porreres i la documentació que
l'acompanya, sempre que es compleixen les mesures correctores que indica la conclusió primera
de la resolució de la Comissió de medi Ambient de 10/10/2016 per la que es formula l'informe
d'impacte ambiental.

SEGON. No es podran concedir llicències de primera ocupació fins que no s'hagin dut a terme
les obres d'ampliació de l'EDAR de Porreres.»

Per tot això, incoat l'expedient d'aprovació del projecte d'urbanització del sector 1 La Creu de
Porreres, vists els informes que consten a l'expedient,  de conformitat  amb els articles 79 i
següents de la Llei 2/2014, de 25 de març, d'Ordenació i Ús del Sòl, els articles 197, 200 i
següents del Reglament general de la Llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl, per a
l'illa de Mallorca, i l'article 21.1.j) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de
Règim Local, RESOLC:

Primer. Aprovar definitivament el projecte d'urbanització del Sector 1 La Creu de Porreres que
ha presentat la Junta de Compensació amb número de visat pel COAIB núm. 11/01929/16 de
16/3/2016 amb les modificacions resultants dels informes admesos i sempre que es compleixen
les mesures correctores que indica la conclusió primera de la resolució de la Comissió de medi
Ambient de 10/10/2016 per la que es formula l'informe d'impacte ambiental.

Segon. Notificar a les persones interessades la present Resolució amb indicació dels recursos
pertinents.

Tercer. Publicar la present Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears a l'efecte del seu
general coneixement. Així mateix, posar-ho a la disposició dels interessats a la seu electrònica
d'aquest Ajuntament.

RESOLUCIÓ D'ALCALDIA D'APROVACIÓ DEL PROJECTE DE RE PARCEL·LACIÓ

Primer. La Comissió Insular d'Ordenació del Territori i Urbanisme en sessió de 18/12/2014 va
aprovar definitivament el Pla Parcial Sector I La Creu amb prescripcions el qual es va publicar
en el BOIB núm. 43 de 26/3/2015.

Segon. El  13/3/2015 la Junta de Compensació va constituir  una garantia del  6 % del  cost
d'implantació dels serveis i execució de les obres d'urbanització per import de 96.849,96 €.

Tercer. El 23/3/2016 la Junta de Compensació sol·licita a l'Ajuntament l'aprovació inicial del
Projecte de reparcel· lació del sector 1 La Creu el qual va ser aprovat per la mateixa Junta el
14/3/2016.

Quart.  El  19/4/2016  s'emet  resolució  d'aprovació  inicial  del  projecte  de  reparcel· lació  del
polígon industrial del sector 1 La Creu de Porreres i es dóna compte al ple de la corporació en
sessió de 25/4/2016.
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Cinquè. Se sotmet el projecte a informació pública mitjançant anunci publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears núm. 62 de 17/5/2016, en el punt d'accés electrònic corresponent i a
la premsa el dia 21/5/2016 per un termini de 45 dies, sense que s'hagin presentat al·legacions.

Sisè.  S'ha  sol·licitat  els  informes  preceptius  segons  la  legislació  sectorial  corresponent  als
organismes públics competents amb el següent resultat:

El 14/6/2016 s'emet informe per part del Departament de Territori i Infraestructures del Consell
de Mallorca d'acord amb l'art. 72 LOUS i l'art. 200 del Reglament general LOUS en el que es
posa de  manifest:  la  qualificació  de  les  parcel· les lucratives  resultants,  els  espais  públics,
equipaments  i  l'estructura  viària  del  projecte  d'urbanització,  estan  adaptats  al  plànol  de
zonificació del pa parcial aprovat per la CIOTU en sessió de dia 18/12/2014; els aparcaments
públics s'han d'augmentar en dues places adaptades, atès que el nombre de places indicades a la
memòria  justificativa  del  pla  parcial  és  de  dotze;  cal  recordar  la  protecció  establerta  a  la
parcel· la 1E (Les Sínies) i 5 D (Pou de marès a protegir) i la protecció de la Síquia de Banyeres.
El 6/7/2016 es contesta ofici explicatiu de la segona esmena acreditant el nombre de places
d'aparcament.

El 30/6/2016 s'emet informe sobre l'adequació al Pla Director Sectorial de telecomunicacions de
les Illes Balears i la normativa estatal sobre infraestructures de telecomunicacions de la Llei
9/2014 de Telecomunicacions.

El  29/7/2016  l'Agència  Balear  de  l'Aigua  i  la  Qualitat  Ambiental  informa  que:  1)  El
connexionament efectiu de la xarxa de sanejament en baixa no es podrà fer efectiva fins que
s'hagin dut a terme les obres d'ampliació de l'Edar de Porreres, per la qual cosa serà necessària
la recopilació de la següent informació: recepció de la xarxa de clavegueram de Sector 1 La
Creu per part  de l'Ajuntament; en el cas d'existir  abocaments d'aigües industrials, els quals
defereixin  sensiblement  en  composició  dels  abocaments  domèstics,  s'haurà  de  sol· licitar
expressament l'autorització a la DGRRHH, per part dels titulars de l'abocament, excepte acord
amb l'ens  gestor;  2)  Serà  necessària  l'autorització de  l'ABAQUA per  vehicular  les  aigües
residuals cap a l'EDAR de Porreres; 3) L'Ajuntament de Porreres s'haurà de comprometre a fer
efectiva la separació de les aigües pluvials de les residuals urbanes.

El 20/9/2016 la Comissió Insular de Patrimoni Històric de Mallorca informa favorablement el
projecte d'urbanització i reparcel·lació de conformitat amb l'informe tècnic emès l'1 d'agost de
2016 de conformitat amb els articles 1, 22 i 36 de la Llei 12/1998, de 21 de desembre del
patrimoni històric de les Illes Balears.

El 10/10/2016 s'emet resolució del president de la Comissió de Medi Ambient per la que es
resol no subjectar a avaluació d'impacte ambiental ordinària el projecte atès que no es preveu
que pugui tenir efectes significatius sobre el medi ambient d'acord amb els criteris de l'annex III
de  la  Llei  21/2013  i  amb  les  mesures  correctores  contingudes  en  el  document  ambiental
presentat  amb els condicionats següents:  les aigües pluvials dels edificis s'acumularan a un
aljub, seran degudament tractades i seran utilitzades pel reg de les zones enjardinades; s'ha de
sol· licitar autorització a la DGRH per a poder abocar a la Síquia de Banyeres els excedents de
pluvials; el connexionat efectiu de la xarxa de sanejament en baixa no es podrà fer efectiva fins
s'hagin duta a terme les obres d'ampliació de l'EDAR de Porreres;  donat que poden existir
espècies de fauna catalogades, abans de qualsevol obra s'ha d'actuar segons el que assenyali el
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Servei de Protecció d'Espècies Protegides de la Conselleria de medi Ambient, Agricultura i
Pesca.

Setè. El 22/11/2016 s'emet el següent informe tècnic per part de l'arquitecte assessor municipal
Sr. Cosme Garcias:

«PRIMER. La Comissió Insular d'Ordenació del Territori i Urbanisme en sessió de 18/12/2014
va aprovar definitivament  el  Pla Parcial  Sector I  La Creu amb prescripcions el  qual  es va
publicar en el BOIB núm. 43 de 26/3/2015.

SEGON. El 13/3/2015 la Junta de Compensació va constituir una garantia del 6 % del cost
d'implantació dels serveis i execució de les obres d'urbanització per import de 96.849,96 €.

TERCER. El 23/3/2016 la Junta de Compensació sol· licita a l'Ajuntament l'aprovació inicial del
Projecte d'urbanització i informe ambiental del sector 1 La Creu el qual va ser aprovar per la
mateixa Junta el 14/3/2016 i es remeti l'informe ambiental a l'òrgan competent.

QUART.  El  19/4/2016  es  va  emetre  resolució  de  batlia  d'aprovació  inicial  del  projecte
d'urbanització i reparcel·lació.

CINQUÈ. L'expedient s'ha sotmès a exposició pública durant un termini de 45 dies sense que
s'hagin  presentat  al· legacions  i  vists  els  informes emesos  per  les  diferents  administracions
competents.

Per tot això, de conformitat amb els articles 79 i següents de la Llei 2/2014, de 25 de març,
d'Ordenació i Ús del Sòl, els articles 197, 200 i  següents del Reglament general de la Llei
2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl, per a l'illa de Mallorca, INFORM:

PRIMER.  Informar  favorablement  l'aprovació  definitiva  del  Projecte  d'urbanització  i
reparcel·lació del polígon industrial del sector 1 La Creu de Porreres i la documentació que
l'acompanya, sempre que es compleixen les mesures correctores que indica la conclusió primera
de la resolució de la Comissió de medi Ambient de 10/10/2016 per la que es formula l'informe
d'impacte ambiental.

SEGON. No es podran concedir llicències de primera ocupació fins que no s'hagin dut a terme
les obres d'ampliació de l'EDAR de Porreres.»

Per tot això, incoat l'expedient d'aprovació del projecte d'urbanització del sector 1 La Creu de
Porreres, vists els informes que consten a l'expedient,  de conformitat  amb els articles 79 i
següents de la Llei 2/2014, de 25 de març, d'Ordenació i Ús del Sòl, els articles 197, 200 i
següents del Reglament general de la Llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl, per a
l'illa de Mallorca, i l'article 21.1.j) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de
Règim Local, RESOLC:

Primer. Aprovar definitivament el projecte de reparcel·lació del Sector 1 La Creu de Porreres
que ha presentat la Junta de Compensació visat pel COAIB núm. 11/01929/16 de 16/3/2016
amb  les  modificacions  resultants  dels  informes  admesos  i  sempre  que  es  compleixen  les
mesures correctores que indica la conclusió primera de la resolució de la Comissió de medi
Ambient de 10/10/2016 per la que es formula l'informe d'impacte ambiental.
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Segon. Publicar el present Acord d'aprovació definitiva en el Butlletí Oficial de les Illes Balears,
en el tauler d'edictes de l'Ajuntament i a premsa.

Tercer. Notificar el present als interessats i, una vegada ferma en la via administrativa, atorgui's
document públic que expressi el seu contingut, i a continuació inscrigui's en el Registre de la
Propietat, de conformitat amb el que es disposa en l'article 83 de la Llei 2/2014, de 25 de març,
d'Ordenació i Ús del Sòl, i amb l'article 113 del Reglament de Gestió Urbanística, aprovat per
Reial decret 3288/1978, de 25 d'agost.

Quart. Comunicar a l'òrgan competent en matèria d'urbanisme de la Comunitat Autònoma la
resolució recaiguda a l'efecte de l'article 111.2 del Reial decret 3288/1978, de 25 d'agost, pel
qual s'aprova el Reglament de Gestió Urbanística per al desenvolupament i aplicació de la Llei
sobre Règim del Sòl i Ordenació Urbana.»

NOVÈ.  DECLARACIÓ  PÚBLICA INSTITUCIONAL DE  LOCALITAT  AMIGABLE
AMB EL CICLOTURISME

La Sra. Batlessa explica que es proposa fer una declaració pública institucional del municipi de
Porreres com a localitat amigable amb el cicloturisme perquè la gent que practica aquest esport
vingui  al  nostre  poble.  A més una  empresa  privada  proposa signar  un  conveni  per  donar
publicitat i promocionar les activitats esportives a la seva web, senyalitzar adequadament les
rutes  cicloturístiques  i  posar  un  segell  de  qualitat  als  establiments  que  s'hi  adhereixin.

El Sr. Mateu Suñer, regidor PP, diu que està d'acord en fomentar i promocionar aquest esport
perquè es tracta d'un turisme sostenible i reconeix que hi ha molta afició al municipi. Per altra
banda, no estan en contra en vincular a una empresa privada aquesta promoció però creu que la
iniciativa  ha  de  ser  de l'ajuntament.  La  Sra.  Batlessa contesta  que la  iniciativa no surt  de
l'empresa perquè l'ajuntament fa molts  d'anys que hi  fa feina però aquesta empresa ofereix
aquest servei i recomana fer la declaració institucional. En Jaume Mesquida i tota la penya
ciclista va una gran tasca per aquest esport i això implica donar una passa més per millorar. El
Sr. Suñer no està d'acord en deixar-ho en mans d'una empresa privada. El Sr. Martorell contesta
que just es tracta de la promoció turística.

El Sr. Joan Barceló, regidor MES, diu que estan a favor de la promoció del turisme cicloturístic
a Porreres però no veiem clar que la millor forma sigui signant aquest conveni amb una empresa
privada. Recorda que el segell de qualitat és el de pròpia empresa. Demana perquè s'ha de fer
amb aquesta i no amb una altra atesa la gran quantitat d'empreses que s'hi dediquen. Diu que a
Porreres, molts de bars i  restaurants ja tenen convenis amb altres empreses i  demana si se
signaran convenis amb totes. El convnei preveu que l'Ajuntament posi barreres per les bicicletes
i demana que passa amb les altres barreres que ja existeixen. Si hi ha establiments que ja paguen
per estar a la web, l'ajuntament ha de tornar a pagar per fer publicitat a la seva web? Creu que hi
ha altres opcions per fer promoció del turisme. També diu que el conveni està molt mal redactat:
al punt tercer diu "sin ninguna prestación" i llavors diu 1.000 €; diu "el alcalde" en lloc de
batlessa;  diu  "partners"  quan  el  terme  normalitzat  és  "representat  legals";  està  redactat  en
castellà. La Sra. Batlessa contesta que es proposa al ple fer la declaració institucional i que el
conveni, que es tracta d'un contracte menor, just s'ha enviat perquè tingueu la informació. En tot
cas es tracta d'un esborrany i es redactarà en castellà i català. La Sra. Batlessa explica que
l'empresa Ciclismo en Mallorca proposta publicar les rutes cicloturístiques a la web, col.laborar
amb els comerços que no  ha de pagar sinó que s'han de comprometre a prestar  serveis no
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econòmics sinó de qualitat com tenir una bomba d'inflar, servei de pegats, càmeres de rodes,
begudes isotòniques. També diu que l'ajuntament va aportar un parell de barreres però no són
suficients i ells s'han posat d'acord amb certs espònsors per instal.ar un aparcament a canvi de
propaganda. Es  tracte de donar aquestes garanties de qualitat perquè els ciclistes tinguin un
tractament òptim.

El Sr. Miquel Àngel, regidor PSOE, està d'acord amb la declaració institucional i demana que es
revisi el conveni per fer-ho ben fet.
Finalitzat el debat, el ple de l'ajuntament, vist el dictamen favorable de la comissió informativa
de 24/11/2016 aprova per unanimitat:

"Declarar Porreres com a municipi amic de la bicicleta i del cicloturisme per tal d'impulsar el
seu ús com a mitjà sostenible i saludable de mobilitat urbana i interurbana i com a element
desestacionalitzador i que aporta un turisme de qualitat. Per tot això, es fomenta i dona suport a
l'elaboració i millora de la senyalització de les rutes ciclistes, la difusió de totes les activitats
esportives  i  l'adequació de les instal· lacions i  d'imatge  dels  establiments  d'hostaleria  (bars,
restaurants, agroturismes...) entre altres."

DESÈ. DACIÓ DE COMPTE DE L'INFORME DE MOROSITAT COR RESPONENT AL
TERCER TRIMESTRE 2016

Se dona compte de l'Informe de morositat corresponent al tercer trimestre 2016 i la corporació
queda assabentada.

ONZÈ.  MOCIÓ  SUPORT  PACTE  SOCIAL  CONTRA  LES  VIOLÈNCI ES
MASCLISTES

La Sra. Batlessa explica que, a proposta de l'Institut Balear de la Dona, el divendres 25 es va
il· luminar la façana de color lila i es va penjar la pancarta de la balconada. També informa que
la psicòloga d'Adisep va informar que la supervisió dels cinc casos de violència masclista al
municipi seguin el seu curs normal.

El Sr. Miquel Àngel Veny, regidor PSOE, va una reflexió de què la violència de gènere és una
lacra a la societat i es demana com fer les coses millor perquè sigui efectiu atès que avui en dia
no s'ha aconseguit. La Sra. Mora diu que s'ha de fer molta feina d'educació a les escoles i perdre
la por a denunciar-ho.

Finalitzat el debat, el ple de l'ajuntament, vist el dictamen favorable de la comissió informativa
de 24/11/2016 aprova per unanimitat:

"MANIFEST del 25 de Novembre Manifest unitari del 25 de Novembre dia per l'eliminació de
la violència cap a les dones (redactat per l'Institut Balear de la Dona i que les institucions de
Mallorca subscrivim):

Nosaltres, com a Ajuntament de Porreres

1.- Manifestem un contundent rebuig i condemna a les violències masclistes i als fonaments de
la desigualtat que la sostenen.
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2.- Reconeixem les diferents formes d'exercir les violències masclistes i la diversitat de les
persones que la pateixen.

3.- Ens comprometem a implicar-nos de forma activa en la recerca i la construcció d'un espai
lliure de violències masclistes.

4.- Farem visible el fet que les violències masclistes no pertanyen a l'àmbit privat, sinó que són
un problema de tota la societat, tant dels homes com de les dones.

5.- Reconeixem que les desigualtats estan arrelades en la idea de la superioritat dels homes
sobre les dones i en la imposició d'un únic model de ser i de comportar-se segons el gènere al
qual pertanyem.

6.- Donarem suport a les dones que han patit o pateixen violències masclistes, tot respectant les
seves decisions i els complexos processos on estan immerses.

7.- Exigirem a les institucions que assegurin  la protecció i  el  suport  necessari  a les dones
afectades i a les seves filles i fills, així com les persones que en depenguin, mitjançant la dotació
de recursos suficients i una coordinació efectiva.

8.- Treballarem perquè les generacions futures es construeixin  sobre el  respecte i  el  tracte
igualitari i no discriminatori per raons de sexe, d'orientació sexual o d'identitat de gènere, creant
referents positius que visibilitzin la diversitat.

9.- Rebutjarem les agressions masclistes i denunciarem les situacions de desigualtat i violència
sobre les que tinguem coneixement.

10.- En definitiva, ens comprometem a construir una ciutadania respectuosa amb la diversitat,
lliure de qualsevol tipus de violència masclista, oberta i inclusiva des d'una actitud proactiva."

DOTZÈ.  MOCIÓ PEL PACTE PER LA INDÚSTRIA PER FRENAR DESTRUCCIÓ
DEL TEIXIT INDUSTRIAL (EL PI)

La Sra. Batlessa explica que a Porreres hi ha un gran teixit industrial que ha aconseguit subsistir
malgrat la crisi. Posa per exemple que exportar albercoc sec implicar pagar el doble que el que
ve del Marroc.

El Sr. Joan Barceló, regidor MES, diu que estan a favor d'impulsar la indústria balear i defensa
la tasca del Govern de les Illes Balears que està redactant una llei i un pla d'indústria pel 2017.
Estan a favor de defensar el teixit industrial i aquests temes s'ha debatut al parlament moltes
vegades. Demana incloure una transacció en el primer punt que digui "que s'inclogui dins la llei
que s'està elaborant i el pla d'indústria les mesures per combatre la destrucció". La Sra. Batlessa
hi està d'acord.

El Sr. Barceló, regidor MES, diu que no estan d'acord en l'articulat del primer punt que diu "un
programa per atreure activitat industrial deslocalitzada per altres regions i països". Una cosa es
que tornin les indústries i l'altre es aprofitar la delocalització d'altres territoris. La Sra. Batlessa
contesta que és una petició de les pròpies indústries.
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El Sr. Barceló, regidor MES, proposa modificar la redacció del tercer apartat on diu "instar al
Govern de les Illes Balears que demani als Senadors i Diputats balears a les Corts" perquè no ha
de ser Govern que insti als Senadors i Diputats sinó el Parlament perquè hi ha partits que no
tenen representació. La Sra. Batlessa no està d'acord en canviar la redacció perquè és el Govern
qui ha d'instar als Diputats i Senadors a defensar aquests interessos.

El Sr. Mateu Suñer, regidor PP, està d'acord en el fons de la moció i en resoldre el problema de
la insularitat que ens penalitza. Discutiria l'exemple del Marroc perquè inclou altres variables
del mercat interior com la diferència salarial.

El Sr. Suñer planteja un dubte en relació al punt segon i demana si vol dir augmentar la partida o
plantejar  un nou REB. La Sra.  Batlessa contesta que els percentatges actuals no s'apliquen
demanen que s'apliquin. El Sr. Suñer que votaran a favor perquè estan d'acord en sol ventar el
problema de la insularitat que ens penalitza.

El Sr. Barceló demana votar els punts separats perquè considera que el punt quart i tercer estan
mal plantejats i la Sra. Batlessa contesta que no, que accepten incloure l'esmena en el punt
primer, però no accepten votar la moció separada.

Finalitzat el debat, el ple de l'ajuntament, vist el dictamen favorable de la comissió informativa
de 24/11/2016 aprova aquest acord amb 10 vots a favor (7 EL PI, 2 PP, 1 PSOE) i 2 abstencions
(MES):

"IMPULS  A LA INDÚSTRIA BALEAR  I  RECUPERACIÓ  DEL TEIXIT  INDUSTRIAL
PERDUT

Exposició de motius

Mentre no tinguem un nou Règim Especial Fiscal a les Illes Balears que permeti desenvolupar
de  manera  global,  polítiques  proactives  per  a  la  millora  i  diversificació  del  nostre  model
productiu, cal utilitzar de manera urgent, les eines actuals o les que tinguem en un futur pròxim.

El  Reial  Decret  1034/1999,  de  18  de  juny,  que  regula  el  sistema  per  a  l'atorgament  de
compensacions al transport marítim i aeri de mercaderies amb origen o destí a les Illes Balears,
conseqüència del  Règim Especial  de les Illes  Balears  actualment en vigor,  no s'ha mostrat
efectiu. S'ha incomplit una de les seves finalitats primordials, és a dir, fer realitat l'article 138.1
de la  Constitució  en virtut  del  qual  l'Estat  garanteix  la  realització efectiva  del  principi  de
solidaritat, vetllant per l'establiment d'un equilibri econòmic, adequat i just entre les diverses
parts del territori espanyol, i atenent en particular a les circumstàncies del fet insular.

La prova més palpable,  és la massiva destrucció del teixit  industrial  a la nostra comunitat,
aquests últims anys.

Per al desenvolupament d'un model econòmic de creixement sostenible que ens permeti avançar
en  competitivitat,  productivitat,  solidaritat  i  equilibri  territorial,  afavorint  la  innovació,  el
creixement empresarial i la creació d'una ocupació de qualitat, és necessari arribar a un gran
acord entre tots els grups polítics i agents econòmic i socials implicats, a través d'un gran Pacte
per la Indústria. Aquest acord hauria de contemplar mesures i actuacions en l'àmbit a legislatiu i
que impliquen les diferents administracions.
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Per tot l'exposat anteriorment, el Ple de la Corporació adopta els següents ACORDS:

PRIMER.- Instar al Govern de les Illes Balears que inclogui dins la llei autonòmica i el pla
d'indústria un programa per combatre la destrucció de més teixit industrial; un programa per
recuperar part del teixit destruït per la deslocalització (relocalització); un programa per atreure
activitat  industrial  deslocalitzada per  altres regions i  països i  un programa per estimular la
implantació  d'entitats  de  control  i  mesura  de  l'activitat  industrial,  certificades  per  l'ENAC
(Entitat Nacional de Acreditación).

SEGON.- Instar al Govern de les Illes que demani al Govern de l'Estat un augment en la partida
pressupostària  destinada  a  l'atorgament  de  compensacions  al  transport  marítim  i  aeri  de
mercaderies amb origen o destí a les Illes Balears, de tal manera que els percentatges resultants
s'acostin al 35% per les mercaderies amb origen i un 30% per les mercaderies en destí.

TERCER.- Instar al Govern de les Illes que demani als Senadors i Diputats balears a les Corts
que promoguin els canvis normatius necessaris per executar el punt 2 d'aquesta moció.

QUART.- Instar al Govern de les Illes que demani al Govern de l'Estat l'impuls en la construcció
de les infraestructures necessàries per concloure el corredor mediterrani, des d'Algeciras fins a
Portbou, oferint així una sortida eficient a les exportacions de tot el litoral mediterrani, incloent-
hi les Illes Balears.

CINQUÈ.- Notificar els presents acords al Govern de les Illes Balears.

TRETZE. PROPOSTES D'URGÈNCIA
No se'n presenta cap.

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

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

QUINZE. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS I ACORDS AD OPTATS PER LA
JUNTA DE GOVERN LOCAL

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

El Sr. Joan Barceló, regidor MES demana quins camins s'han netejat a càrrec de la factura
d'Elite Performance de 5.700 euros. El Sr. Jaume Martorell, regidor de manteniment contesta
que s'han netejat tots els camins públics per la part de baix.

El Sr. Barceló diu que hi ha moltes factures petites de la brigada que sumen molt i demana qui
les controla. El Sr. Martorell contesta que corresponen a material que necessita la brigada i diu
que s'ha hagut de comprar un compressor i un berbiquí.
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El Sr. Barceló diu que hi ha una factura de El Casta de 4.700 euros i demana si hi va haver
benefici amb l'actuació. La Sra. Margalida Palerm, regidor de fira, contesta que es varen vendre
410 entrades que és la capacitat màxima i que són unes despeses que estan incloses dins la
partida de fira. El Sr. Gaspar Mora, regidor de cultura, diu que ja es va dir al plenari que les
actuacions a l'auditori no solen donar beneficis i que no es fan amb ànim recaptatori.

El Sr. Mateu Suñer, regidor PP, demana qui fa la campanya de la recollida selectiva i diu que hi
ha una factura de 4.400 euros de l'empresa Gram. La Sra. Coloma Bover, regidora de medi
ambient,  diu  que  se  va  fer  un  contracte  menor  amb  aquesta  empresa.  Explica  que  fa  el
seguiment de la bossa vermella dues vegades al dia inclòs al vespre i s'informa a la gent que no
ho fa bé.

SETZE. TORN OBERT DE PARAULES I PRECS 

El Sr. Miquel Àngel Veny, regidor PSOE, demana que es té previst presentar el pressupost i es
contesta que ara s'acaba de tramitar el compte general i tot d'una es tingui l'esborrany preparat
us ho enviarem per fer propostes i tenir-ho dins el gener. El Sr. Veny demana que no es demori
massa.

El Sr. Veny, regidor PSOE, diu que a les Costes de Son Mas, prop del camí de Son Móra Negrí
és un poc perillós voltar. La Sra. Batlessa contesta que s'ha demanat al tècnic de carreteres del
CIM i diu que no tenen massa clar com fer l'accés.

El Sr. Veny, regidor PSOE, diu que el doctor Echeverria que ha dirigit les tasques d'exhumació
de les fosses ha destacat el comportament de la gent  de Porreres i  proposa que es faci un
reconeixement.  es  proposa  que  es  faci  un  agraïment  a  través  de  la  comissió  de  Memòria
Històrica.

El Sr. Veny, regidor PSOE, felicita al Sr. Adrián Aragunde pel seu càrrec i li desitja molta sort.

El Sr. Joan Barceló, regidor MES, demana que ha costat el Tast Art. El Sr. Gaspar Mora, regidor
de cultura, contesta que quan es tingui la liquidació completa se'ls hi enviarà.

El Sr. Barceló, regidor MES, demana la liquidació de les despeses de festes de Sant Roc i es
contesta que s'enviarà entre demà i passat demà.

El Sr. Barceló, regidor MES, demana si l'ajuntament té un tècnic de medi ambient que pugui
gestionar  el  conveni  de  l'ampliació  de  la  depuradora.  La Sra.  Batlessa contesta que no  es
necessita  cap  tècnic  de  medi  ambient  perquè la  inversió  i  el  manteniment  correspon  a  la
conselleria. També diu que el primer tràmit consisteix en què els veïns afectats donin el dret de
pas per passar les canonades.

La Sra. Maria Rosa Juan, regidora MES, demana informació de l'estat i l'ús dels ordinadors de
la biblioteca. El Sr. Gaspar Mora, regidor educació, contesta que per desgràcia el conveni Xarxa
Bit que subvencionava els ordinadors s'ha eliminat. La conselleria deixa els ordinadors a la
biblioteca però tenen uns set anys i l'ajuntament s'haurà de fer càrrec d'instal·lar els sistemes
operatius. La Sra. Batlessa explica que estan pendent que els hi envien la clau d'accés i  la
contrasenya d'usuari. El Sr. Gaspar Mora, regidor d'educació diu que ser revisarà si és factible
sempre supervisat per un adult. La Sra. Juan diu que ella es referia a nins de 5 o 6 anys
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La Sra. Maria Rosa Juan, regidora MES, demana si s'instal· larà una impressora. La Sra. Batlessa
explica que la bibliotecària ha dit que se'n feia molt mal ús encara que es faci un control i s'hagi
de pagar per fer fotocopies. A més alguns pares varen demanar que no es permetés perquè els
nins fotocopiaven en lloc d'escriure els treballs. La Sra. Juan creu que seria bo pels nins sense
recursos que puguin fer fotocopies. El Sr. Gaspar Mora contesta que es pot estudiar i sondejar
als usuaris.

La Sra. Maria Rosa Juan, regidora MES, diu que hi ha queixes de l'estat dels carrers Sol, Lluna i
Passaratx. El Sr. Jaume Martorell, regidor de manteniment, contesta que està previst asfaltar el
carrer Sol amb la subvenció del Pas i dels altres dos es taparan els forats.

La Sra. Maria Rosa Juan, regidora MES, diu que la climatització dels locals dels partits i de la
sala  Polivalent  no  funciona.  La  Sra.  Batlessa  contesta  que  es  mirarà  la  climatització  als
despatxos. També diu que és complicat instal·lar aparells a la sala Polivalent pel marès. El Sr.
Gaspar Mora diu que hi ha ventiladors alts per l'estiu.

El Sr. Mateu Suñer, regidor PP, diu que el representant del seu partit que va a les comissions de
circulació va quedar molt content de la darrera reunió on es va explicar la tasca que ha fet
l'empresa que redacta el  pla  de circulació i  de la tasca dels  policies.  Demana si  es podrà
consultar el document final i es contesta que sí. També diu que hi haurà actuacions que s'hauran
de recollir en el pressupost municipal.

El Sr. Mateu Suñer, regidor, PP, demana informació sobre els pilons romputs i la barrera. El Sr.
Martorell contesta que un cotxe va pegar a un piló.

El Sr. Mateu Suñer, regidor, PP, demana si s'ha repensat què fer amb les dues fonts que queden.
La Sra. Batlessa contesta que varen costar molt de doblers i que és complicat reubicar-les si es
retiren. El Sr. Suñer demana on són les altres i es contesta que al magatzem.

El Sr. Mateu Suñer, regidor, PP, demana un llibre de caixa amb les entrades i sortides. Demana
com es cobraven els  doblers  que es  rebien per  la  publicitat  abans de tenir  l'ordenança de
publicitat. La Sra. Batlessa explica que es pot pagar amb efectiu a l'ajuntament imports de
menys de cinc euros i la resta per transferència bancaria o mitjançant un datàfon.

El Sr. Mateu Suñer, regidor, PP, diu que els arbres que hi ha devora el pavelló Joan Llaneres fan
molta brutor i les branques peguen a la cara dels vianants. El Sra. Martorell contesta que avui
s'han esmotxat els ficus.

El Sr. Mateu Suñer, regidor, PP, demana si es pot disposar de les recomanacions que es varen
durant la fira en temes de participació. La Sra. Batlessa contesta que el 15 de desembre es farà
un Fòrum de participació i que la participació va anar molt bé.

La Sra. Batlessa informa que la comissió que gestiona les ajudes per a transport escolar va
acordar donar 250 euros a cadascuna de les 42 persones que ho han sol·licitat.

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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