IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
•

Núm. 1/2017

•

Caràcter: ordinària

•

Data: 30/1/2017

•

Horari: de 20,00 a 22,50 hores.

•

Lloc: sala de sessions de la casa consistorial de Porreres

•

Regidors/es assistents: Francisca Mora Veny, batlessa (El Pi); Jaume Martorell
Mesquida (El Pi); Gaspar Mora Mulet (El Pi); Coloma Bover Garcias (El Pi); Margalida
Palerm Melià (El Pi); Adrián Aragunde Salom (El Pi); Joan Rigo Vivancos (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).

•

Regidors/es 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, la qual s'ha posposat una setmana per poder estudiar millor els punts
de l'ordre del dia. 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 ANTERIOR
En compliment del que disposa l'art. 97.2 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de
règim local de les Illes Balears, la 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. 12/2016 de 20/12/2016.

SEGON. ESTUDI I APROVACIÓ DEL PRESSUPOST I PLANTILLA MUNICIPAL 2017
La Sra. Batlessa explica el pressupost d'ingressos. El capítol 1 relatiu als imposts directes que
inclouen l'IBI, IVTM o IAE ascendeix a 1.728.180 € i ha baixat en relació a l'any passat un 7%.
Els imports indirectes que inclouen l'ICIO i els vedats de caça, ascendeixen a 161.020 € i han
baixat un 49% en relació a l'any passat. Els ingressos del capítol 3 relatius a taxes i altres
ingressos que inclouen els ingressos per taxes municipals, bosses vermelles, ajuda a domicili,
teleassistència, guals, lloguer d'ocupació via pública, multes per infraccions ascendeixen a
252.700 €. El capítol 4 de transferències corrents inclou els ingressos per participacions en els
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tributs de l'estat i la CAIB, l'ajuda pel jutjat de pau de 1900 €, les subvencions per a seguretat
pública, benestar social o dedicació exclusiva ascendeix a 1.291.258 € i minva un 3 % en relació
a l'any passat. El capítol 5 relatiu a ingressos patrimonials inclou els lloguers per les concessions
de n'Hereveta o Ses Forques i ascendeix a 18.250 €. En total es pressuposta 3.451.408 € per
ingressos.
A continuació la Sra. Batlessa explica el pressupost de despeses. El deute públic ascendeix a
259.646.83 € i inclou els interessos i les amortitzacions dels préstecs de l'escoleta i del fons de
pagament a proveïdors. S'han baixat 72.466,50 € en relació a l'any passat. També diu que s'ha
amortitzat la pòlissa de tresoreria amb la Caixa. Les partides de seguretat i ordre públic
ascendeixen a 348.200 € i inclouen els sous de la policia local i les despeses de
subministraments. Diu que l'associació de policies està aturada fins que l'Ajuntament de
Montuïri contracte un policia nou. Les partides d'ordenació del trànsit i de l'estacionament
ascendeixen a 45.000 € i inclouen les senyalitzacions i les millores proposades pel Pla de
Circulació. La partida per a protecció civil és de 4.000 €. La partida d'urbanisme és de 150.200
€ inclou els estudis i treballs tècnics de redacció de la modificació de les Normes Subsidiàries,
el catàleg de Patrimoni o el Pla director de sanejament. La partida de pavimentació de vies
públiques és de 74.811,43 € i inclou, entre altres la diferència del projecte d'accessibilitat de Ses
Forques que no està subvencionat pel Pla d'inversions Sostenibles del Consell de Mallorca. La
partida per a neteja viària és de 62.500 € i inclou la neteja d'embornals, camins rural i un
concurs per a la neteja del municipi. Les despeses del cementiri i serveis funeraris són de 25.600
€. La partida de l'enllumenat públic és de 60.000 € i s'ha reduït la despesa d'energia elèctrica. La
partida de medi ambient és de 81.700 € i inclou els sous de l'administrativa de medi ambient i la
persona que vigila el punt verd, els estudis i treballs de l'empresa que fa el seguiment de les
bosses vermelles i el reciclatge i la compra de contenidors i papereres. La partida de benestar
social ascendeix a 309.320,00 € i inclou les retribucions del personal de serveis socials, el pla de
drogues, el pla d'igualtat, la teleassistència i la subvenció al Fons Mallorquí de 2.000 €. La
partida de salubritat pública és de 9.400 € i inclou les tasques de desratització i tractament de la
legionel·losi. La partida del funcionament dels centres docents d'ensenyament preescolar i
primària ascendeix a 164.187,40 € i inclou la gestió de l'escoleta 0-3 anys, el manteniment, la
neteja i reparar la climatització de l'escola nova. La partida de funcionament de centres docents
de secundària és de 16.000 € i inclou el lloguer del solar pel taller de PQPI i les ajudes pel
transport escolar. La partida destinada a la biblioteca és de 55.400 € i inclou la climatització i
l'habilitació d'una aula d'estudi amb un accés personalitzat amb targeta. La partida
d'equipaments culturals i museus és de 18.800 € i inclou les despeses per a dinamització, tallers,
web i publicitat. La partida de promoció cultural ascendeix a 324.687.63 € i inclou els sous del
personal de l'auditori, l'electricitat, Porreres ràdio, la diada musical, normalització lingüística,
14.000 € corresponents al premi literari de la Vila de Porreres, la gestió de l'escola de música les
subvencions a les entitats, el préstec de la Fundació Auditori. La partida de festes ascendeix a
221.000,00 € i inclou les festes de tot l'any, el lloguer dels equips de so, les carpes, escenaris, el
pla de participació ciutadana municipal i la dinamització de la joventut. La partida de promoció
i foment de l'esport és de 28.000 € i inclou la Challenge i el contracte amb l'empresa Ciclisme
Mallorca. La partida d'inversions esportives és de 153.188,57 € i inclou les millores en el
pavelló esportiu, la reparació de la pista de tenis i l'electricitat, entre altres. La partida de fires és
de 38.600 € i inclou les fires de la tardor i de l'albercoc, la promoció del producte porrerenc, un
estudi per a la millora i promoció del mercat setmanal i la promoció d'un mercat rotatiu entre
Algaida i Montuïri els dissabtes per a productes artesans. La partida de promoció turística és de
7.500 €. La partida de dietes per a regidors es redueix a 70 euros per sessió plenària i
comissions i 90 euros per a les sessions de la Junta de Govern i ascendeix a 96.020 €. La partida
d'administració general ascendeix a 617.100 € i inclou els sous del personal, el material
informàtic, 5.000 € de càmeres per a Porreres TV. La partida de brigada i manteniment
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ascendeix a 151.084.98 € i inclou els sous del personal i el material. El fons de contingència és
de 15.961.16 €. La gestió del sistema tributari per part de l'Atib és de 68.000 €. Finalment diu
que l'Assemblea Popular va proposar millores a la biblioteca però no és possible incrementar la
plantilla amb una nova plaça de bibliotecària. Diu que es farà una reunió per dinamitzar la
biblioteca i diu que són benvingudes totes les propostes de les entitats i la ciutadania.
El Sr. Mateu Suñer, regidor PP, explicarà el sentit del seu vot i el que pensem perquè a vegades
ens perdem amb les partides. Cal contextualitzar que el pressupost creix un 2.48 % tenint en
compte que s'han alliberat despeses per la reducció de préstecs i interessos. No discutirem la
partida d'inversió perquè heu de prioritzar vosaltres si calen motos per a policies, per exemple.
Es podrien fer uns pressuposts participatius o el fòrum ciutadà per detectar les necessitats que hi
ha. La partida que creix més és la de festes. Considerem que caldria fer més esforç per traslladar
la baixada de l'IBI i la pressió fiscal directa sobre el ciutadà. Sabem que és molt dur però s'ha
comparat amb altres pobles que s'hi esforcen més com Llucmajor o Alaró. És cert que no s'ha
proposat cap modificació però s'hauria de fer un pla de xoc de les infraestructures públiques per
detectar quines inversions són necessàries com arreglar les cobertes del quarter nou que té
goteres. Considerem que és un pressupost continuista i que s'hauria de fer un esforç per
traslladar els 1.500.000 € dels que es pot disposar lliurement als ciutadans de Porreres.
El Sr. Joan Barceló, regidor de MES, diu que es repeteixen les mateixes mancances del 2016,
especialment que la partida de festes és exageradament alta any rere any. Es tracta dels
pressuposts de festes més alts. Diu que Manacor gasta 60.000 €, Pollença el mateix que
nosaltres, Esporles 16.000 €, Sóller amb les festes de moros i cristians 40.000 € i una població
de 13.800 habitants, Sant Joan 70.000, Montuïri amb la festa de Sant Bartomeu 40.000 €. Per
altra banda, el seu grup des de l'any 2011 ha sol·licitat que s'elaborin uns pressuposts
participatius. Des de llavors, es feren dos fòrums per explicar on es destinarien els doblers, però
no he vist que es facin uns pressuposts participatius. Teniu previst fer res? Veiem que heu posat
fil a l'agulla contractant una empresa externa per gestionar un tema cabdal com és la participació
ciutadana. Troba que és massa elevada la partida anomenada "despeses diverses" per import de
20.000 €. També hi ha una partida de despeses diverses de 50.000 € a festes populars i
celebracions. Diu que hi ha un dèficit de transparència perquè són molts de doblers. Demana en
què consisteix la partida per assistència medico farmacèutica per import de 9.000 €. Demana
informació dels ingressos de les festes per entrades o camisetes. La Sra. Batlessa contesta que
no es tracta d'una manca de transparència i que poden comprovar les factures quan vulguin. El
Sr. Barceló confia que la partida no desapareix però demana més esforç en la transparència de la
liquidació de festes de Sant Roc mostrant els ingressos i que es faci una labor didàctica perquè
la gent ho entengui. La Sra. Batlessa diu que es va passar el pressupost de festes i si es volia
més detallat es pot revisar tot, cosa que no s'ha fet. El Sr. Barceló entén la bona voluntat i critica
que fer gran quantitat d'actes no implica que siguin unes festes millors. Diu que les festes de
Sant Roc són bones festes però no són les millors i que hem de ser crítics amb la gestió i
escrupolosos en què es gastin bé les despeses. Demana informació sobre les ajudes que es donen
a cada entitat i perquè a l'Agrupació Cultural es dóna una ajuda de 1.000 € i al club Motorista
una de 2.000 € o al Bàsquet 1.500 € i a l'atletisme 700 €. La Sra. Batlessa contesta que durant
l'any es paguen moltes despeses a l'Agrupació Cultural en material o publicitat, mentre que club
Motorista no demana res més en tot l'any. També demana informació sobre la subvenció de
8.500 € a la Societat de Caçadors i s'explica que inclou les despeses d'un guarda jurat.
El Sr. Veny, regidor PSOE, diu que intentarà ser breu i no repetir-se. Recorda que cal donar
importància a la liquidació per controlar l'execució del pressupost. Diu que l'any passat es va
pressupostar 50.000 € en ICIO i enguany 160.000 €. es contesta que l'any passat es varen
liquidar 314.858,01 € i una part era per les legalitzacions previstes a la llei del sòl, en canvi
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enguany aquesta llei s'ha eliminat. El Sr. Veny destaca que la liquidació de la taxa per expedició
de documents va ser de 67.814,03 € i es contesta que també hi està inclosa la taxa per
urbanisme. El Sr. Veny diu que la llicència per establiments el 2016 va ser de 1.500 €, se'n varen
liquidar 7.700 € i, enguany se'n pressuposten 3.000 €. es contesta que no s'han obert nous
establiments els darrers mesos. Demana que s'inclou a la partida de recursos eventuals i es
consta que els ingressos que no estan inclosos dins cap partida com les bústies de fora vila o el
lloguer de Correus. Demana a què es destinen les gratificacions de seguretat i ordre públic i es
contesta que són les hores extres de la policia. També diu que es varen gastar quasi el doble en
discos i senyalització i es contesta que es tracta de material necessari. Diu que es varen gastar
7.000 euros menys en pavimentació de vies públiques i es contesta que es varen asfaltar carrers
amb el Pla d'obres i serveis del Consell de Mallorca. En relació a la neteja viària diu que s'han
gastat 18.000 euros menys i es contesta que es varen fer servir les millores ofertes en la
modificació del contracte de neteja que var fer la Mancomunitat amb l'empresa Melchor
Mascaró, com per exemple les neteges especials pels foguerons de Sant Antoni. El Sr. Veny diu
que ja se sabia que hi havia les millores quan es va fer el pressupost i la Sra. Bover, regidora de
medi ambient explica que 20.000 euros corresponien a desbrossament de camins i quedaven
9.000 euros per neteja viaria. La Sra. Bover explica que es disposava de millores de la
Mancomunitat per a netejar diàriament amb l'agranadora més les neteges especials, però que no
es va gastar del tot. Diu que enguany no es disposa d'aquests serveis i s'ha d'assumir del
pressupost municipal. El Sr. Veny diu que s'ha davallat el pressupost en energia elèctrica del
pressupost. La partida de parcs i jardins va incrementar un 20 % més fins a 13.000 euros. La
partida de salubritat pública ha incrementat de 3.000 a 9.400 euros i s'explica que enguany s'ha
inclòs el tractament de legionel·losi. A més s'ha unificat aquests tipus de tractament en una sola
partida en lloc de pressupostar-ho a cada edifici. La partida de l'escoleta s'ha reduït en 15.000 € i
s'explica que l'any passat es va invertir en la climatització. La partida de brigada i manteniment
es redueix en 10.000 euros menys i s'explica que les despeses de circulació ara s'inclouen a
aquesta partida especifica. Finalment diu que ha de ser l'equip de govern qui ha de gestionar el
pressupost com consideri adequat encara que el seu partit tingui un altre punt de vista. En faran
el seguiment i farà un vot d'abstenció.
El Sr. Joan Barceló, regidor MES, demana que es reflexioni sobre la partida de despesa per a la
gestió del sistema tributari per import de 68.000 € que es paga a l'ATIB. Diu que amb aquest
import es podria adjudicar a una empresa i demana que es revisin els convenis. Per altra banda
diu que l'any passat es va explicar que es volia compartir un dinamitzador juvenil amb Montuïri
i es demana imaginació per cobrir aquest servei o el de bibliotecari a pesar de les limitacions de
la Llei Montoro. La Sra. Batlessa contesta que es fa servir la imaginació per posar en marxa un
projecte presentat per una associació municipal, encara que no és un tema tancat.
El Sr. Mateu Suñer, regidor PP, en relació a la intervenció del Sr. Veny diu que la liquidació és
important però el pressupost també perquè mostra quina és la intenció de l'equip de govern per a
cada any i hauran de respondre i explicar les modificacions que es facin.
El Sr. Veny diu que no ha demanat un increment de les beques de transport fins a 15.000 €
perquè considera que no és necessària vista la demanda d'enguany.
La Sra. Batlessa diu que la majoria absoluta no dóna garantia de res i la voluntat de l'equip de
govern és retre compte al ple i explicar cada pregunta amb la claredat més gran i agilitat. En
relació als pressuposts participatius explica que l'empresa que dinamitza la participació
ciutadana diu que aquest procés requereix vuit mesos per fer-ho ben fet perquè implica
reflexionar sobre el model de gestió municipal i les seves fases, fer un reglament de pressupost
participatiu i delimitar projectes funcionals segons les línies estratègiques. Diu que el mes de
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novembre es va fer un fòrum ciutadà i no hi havia cap representat dels regidors. En relació a la
partida de festes diu que no sols són els concerts de rock català sinó la promoció econòmica que
suposa pels bars que contracten gent temporalment per les festes. També són convivència i
participació atès que un 95 per cent dels actes els organitzen les entitats de la vila. Finalment
demanda, què voleu que es baixi o redueixi? Voleu llevar el concert de Sant Roc? es pot
eliminar si ho proposeu, diu. Afegeix que les festes a Porreres impliquen una despesa de 24,92
euros per habitant, a Selva 26, Lloseta 22, Algaida 32, Sant Joan 31, i Pollença 37 per exemple.
És a dir no som dels pobles que gastem més fent festes. Finalment diu que s'ha reduït
l'endeutament públic i s'ha reduït les factures del 413, de la qual cosa no es fa propaganda però
són doblers dels ciutadans que s'estalvien en el pagament d'interessos. També diu que és molt
complicat fer el pressupost amb un préstec d'1.000.000 € de pagament a proveïdors.
Finalitzat el debat, vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 26/1/2017, s'aprova
el següent acord amb 7 vots a favor (EL PI), 1 abstenció (PSOE) i 4 vots en contra (2 PP i 2
MES):
«Format el Pressupost General d'aquest Ajuntament corresponent a l'exercici econòmic 2017,
així com, les seves Bases d'Execució i la plantilla de personal comprensiva de tots els llocs de
treball i vist l'Informe d'Avaluació del Compliment de l'Objectiu d'Estabilitat Pressupostària i la
Regla de despesa. De conformitat amb el que es disposa en els articles 168 i 169 del Text Refós
de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, i l'article 18 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I
del Títol VI de la Llei 39/1988, el ple de l'Ajuntament acorda:

PRIMER. Aprovar inicialment el Pressupost General d'aquest Ajuntament, per a l'exercici
econòmic
2017,
juntament amb les
Bases d'execució, el
resum del qual per
capítols
és
el
següent:
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SEGON. Aprovar inicialment la plantilla de personal, comprensiva de tots els llocs de treball
reservats a funcionaris, personal laboral i personal eventual.
TERCER. Exposar al públic el Pressupost General, les Bases d'Execució i plantilla de personal
aprovats, per termini de quinze dies, mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial i tauler d'anuncis
de l'Ajuntament, a l'efecte de presentació de reclamacions pels interessats. Considerar elevats a
definitius aquests Acords en el cas que no es presenti cap reclamació.
QUART. Remetre còpia a l'Administració de l'Estat, així com, a l'òrgan de govern competent de
la Comunitat Autònoma."
La Sra. Batlessa diu que es podria haver-hi mostrat confiança i respecte cap al talant de l'equip
de govern votant una abstenció en lloc de votar en contra.

TERCER. ESTUDI I APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL 2015
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Especial de Comptes de 26/1/2017,
s'aprova el següent acord amb 7 vots a favor (EL PI) i 5 abstencions (2 PP, 2 MES i 1 PSOE):
"Vista la formació del Compte General d'aquesta Corporació corresponent a l'exercici econòmic
2015, juntament amb tota la seva documentació annexa al mateix.
Vist que la Comissió Especial de Comptes d'aquest Ajuntament en sessió celebrada en data
24/11/2016 va emetre el corresponent informe preceptiu en relació al Compte General d'aquesta
corporació relatiu a l'exercici 2015.
Considerant que mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears número
151 d'1/12/2016 el Compte General –juntament amb l'informe d'aquesta comissió- van ser
objecte d'exposició al públic durant el termini de quinze dies, durant els quals, i vuit més, els
interessats van poder presentar reclamacions, objeccions o observacions, sense que se n'hagin
presentat cap.
Vist el dictamen favorable emès per la Comissió Especial de Comptes el 26/1/2017, en relació a
aquest compte, sobre la base de tot l'exposat, el Ple de la Corporació, acorda:
PRIMER.- Aprovar el Compte General de l'exercici 2015.
SEGON.- Remetre el Compte General aprovat juntament amb tota la documentació que la
integra a la fiscalització del Tribunal de Comptes i òrgan autonòmic, tal com s'estableix en
l'article 212.3 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial
decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i, en compliment dels mandats de la Llei Orgànica
2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i altra normativa
concordant, al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.
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QUART. MOCIÓ PELS PROBLEMES OCASIONATS PELS DEFECTES
ESTRUCTURALS DEL CAMÍ DE SON VALLS I ALTRES INFRAESTRUCTURES
VIÀRIES DURANT LES INTENSES PRECIPITACIONS I ADOPCIÓ DE MESURES
(PSOE)
El Sr. Veny, regidor PSOE, explica aquesta moció.
La Sra. Batlessa diu que el passat dilluns l'enginyer de carreteres va venir a veure-ho però haurà
de tornar perquè hi havia molta aigua i embassaments. Se li va comentar per fer una rampa o fer
una canaleta i va contestar que s'havia d'estudiar. El Sr. Veny, regidor PSOE, diu que el pou deu
estar ple i que els veïnats el varen desembossar. La Sra. Batlessa diu que s'ha xerrat amb els
veïns deixar un pas per darrere per poder sortir en casos d'urgència i es deixaria la grava si es
posen d'acord. També diu que les síquies les han de fer netes els veïnats perquè no són de
l'ajuntament ni de medi ambient sinó de finques privades.
El Sr. Joan Barceló considera molt oportuna aquesta moció i fa la següent intervenció sobre els
dos episodis de pluges intenses de desembre 2016 i gener 2017:
"Les Illes han estat afectades en els darrers dos mesos per dos episodis de pluges intenses que
han provocat moltes inundacions i destrosses, un tema que ha preocupat i preocupa molts
porrerencs i mallorquins aquests dies. Porreres té una mitjana anual 515 litres m2. Diu que
l'episodi de desembre 2016 varen caure 155 litres, un 30%, i el gener del 2017 varen caure 119
litres, un 23%. Per tant entre els dos episodis s'ha recollit un 53% de la pluja anual. Si es
compara l'episodi de gener amb el de desembre s'observa que les pluges han estat més
importants en l'episodi de desembre. Això que vol dir?, el desembre passat va ploure més del
doble d'un desembre "normal". D'altra banda a Mallorca les precipitacions mitjanes d'un mes de
gener són de l'ordre dels 50 l/m2, i que aquest gener se'n recolliren 119. Per tant la setmana
passada va ploure el triple que un gener "normal".
Per a poder explicar la raó per la qual l'episodi de gener ha causat més problemes d'inundacions
hi ha dos motius. El primer consisteix que el segon episodi s'ha produït poc temps després en
menys d'un mes del primer episodi. Quan tenim un episodi de precipitació important, per norma
general, les aigües poden fer dos camins: Infiltrar-se a l'aqüífer o escolar-se per damunt del
terreny fins a arribar a un torrent o al mar. Quan els episodis de pluja són importants i poc
espaiats en el temps, les aigües de pluja ja no poden infiltrar-se, ja que el terreny està saturat
d'aigua, sinó que la majoria d'elles s'escolen per la superfície. Aquest fet és especialment
rellevant en aquelles zones on les roques de superfície són més impermeables. Aquest és el cas
de la zona del Pla de Mallorca, poc permeable i que per tant queda saturada d'aigua de manera
ràpida provocant que gran part de la pluja s'escoli cap als torrents. Un altre factor a considerar
és el relleu o topografia del terreny. A les zones amb poc pendent l'aigua que circula pels
torrents o llits ho fa amb menys velocitat que a les zones on hi ha grans pendents. Aquest fet
també afecta en gran mesura a la zona del Pla de Mallorca, i sobretot a la nostra zona. Per
aquesta raó en aquestes zones les inundacions poden ser persistents i afectar àrees importants.
Una altra circumstància és que les zones que han estat afectades en aquest darrer episodi (zona
del Pla de Mallorca) està força poblada i té moltes infraestructures (carreteres) que travessen
torrents. Per tant les inundacions han afectat a més infraestructures.
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Les dades ens indiquen que sumant ambdós episodis a l'illa de Mallorca han plogut o caigut de
l'ordre dels 1.000 hectòmetres cúbics. Sabeu quan n'hi caben al Gorg Blau i a Cúber, junts?. Es
pensa que uns 200 hectòmetres cúbics s'han infiltrat un 20% aproximadament.
El professor i historiador Antoni Mas i Forners publicava al Diario de Mallorca- que "Bona part
de la culpa -si la podem anomenar així- la té la destrucció progressiva que pateix, des de fa una
quarantena d'anys, la xarxa de drenatge tradicional (albellons, siquions de partió, síquies,
torrentons, torrents, clavegueres...) que han construït o canalitzat els pagesos i els picapedrers
mallorquins durant centenars d´anys, acumulant els esforços de moltes de generacions. De qui n
´és la responsabilitat? I ell explica que de pagesos "mecanitzats" que, llaurant a molta fondària i
fora parar gens d´esment, espenyen els albellons, destrossen les síquies o les omplen de terra; d
´arquitectes, promotors i mestres d´obra que tapen o esbuquen tota quanta cosa els fa nosa per
construir; d´enginyers que fan projectes de reparació i eixample de torrents amb el llit i els
costats de ciment, com si als torrents només hi vessessin les aigües les síquies "majors"; de tots
aquells arquitectes, aparelladors i enginyers que no tenen en compte -a bastament, almanco- les
característiques del règim pluviomètric de Mallorca i que per això mateix no preveuen un
sistema de drenatge o d´evacuació suficients; de polítics, promotors i tècnics urbanístics que han
permès o propiciat la urbanització d'indrets on ningú, fa cinquanta o cent anys, li haguera passat
pel cap fer-ho.
En definitiva, la responsabilitat és de tots aquells que han oblidat o no han tingut en compte que
el paisatge actual de Mallorca no és precisament natural, sinó que és en gran part una
construcció social; és a dir, la suma dels efectes de l'acció humana durant molts de segles.
Heu volgut dir per activa i per passiva a tots els mitjans de comunicació que heu tingut
oportunitat que tota la culpa era dels torrents. I l'urbanisme irresponsable que vos Jaume
Martorell n'heu estat responsable aquí a Porreres no ha tingut culpa de res? N'hi ha que
construeixen una casa il·legal devora la mar a dedins fins i tot, l'aigua t'expulsa, i ara hem
d'arreglar els desperfectes amb els doblers de tothom. Això és el que volen?
Ara resulta que els camps inundats ho són per culpa dels torrents i no de la quantitat d'aigua que
ha caigut. L'anterior govern hi destinava uns 1.500 milions i l'actual 3.500. Per a l'Ajuntament
tots els problemes que ara han provocat les inundacions o deriven del Govern o del Consell. I
com és que abans no havien fet res, excepte deixar construir a indrets inundables del poble?
Quina mala memòria selectiva que tenen! El 2009, la directora d'Abaqua, vinculada al Govern, i
el batle de Porreres, Bernat Bauçà (tots dos d'UM), es feren la foto al torrent del Pont que dies
enrere s'havia desbordat arran de les precipitacions. Van haver d'acudir diferents cossos
d'emergències i de seguretat. Prometeren llavors una inversió de 1'5 milions d'euros. Mai més se
n'ha sabut res. Que va passar amb aquelles obres?. Qui comandava a la Sala? O sigui al 2009 ja
venien fum. I no es feren. És aquesta l'eficàcia de l'equip de govern?"
La Sra. Batlessa contesta que el divendres va telefonar a la direcció general de medi ambient
perquè els veïnats del camí de Son Mesquida estaven preocupats i li varen dir que era festa i fins
dilluns no hi podrien anar. Diu que per tres hores que quedaven de feina de neteja a la zona de
l'avenc de Son Gornals la conselleria no va acabar i aquestes zones s'estaven inundant. Està
d'acord que no tota la culpa és de la neteja dels torrents però es queixa que el Conseller de Medi
Ambient no es va preocupar per la situació extrema dels veïnats que no podien sortir del poble.
En canvi va dir a un mitjà de comunicació que farien feina tot el cap de setmana i inclús va anar
a Montuïri, sense telefonar per preocupar-se pels veïns de Porreres. També diu que el projecte
que s'ha comentat està a la conselleria però no es va executar.
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Finalitzat el debat, vist el dictamen favorable de la comissió informativa de 26/1/2017 s'aprova
la següent moció per unanimitat:
"ESTUDI DELS PROBLEMES OCASIONATS PELS DEFECTES ESTRUCTURALS DEL
CAMÍ DE SON VALLS I ALTRES INFRAESTRUCTURES VIÀRIES DURANT LES
INTENSES PRECIPITACIONS I ADOPCIÓ DE MESURES
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La setmana dels passats 19 al 23 de desembre de 2016, però sobretot el dia 19, es va produir al
nostre municipi un episodi d'intenses precipitacions, que va ocasionar greus desperfectes i
problemes circulatoris al nostre municipi.
Els passats dies 19, 20 i 21 de gener, aquest episodi es va repetir amb el mateix o major
virulència, tornant a ocasionar desperfectes i problemes circulatoris pels camins i carreteres del
nostre municipi.
El nostre clima, que es denomina Mediterrani, es caracteritza per un règim de precipitacions
molt irregular, en el que tant es poden donar períodes, més o menys importants, de sequeres,
com episodis de precipitacions que es poden qualificar de torrencials. Aquestes precipitacions
no tenen cap patró, sinó que tant es poden donar vàries vegades en un període curt de temps,
com ha passat aquest any, com passar anys sense produir-se.
Aquest fet provoca que hàgem de tenir unes infraestructures viàries, tant pel que respecte a les
carreteres com als camins públics, preparats per suportar aquests episodis d'intenses
precipitacions. Amb això, es pretén evitar que veïns d'algunes zones rurals del municipi puguin
quedar aïllats durant hores o fins i tot dies.
El camí de Son Valls és un camí que coincideix amb un torrent, per tant, per ell baixa tota
l'aigua caiguda a la conca que poden denominar de Son Valls, pel nom de les finques que
l'ocupen. Aquesta conca, és relativament gran, per la qual cosa amb pluges intenses pot donar a
la circulació grans quantitats d'aigua en molt poc temps. Aquesta aigua desguassa a la carretera
de Llucmajor – Porreres, i va pel seu traçat fins a l'entrada de Porreres, per després girar a la
dreta i bordejar la ronda, en el que es coneix com el torrent de "La poruga".
La carretera de Llucmajor – Porreres, es va reformar fa 7-8 anys. Abans de la reforma, no hi
havia cap problema, ja que l'aigua que arribava pel camí entrava a la carretera, que comptava
amb unes bones síquies a les voravies, i seguia el seu curs natural. Però amb la remodelació, es
va elevar la carretera més d'un metre per sobre del camí, i se li varen llevar les síquies, essent
substituïdes per canalitzacions enterrades de 30 cm, aproximadament, de diàmetre. Això fa que,
actualment, amb els episodis que ens hem trobat, els sistemes de desaiguo que hi ha siguin
insuficients, i a l'entrada del camí es creï una bassa d'aigua que supera el metre, per la diferència
d'alçada entre la carretera i el camí, i faci impossible la circulació, per la qual cosa, i com que no
té altra sortida el camí, els veïns que viuen a la zona, es troben amb una situació d'aïllament.
Per tot això, a proposta del Grup Municipal Socialista a l'Ajuntament de Porreres, l'Ajuntament
de Porreres aprova la següent MOCIÓ:
Es faci una revisió i estudi dels problemes causats per les intenses precipitacions als camins
públics, i es proposin, en els casos que sigui possible, solucions per evitar que es repeteixin els
problemes en futurs episodis de precipitacions intenses.
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Es faci una revisió i inventari dels problemes causats per les intenses precipitacions a les
carreteres del municipi, i es lliuri al Departament de Territori i Infraestructures.
Es faci un estudi de les alternatives i s'adopti la solució més adequada per tal que a l'arribada del
camí de Son Valls a la carretera de Llucmajor – Porreres, en futurs episodis de precipitacions
intenses, s'hi acumuli la quantitat d'aigua que ho fa actualment, i així s'eviti aquesta situació
d'aïllament als veïns. Aquesta solució, podria passar per anivellar el camí amb la carretera fent
una rampa amb un pendent molt suau.
Es demani al Departament de Territori i Infraestructures que quan hagi de fer front a la reparació
de les voravies, dels desperfectes ocasionats per les pluges, aprofiti, i les doti de sistemes de
desaigua adequats per episodis de precipitació com els viscuts aquests dies passats.

CINQUÈ. DACIÓ DE COMPTE DECRETS DE BATLIA/REGIDORIES DELEGADES
Es dóna compte de les resolucions i decrets dictats per la batlia - presidència o regidors/es
delegats/es i la corporació queda assabentada.
El Sr. Joan Barceló, regidor MES, diu que el decret d'aprovació del padró d'habitants no
s'adjunta el llistat i es contesta que conté totes les dades personals però que el pot consultar.

SISÈ. DACIÓ DE COMPTE ACORDS JUNTA DE GOVERN
Es dóna compte de les resolucions i acords adoptats per la Junta de Govern Local i la corporació
queda assabentada.
El Sr. Barceló, regidor MES demana informació sobre les següents factures: en relació a les
factures de fotocopies i es contesta que és una factura periòdica que cobra Canon segons el
nombre de còpies; en relació a les factures d'Orange per valor de 845 euros es contesta que es
tracta de tots els telèfons de la casa; en relació a dues factures de Cinesi i es contesta que és
l'empresa que ha redactat el pla de mobilitat i que es va pagar en dues vegades; en relació a dues
factures de la Cooperativa Agrícola es contesta que una és per esquitxar i l'altre per lots de
productes porrerencs; en relació a una factura per a la recollida d'animals de Natura Parc
s'explica que hi ha un conveni mensual segons el qual aquesta empresa fa la recollida dels
animals abandonats i, en cas que no tinguin xip, ells els han de mantenir i fer-se càrrec de la
manutenció fins que hi hagi una adopció; en relació a la factura de 2.570 € de Design Imatge es
contesta que es tracti del disseny i logotip del Tastart i que aquest disseny servirà per als anys
vinents; en relació a la factura d'APAEMA de 2.200 € s'explica que varen fer un curset sobre el
cultiu i tractament de l'abercoc; en relació a les despeses de benzina es demana quin control es
fa i es contesta que les factures les signen el regidor i el personal responsable; en relació a una
indemnització de la Sra. Barceló per import de 300 € es contesta que aquesta senyora va caure
al punt verd i se li varen espenyar les ulleres; en relació al compte justificatiu de l'Associació de
Persones Majors es contesta que es tracta d'una subvenció per pagar el corrent del local de la
gent gran; en relació a dues factures per a la diagnosi i sanejament es contesta que ho ha fet una
empresa especialitzada amb càmeres.
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SETÈ. TORN OBERT DE PRECS I PREGUNTES
El Sr. Mateu Suñer, regidor PP, demana quan es llevaran els llums i l'arbre de Nadal de la
rodona. La Sra. Batlessa contesta que s'està llevant però que la brigada ha estat ocupada amb els
problemes de l'aigua.
El Sr. Suñer, regidor PP, demana si es poden fer cinc cèntims de la reunió que es va fer sobre el
Polígon. La Sra. Bover i el Sr. Mesquida expliquen que es tractava d'una reunió informativa per
posar en contacte els compradors i els propietaris interessats en les parcel·les del polígon i que
estava organitzat per la Junta de Compensació.
El Sr. Suñer, regidor PP, demana informació sobre un senyal d'estacionament que hi ha devora la
farmàcia que diu que es pot estacionar durant 15 minuts però s'ha de posar l'hora. Demana com
es controla. La Sra. Margalida Palerm, regidora de circulació, diu que és una proposta del pla de
mobilitat que consisteix a habilitar zones per estacionar quinze minuts com a màxim i que la
policia ho controlarà perquè no s'estacioni més temps del permès. Es tracta d'una mesura
provisional de la qual s'informarà i es faran més reunions a més d'explicar-la al consell sectorial.
El Sr. Suñer diu que el carrer del Garrover està en molt mal estat l'asfaltat. es pren nota. També
diu que a la cruïlla del carrer Jaume II amb el carrer Major, devora el supermercat, els cotxes no
tenen massa visió i treuen molt el morro i es proposa posar un mirall perquè la gent no hi veu.
El mateix passa devora la Ferreteria de sa Ronda perquè els cotxes aparquen a dreta i esquerra i
els vehicles han de sortir molt.
El Sr. Miquel Àngel Veny, regidor PSOE, diu que hi ha una tapadora d'un fluvial al carrer Nou
que es mou i fa molt de renou perquè s'ha desfet un punt de soldadura i demana si es pot fer una
revisió. El Sr. Martorell contesta que en teoria es va arreglar dijous.
El Sr. Veny diu que al carrer de Ses Portasses és un carrer molt estret i hi ha problemes de
circulació si s'aparquen cotxes a mitjan carrer. El Sr. Martorell diu que s'ha de revisar el pintat
de les ratlles grogues i la Sra. Batlessa diu que una veïna ja li va comentar i va demanar un
informe a la policia recomanant una solució.
El Sr. Joan Barceló, regidor MES, demana informació sobre uns decrets de liquidació de la taxa
d'ocupació del sòl, vol i subsòl de la via pública a empreses telefòniques com Orange o
Iberdrola. S'explica que aquestes empreses han de liquidar aquesta taxa d'ocupació anualment
que suposa un percentatge de la seva facturació.
El Sr. Barceló diu que la Ràdio no funciona a segons quines zones i es contesta que alguns
transistors no agafen el senyal.
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.
La Batlessa,

La secretaria,
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