
ACTA DEL PLE ORDINARI DE L´AJUNTAMENT DE PORRERES DE 27 DE JULIOL DE 2020

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ:  

- Núm. 7/2020.
- Caràcter: ordinària.
- Data: 27 de juliol de 2020
- Horari: de 20:05 a 23:05 hores.
- Lloc: Sala de sessions de l’Ajuntament de Porreres.
- Regidors/es  assistents:  Francisca  Mora  Veny,  batlessa  (El  Pi);  Jaume  Martorell  Mesquida  (El  Pi);

Miquela  Bordoy Obrador  (El  Pi);  Gaspar  Mora Mulet  (El Pi);  Antoni  Sastre  Vanrell  (El  Pi);  Maria
Antònia Veny Serra (El Pi); Maria Rosa Juan Moll (MES); Sebastià Lliteres Lliteres (MES); Bartomeu
Garí Salleras (MES); Joan Obrador Gornals (PP); Teresa Julià Julià (PP); Miquel Àngel Veny Mestre
(PSOE).

- Regidors absents: Maria Agnès Sampol Sabater (PP)  
- Secretaria - Intervenció: Maria del Mar Estarellas Pascual 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

La batlia dona la benvinguda a les persones assistents. A continuació, s'explica que es durà a terme la sessió
plenària ordinària de manera presencial i que hauran de mantenir les distàncies i dur les mascaretes quan no
parlin en compliment de les mesures sanitàries imposades a causa de la Covid-19. A l'hora a dalt assenyalada
es reuneixen a la  Casa Consistorial els Srs./es Regidors/es que s'indiquen a dalt presidits per la Batlia i
assistits per la Secretària de la corporació, amb la finalitat de dur a terme la sessió plenària de l'Ajuntament
que havia estat convocada pel dia d'avui. Comprovada l'existència del quòrum que exigeix la Llei, s'ordena el
començament de la sessió amb l'ordre del dia indicat.

PRIMER. ESTUDI I APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

En compliment del que disposa l'art. 97.2 de la Llei 2012006, de 15 de desembre, municipal i de règim local
de les llles Balears, la batlia demana si algun membre de la corporació vol formular qualque observació a
l'acta de la darrera sessió anterior. Finalment se sotmet a votació i s'aprova per unanimitat l'acta de la sessió
plenària ordinària núm. 5 de 25 de maig de 2020 i l'acta de la sessió extraordinària núm. 6 de 29 de juny de
2020.

La Sra. Teresa Julià (PP) diu que està pendent d'enviar l'acta de la Junta de Govern de 15 de gener de 2020 i
l'acta de la segona reunió d'esports. El Sr. Toni Sastre, regidor d'esports, diu que encara no està aprovada i
que s'enviarà quan s'aprovi per la comissió al setembre.

SEGON.  MODIFICACIÓ  PUNTUAL  NÚM.  6  DE  LES  NORMES  SUBSIDIÀRIES  DE
PLANEJAMENT  PER  A  L'ELIMINACIÓ  DE  LA  PROHIBICIÓ  DE  L'ÚS  DE  FUSTERIA
METÀL·LICA A LES QUALIFICACIONS DE NUCLI ANTIC II I INTENSIVA

La Sra. Batlessa explica que la proposta consisteix a modificar la normativa perquè no estigui prohibit l'ús de
materials metàl·lics en els elements de fusteria en les qualificacions del Nucli Antic II i intensiva per adaptar-
se als nous materials actuals. Afegeix que no s'inclou el centre antic.

El Sr. Jaume Martorell, regidor d'urbanisme, diu que es tracta de donar seguretat als tècnics perquè com està
redactada la normativa actual queda ambigu. El centre antic I s'ha de mantenir de fusta com tota la vida però
al centre II i a intensiva, considerem que tots els sectors de materials de construcció han evolucionat i no
s'han  de  perjudicar.  Recorda  que  a  extensiu  i  a  rústic  estava  permès  i  que  era  una  incongruència.  Les



ACTA DEL PLE ORDINARI DE L´AJUNTAMENT DE PORRERES DE 27 DE JULIOL DE 2020

edificacions protegides al Catàleg de Patrimoni hauran de conservar la fusteria tradicional i no corr perill el
patrimoni històric. Els tècnics consideraven oportú fer la modificació per evitar greuges comparatius.

La  Sra.  Maria  Rosa  Juan,  regidora  MES,  diu  que  no  han  detectat  complicacions  en  la  documentació  i
consideren que és correcte. En canvi, discuteixen la tramitació per urgència tenint en compte que les normes
subsidiàries s'han d'aprovar pel ple aviat i pensaven que s'hi podria incloure. La Sra. Batlessa contesta que
aquest tràmit és més àgil i, per reactivar l'economia, convé eliminar les incerteses.

La Sra. Teresa Julià, regidora PP, considera que la proposta és encertada però la considera insuficient perquè
discrimina el  centre  antic.  Diu que el poble no segueix  un criteri  estètic  i  que al  centre  antic  1 n'hi  ha
d'alumini. Convé posar fil a l'agulla. El Sr. Martorell diu que no té un caràcter retroactiu i que, quan al centre
antic es vulguin canviar les persianes, les hauran de posar de fusta. La Sra. Julià diu que al carrer del Vent hi
ha persianes d'alumini.  El regidor d'urbanisme contesta que com més ho allarguem serà pitjor. Les cases
protegides ho seguiran estant. També diu que s'havia de posar clar com els tècnics havien de valorar els
projectes i que s'hauria d'haver fet abans.

Finalitzat el debat, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent General de 16 de juliol
de 2020, se sotmet a votació i s'aprova el següent acord per unanimitat:

“L'Ajuntament de Porreres proposa modificar els articles 97 i 105 de les Normes Subsidiàries de Porreres de
l'any 1998 per tal que no estigui prohibit l'ús de materials sintètics o metàl·lics en els elements de fusteria en
les qualificacions Nucli Antic II i  Intensiva. A causa del seu ús majoritari en l'actualitat i davant la gran
varietat de nous materials sintètics i metàl·lics sorgits, es considera adient admetre'ls. Aquesta modificació no
afecta les determinacions del Pla Territorial de Mallorca, ni a cap altra legislació, planificació sectorial o de
planejament vigent més enllà de la municipal.

L'article 171.2 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 els articles 58 i 59 de la Llei 12/2017 de 29 de desembre d'urbanisme de les Illes Balears regulen
la modificació dels instruments de planejament urbanístic en els casos que es prevegin canvis aïllats en la
normativa, sense que suposin canvis substancials en el model urbanístic i territorial del municipi.

Per tot això, d'acord amb el què disposa l'article 55.3 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de
les Illes Balears i l'article 22.2.c de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, el
Ple de la corporació acorda per unanimitat:

Primer. Aprovar inicialment la modificació puntual núm. 6 que consisteix a modificar els articles 97 i 105 de
les Normes Subsidiàries de Porreres de l'any 1998 per eliminar la prohibició existent d'utilització de materials
sintètics i metàl·lics per a fusteria en les qualificacions Nucli Antic II i Intensiva.

Segon.  Sol·licitar  a  la  Comissió  de  Medi  Ambient  de  les  Illes  Balears  l'exoneració  del  procediment
d'avaluació ambiental, en ser una modificació d'escassa entitat, d'acord amb l'article 9 de la Llei 12/2016, de
17 d'agost, d'avaluació ambiental de les Illes Balears.

Tercer. Sotmetre l'expedient al tràmit d'informació exposició pública per termini de trenta dies als efectes que
puguin presentar-se al·legacions o reclamacions. Per la qual cosa, s’inserirà un anunci al Butlletí Oficial de
les Illes Balears, en un dels diaris de major difusió de les Illes Balears i a la seu electrònica de l'Ajuntament a
l’enllaç  https://www.porreres.cat/ca/arxius-i-documents/urbanisme

3.  EXPEDIENT  DE  SUPLEMENT  DE  CRÈDIT  FINANÇAT  AMB  ROMANENT  LÍQUID  DE
TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS PER AMORTITZACIÓ ANTI CIPADA DE PRÉST
ECS ( EX P. 9/ 20)
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La Sra. Batlessa explica que els romanents positius dels exercicis anteriors poden fer-se servir per amortitzar
deute de forma anticipada i recorda que ja no es permet destinar-ho a inversos financerament sostenibles. Diu
que hi ha notícies que el Govern Estatal podria reclamar-ho per reduir dèficit de l’Estat. El Romanent de
Tresoreria és de 1.180.085,16€ i el superàvit és de 875.218,25€. Es proposa amortitzar el préstec que es va
sol·licitar per les obres de l’Auditori i pel Fons de Pagament a Proveïdors per fer front a la crisi econòmica
per un import de 475.031,79€. 

La Sra. Maria Rosa Juan, regidora MES, considera que és una passa important per a sanejar els comptes
municipals i eixugar el deute d’anys anteriors, que feia estona que s’anava arrossegant. Considera que s’ha de
gestionar amb prudència i dona l’enhorabona a l’equip de govern per la iniciativa. Considera que s’ha de
seguir treballant per fer un bon ús dels doblers i remarca que seguiran treballant per vigilar que es faci un bon
ús dels doblers dels contribuents. La Sra. Batlessa contesta que el deute també era conseqüència de la crisi
brutal que hi va haver però que ara el romanent positiu permet fer aquestes coses. 

La Sra. Teresa Julià, regidora PP, considera que ja era hora i que si s’hagués fet abans no s’haurien d’haver
pagat tants d’interessos. La Sra. Batlessa diu que l’any passat ja es feren dues amortitzacions anticipades i
que poder disposar d’una guardiola per a inversos sostenibles també és interessant. 

Finalitzat el debat, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent General de 16 de juliol
de 2020, se sotmet a votació i s’aprova el següent acord per unanimitat:

«Vista la possibilitat d'aplicar el superàvit pressupostari en l'exercici 2020 a l'amortització de deute, s’ha in-
coat un expedient per a l'aprovació d'una modificació de crèdit mitjançant la modalitat de crèdit extraordinari.

Vist que s’ha posat de manifest el compliment dels requisits necessaris, per poder aplicar l'article 32 de la
LOEPYSF, així com l'import i les operacions que precisen amortitzar deute. 

Vista la liquidació del pressupost 2019 de l’Ajuntament on consta un Romanent líquid de tresoreria per a des-
peses generals (RLTDG) positiu d’import 1.180.085,16€ i vist que la capacitat de finançament de l’Ajunta-
ment és de 875.218,25€, es proposa la modificació del pressupost 2020 per a l’amortització anticipada de
préstecs per import de 475.031,79 €. 

De conformitat amb el que es disposa en l'article 177.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, aprovat per Reial decret 2/2004, de 5 de març, i en l'article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Re-
guladora de les Bases del Règim Local, el Ple, a proposta de la Comissió Informativa, adopta per unanimitat
el següent ACORD

PRIMER. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 9/2020 del Pressupost en vigor, en
la modalitat de crèdit extraordinari per a l'aplicació del superàvit pressupostari per amortitzar deute.

Descripció partida pressupost d’ingressos Import Alta Partida Ingressos

Romanent de tresoreria per a despeses generals 475.031,79€ 87000

TOTAL 475.031,79€

Descripció aplicació pressupost de despeses Import Alta Partida Despeses

Subvenció de capital a Fundació Auditori 183.422,39€ 334/78011

Amortització – Cajamar – refinan. FFPP 291.609,40€ 011/91304

TOTAL 475.031,79€



ACTA DEL PLE ORDINARI DE L´AJUNTAMENT DE PORRERES DE 27 DE JULIOL DE 2020

SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el Butlletí Oficial, pel termini de
quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-ho i presentar reclamacions davant el Ple. L'ex-
pedient es considerarà definitivament aprovat si durant el citat termini no s'haguessin presentat reclamacions;
en cas contrari, el Ple disposarà d'un termini d'un mes per resoldre-les».

4. REGLAMENT DE CREACIÓ I FUNCIONAMENT DE LA COMISSIÓ DEL NOMENCLÀTOR I
DEL PROCEDIMENT  PER  A L’ASSIGNACIÓ  DE  NOMS  DE  CARRERS,  EQUIPAMENTS  I
ESPAIS PÚBLICS DEL MUNICIPI

La Sra. Batlessa explica que varen considerar convenient crear aquesta comissió per debatre els topònims i
els noms de carrers més adequats. És una eina de feina on hi puguem participar tots atès que hi formen part
tots  els  partís  polítics  de  l’ajuntament,  els  quals  poden  delegar-ho  en  les  persones  qualificades  com  a
historiadors. La Comissió estarà oberta a les propostes ciutadanes que tindran veu sense vot. Recorda que
s'han  fet  propostes  ciutadanes  per  donar  nom al  nou tram del  vial,  però  cal  donar-hi  forma.  Considera
convenient que es considerin els noms de dones importants del municipi. 

El Sr. Garí, regidor MES, diu que el seu partit  s'abstindrà. No critiquen la creació de la comissió perquè
consideren  que  és  necessària  i  oportuna.  No  els  hi  agrada  la  composició  perquè  hi  manquen  persones
tècniques amb perfils d'historiadors,  filòlegs o representants d'entitats com per exemple l'Agrupació Cultural
de Porreres.  Únicament hi formen part representats polítics.  També diu que en el text es fa referència al
concepte  de  "ciutat"  i  sembla que  s'ha  fet  servir  el  model  d'un  altre  municipi,  cosa  que  no  els  sembla
malament però remarquen que s’han de revisar els documents abans de presentar al Ple. Crear una comissió
no és una garantia de feina perquè hi ha comissions que fa estona que no s'han convocat com la del museu o
el Patronat de l'Escola de Música, que s’havia de reconvertir i de la qual no hem tornat a saber-ne res més. En
definitiva, proposen incloure dues esmenes: incloure dues persones amb perfil tècnic a la seva composició
amb veu i vot, i fixar dues reunions anuals ordinàries.

La Sra. Batlessa diu que cada partit pot anomenar persones amb perfil tècnic. La proposta s'ha basat en un
model de l'Ajuntament de Palma perquè funciona i és una errada de transcripció. Pensa que les reunions s'han
de convocar segons el volum de feina i quan faci falta, però està d'acord en incloure que es reuneixi dos pics
a l'any com a mínim. El Sr. Lliteres, regidor MES, insisteix que si es preveuen dues reunions ordinàries, ja
obliga la comissió a revisar la feina i incentiva a fer propostes de millora. La Sra. Batlessa diu que el Patronat
s'ha donat de baixa i creu que no té sentit que una comissió revisi el funcionament de l'escola de música que
és un contracte de serveis, com tampoc es fa de l'escoleta. No queda clara quines funcions haurà de tenir.

La Sra. Julià, regidora PP, diu que creuen convenient posar noms de carrers interessants i que hi formin part
persones expertes en el tema. Esperen que tingui més èxit que altres comissions. Per exemple, la reunió de la
Covid just s'ha reunit un pic. La Sra. Batlessa contesta que no s'han reunit pel confinament i, amb relació al
pla d'activació econòmica, no hi ha novetats. A més, no fa falta que convoqui la batlia, sinó que ho podeu
impulsar si teniu propostes. El Sr. Obrador recorda que havien quedat un dijous i llavors no va anar bé. La
Sra. Julià considera interessant que els hi expliquin el que s'ha fet amb relació a la covid. La Sra. Batlessa
insisteix que les comissions es reuneixen bastant, al manco un 90%.

El Sr. Lliteres, regidor MES, diu que votaran a favor si s'inclou que a la composició, a més de persones
designades per partits polítics, hi hagi 2 persones amb perfil tècnic amb veu i vot. Així en el futur, si hi ha un
canvi de govern, ho hauran de respectar o modificar el reglament per ple si es vol canviar. La Sra. Batlessa
diu que ja es preveu, però sense vot. El Sr. Gaspar Mora, regidor de cultura, diu que la proposta ja va en
aquest sentit, és a dir, que inclogui tècnics. La Sra. Batlessa està d'acord en incloure aquestes dues esmenes:
que el regidor de cultura proposi dos tècnics amb veu i vot i que es reuneixi de forma ordinària dos pics a
l'any.

Finalitzat el debat, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent General de 16 de juliol
de 2020, se sotmet a votació i s'aprova el següent acord per unanimitat:
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«Vista  la  proposta  de la  Regidoria  de Cultura per  a  la  Constitució  d'una Comissió  Informativa Especial
anomenada "Comissió del nomenclàtor i del procediment per a l'assignació de nom de carrers, equipaments i
espais públics del municipi de Porreres.

De conformitat amb el que es disposa en l'article 124.3 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats  Locals aprovat per Reial  decret  2568/1986, de 28 de novembre,  el  Ple,  adopta el
següent Acord per unanimitat:

PRIMER. Constituir una Comissió Informativa de caràcter Especial denominada Comissió del nomenclàtor i
del procediment per a l'assignació de nom de carrers, equipaments i espais públics del municipi de Porreres,
l'objecte del qual serà l'estudi, informe i consulta amb relació al següent assumpte: Proposar denominacions
de nous carrers, equipaments i espais públics o la modificació d'aquests. 

SEGON. Aquesta Comissió es regirà pel reglament que s'adjunta i pel que disposen els articles 123 a 126 i
134 a 138 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per
Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.

 “REGLAMENT DE CREACIÓ I FUNCIONAMENT DE LA COMISSIÓ DEL NOMENCLÀTOR I DEL
PROCEDIMENT PER A L’ASSIGNACIÓ DE NOM DE CARRERS, EQUIPAMENTS I ESPAIS PÚBLICS
DEL MUNICIPI DE PORRERES

PREÀMBUL

El nomenclàtor,  com a conjunt de noms d’una població constitueix una riquesa patrimonial  que posa en
contacte la llengua i la cultura amb el seu territori i, per tant, forma part de la història del municipi. Una
història viva en què els noms dels llocs estan en constant evolució. Les denominacions de vies, vials, carrers,
camins,  places,  espais,  sectors,  llocs  i  equipaments  formen  part  del  patrimoni  col·lectiu  i  aporten  un
reconeixement  públic  a  la  manera  popular  de  denominar  els  espais,  a  una  causa,  a  la  memòria  d’un
personatge, a un esdeveniment,... És per això que el topònim incorpora un valor afegit de caràcter afectiu a
l’espai objecte de denominació, que contribueix a reforçar la  identificació amb l’entorn més pròxim i  el
sentiment ciutadà de pertinença a la col·lectivitat.

La  toponímia  porrerenca  és  llavors  un  patrimoni  col·lectiu  del  municipi  que  a  més  de  ser  un  element
d’informació sobre la història dels llocs que anomena és l’element identificador bàsic del territori i serveix
per acotar-lo i definir-lo. Per tant, cal sotmetre l’assignació de noms a unes regles ordenades i clarament
establertes.

Amb aquesta  voluntat  d’establir  un mecanisme i  un reglament  que permeti  dur  a  terme correctament la
competència  de  les  corporacions  locals  en  ordre  a  l’establiment  de  la  denominació  dels  vials,  espais  i
equipaments públics, no tan sols de nova creació sinó també per al canvi de denominacions anteriors, es crea
la Comissió de Nomenclàtor i el seu reglament de funcionament. 

Així, les directrius bàsiques que recull aquest reglament s’emparen amb la Llei 3/1986, de 29 d’abril, de
normalització lingüística, és la que regula la toponímia de la comunitat autònoma. L’article 14.1 estableix que
els topònims de les Illes Balears tenen com a única forma oficial la catalana. L’article 14.2 estableix que els
noms  de  les  vies  urbanes  han  de  ser  determinats  pels  ajuntaments  corresponents,  tenint  en  compte
preferentment la toponímia tradicional i els elements culturals autòctons. Finalment, l’article 14.3 estableix
que aquestes denominacions són les legals a tots els efectes i, doncs, la retolació s’hi ha d’avenir.

D’altra banda, a la Universitat de les Illes Balears funciona la Comissió Tècnica d’Assessorament Lingüístic
(CTAL), comissió delegada del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General, l’estatut del qual
fou aprovat el 20 de desembre de 2000, la qual s’ocupa de dur a terme l’assessorament lingüístic en matèria
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de llengua catalana en general i n’elabora els dictàmens corresponents, sol·licitats directament o a través del
Servei Lingüístic de la UIB.
 
CAPÍTOL I

DISPOSICIONS GENERALS

Article 1.- Objecte

1. Determinar el procediment de la denominació de carrers, equipaments i espais públics del municipi.

2. Elaborar una proposta de Nomenclàtor oficial de carrers, equipaments i espais públics del municipi.

3. Proposar denominacions de nous carrers, equipaments i espais públics o la modificació d’aquests.

Article 2.- Àmbit d’aplicació

Aquest reglament serà d’aplicació en tot el terme municipal de Porreres.

Article 3.- Definicions i conceptes

1. Als efectes d’aquest reglament s’entén per:

A. Vies  urbanes:  les  que  transcorren  íntegrament  pel  sòl  urbà  i,  en  funció  de  la  seva  definició
lingüística,  portaran  preferentment  la  denominació  d’avinguda,  carrer,  carreró,  passatge,  passeig,  plaça,
rambla, pujada, baixada, ronda, vial,  travessia o qualsevol altre adient a la tipologia de via urbana.

B. Travessera: la part d’una carretera que transcorre per nucli urbà s’anomenarà preferentment carretera
o travessera.

C. Vies rurals:  les compreses dins el terme municipal  que transcorren principalment per sòl rústic,
portaran preferentment la denominació de camí.

D. Espais  públics:  els  terrenys  de  titularitat  pública  i  d’ús  públic  destinats  a  activitats  d’esbarjo,
lúdiques,  educatives,  culturals,  etc.  En  funció  de  la  seva  definició  lingüística  poden  anomenar-se  jardí,
mirador, parc, pla, rotonda, etc.

E. Equipaments i altres centres públics: els centres i dependències municipals on es prestin serveis als
ciutadans.

2. Per a la denominació dels diferents tipus de via, espais o equipaments recollits en el punt anterior,
s’utilitzarà de manera preferent el que es recull en l’apartat anterior per a cada tipologia. No obstant això, de
manera motivada, la Comissió del Nomenclàtor de Porreres  podrà proposar-ne d’altres.

3. La denominació es compondrà del tipus de via, equipament o espai, i el nom específic. Pel que fa als
equipaments,  la denominació podrà anar acompanyada del destí de l’equipament o de la identificació de
l’activitat del centre.
 
CAPÍTOL II

CREACIÓ I FUNCIONAMENT DE LA COMISSIÓ DEL NOMENCLÀTOR DE PORRERES.

Article 4.- Creació i Objectiu
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Es crea la  Comissió del Nomenclàtor de Porreres com a òrgan d’assessorament,  informe i  consulta amb
relació a la determinació de les denominacions recollides en aquest reglament.

Article 5.- Naturalesa jurídica

La Comissió del Nomenclàtor de Porreres és un òrgan d’assessorament de l’administració municipal adscrit a
la Regidoria de Cultura que té assignada la competència d’informar, amb caràcter preceptiu i no vinculant, de
tots  els  assumptes  relatius  a  la  denominació  de  vies,  espais  i  equipaments  públics  del  municipi,  de
conformitat amb l’article 7 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de règim jurídic del sector públic. 

Article 6.- Funcions

Són funcions de la Comissió:

1. Assessorar en relació amb les propostes de denominacions de vies, espais i equipaments
públics.

2. Informar de les propostes de denominació de vies, espais i  equipaments públics que es
presentin per iniciativa municipal, entitats o persones interessades.

3. Recollir informació referent a vies, espais i equipaments públics sense denominació.

4. Recollir les propostes de noms per a vies, espais i equipaments públics del municipi.

5. Elaborar i mantenir un catàleg dels noms de les vies públiques, equipaments municipals i
espais públics.

6. Confeccionar i mantenir un catàleg de noms en previsió de futures denominacions.

7. Revisar  de  manera  periòdica  el  nomenclàtor  de  vies,  equipaments  i  espais  públics  del
municipi.

8. Elaborar altres estudis i informes relacionats amb l’objecte d’aquest reglament.

9. Estudiar i proposar millores relatives a la tasca de la Comissió.

Article 7.- Composició

La Comissió del  Nomenclàtor  de Porreres incorporarà la  paritat  de gènere en la  seva composició, en  la
mesura que sigui possible, i estarà formada per:

- Presidència: La batlessa/batle o el regidor/a en qui delegui.
- Secretaria: El/la regidor/a de cultura o regidor/a o empleat públic en qui delegui.
- Vocalies: 
a) Un representant de cadascun dels grups polítics municipals designats per aquests.
b) Dues persones amb perfil tècnic.

Article 8.- Règim de sessions i presa de decisions

1. La Comissió es reunirà prèvia convocatòria de la Presidència.

2. La Comissió es constituirà vàlidament amb l’assistència, com a mínim, de la meitat més un dels
seus membres. Caldrà per a la vàlida realització de les reunions l’assistència de les persones que realitzin
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les funcions de Presidència i Secretaria o qui, en cada cas, les substitueixi. La Comissió també quedarà
vàlidament constituïda quan, malgrat que no s’hagin complert els requisits de la convocatòria, estiguin
reunits tots els seus membres i així ho acordin per unanimitat.

3. Els membres de la Comissió prendran les decisions per consens. Quan no sigui possible se
sotmetran a votació. En cas de votació, les decisions es prendran per majoria simple i, en cas d’empat,
decidirà el vot de qualitat de la Presidència.

4. Podran assistir a les reunions, amb veu però sense vot, altres membres de l’Ajuntament o no, a
petició de la Presidència i en atenció al seu interès o coneixements específics sobre el tema puntual a
tractar.

5. La Comissió es reunirà de forma ordinària dos pics a l’any. 

6. En  el  no  previst  en  els  apartats  següents,  el  règim  de  sessions  i  presa  de  decisions  de  la
Comissió es regirà pel que s’ha establert als articles 15 a 18 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de règim
jurídic  del  sector  públic,  i  capítol  V  de  la  Llei  3/2003,  de  26  de  març,  de  Règim  Jurídic  de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes  Balears, o altra legislació que les substitueixi o
complementi.

 
CAPÍTOL III

PROCEDIMENT PER A L’ASSIGNACIÓ DE DENOMINACIONS

Article 9.- Procediment de denominació

1. La Comissió del Nomenclàtor de Porreres proposarà al Ple de l’Ajuntament l’aprovació d’una
llista i  dels plànols de tots els noms de vies,  equipaments i  espais públics. Aquesta relació tindrà la
consideració de Nomenclàtor oficial i recollirà les variacions i les noves denominacions que es puguin
produir, un cop s’hagin aprovat pel Ple de l’ajuntament.

2. L’expedient  sobre assignació  o  canvis de denominacions s’iniciarà per  resolució de batlia  i
convocarà la Comissió del Nomenclàtor de Porreres a efectes d’informar sobre la denominació objecte
de l’expedient iniciat.

3. El departament municipal que tingui coneixement de l’instrument de planejament que comporti
l’obertura de noves vies o espais d’ús públic ho comunicarà al servei corresponent dins la Regidoria de
Cultura per tal que iniciï l’expedient. Igualment, qualsevol altre servei o unitat administrativa que tingui
coneixement de l’existència  de vies,  equipaments o  altres  espais  d’ús  públic  sense  denominació  ho
comunicarà al servei corresponent per tal que s’estudiï l’inici d’assignació de denominació.

4. La Comissió determinarà els criteris per a l’atribució dels noms i encarregarà a alguns dels
membres de la  Comissió la redacció  d’una proposta  per ser  examinada en una propera sessió de la
Comissió.

5. La Comissió, a la vista de la proposta tècnica, elaborarà la proposta definitiva de denominació.

6. Finalitzat  el  tràmit  d’instrucció  del  procediment  i  a  la  vista  dels  informes  anteriors,  el
batle/batlessa elevarà proposta al Ple per tal que decideixi en definitiva.

Article 10.- Propostes de particulars
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1. Les  entitats  públiques  o  privades,  agrupacions  de  veïns  o  particulars  podran  formular  una
petició de denominació que hauran de formalitzar en escrit raonat adreçat a batlia, o bé podran enviar les
seves propostes a través de la seu electrònica de l’ajuntament.

2. La sol·licitud serà examinada en la primera reunió de la Comissió del Nomenclàtor de Porreres
posterior  a  la  data  de  presentació  de  la  petició.  Si  aquesta  considera  justificada  la  denominació
presentada, emetrà un informe favorable, que donarà lloc a l’inici de l’expedient de denominació si la
petició es concreta en una via, espai o equipament. En cas que la petició no concretés el lloc objecte de la
denominació,  l’informe  favorable  suposarà  la  inclusió  del  nom  proposat  en  el  catàleg  de  futures
denominacions.

3. Quan la petició faci referència a una via, espai o equipament en concret i la Comissió no estimi
adient aquesta denominació concreta, se’n podrà informar desfavorablement o determinar la inclusió de
la proposta de denominació en el catàleg per a altres futures denominacions.

4. Si  l’informe  sobre  la  denominació  proposada  fos  desfavorable,  la  Comissió  n’elaborarà  un
informe raonat.

5. El resultat de l’informe de la Comissió serà notificat a l’interessat.

Article 11.- Altres supòsits

6. En el supòsit de vies o espais oberts a l’ús públic de titularitat privada, la Comissió informarà
sobre possibles denominacions. A la sessió on es tracti sobre aquesta denominació hi podrà assistir el
propietari o un representant.

7. En alguns supòsits de rellevància especial, es podrà obrir un procés participatiu amb motiu de
l’assignació d’un nom a una via, espai o equipament públic.

8. Pel que fa a les vies o altres zones públiques confrontants o compartides amb altres municipis,
la denominació que es proposi s’haurà de fer per consens amb el municipi de què formen part.

Article 12.- Criteris genèrics de denominació

1. Amb caràcter general, prioritzar la incorporació de la toponímia local tradicional, dels elements
que formen part de la vida col·lectiva i de la memòria històrica, dels senyals d’identitat del municipi, de
les persones i/o entitats a les quals s'hagi atorgat la medalla del municipi així com dels personatges locals
més rellevants quant a la seva contribució a la col·lectivitat o pel fet d’haver difós una bona imatge del
municipi a través de les seves activitats.

2. Visualitzar  la  contribució  femenina  en  el  Nomenclàtor  del  municipi  amb  l’objectiu  de
compensar el dèficit històric de visibilitat de la contribució civil de les dones a la societat, donant la
rellevància que es mereix a aquelles personalitats femenines que destaquin, ja sigui en l’àmbit acadèmic,
polític, laboral, econòmic, científic, artístic, social..., per tal de fer efectiva la igualtat d’oportunitats entre
homes i dones.

3. Suport popular: Aquelles propostes que han estat aprovades pel ple municipal; les que han estat
proposades amb el suport de col·lectius o entitats; i les que la institució municipal hagi rebut per mitjà de
campanyes de recollida de signatures.
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4. Relació  amb  el  municipi:  En  referència  a  tots  aquells  topònims,  emplaçaments  físics,
esdeveniments o denominacions populars que formin part  de l’imaginari  col·lectiu dels porrerencs i
porrerenques, amb l’objectiu de preservar-ho.

5. Personatges rellevants del municipi: En referència a tots aquells personatges que han nascut,
viscut o treballat al municipi o aquells que sense haver-hi nascut, viscut o treballat, guardin una relació
molt estreta amb Porreres.

6. Rellevància  científica,  social  o  històrica:  En  referència  a  tots  aquells  personatges  i
esdeveniments que, des d’un vessant històric tinguin una dimensió universal. En aquest cas, però, és bo
que aquests tipus de nomenclatures fos consensuada i no atemptés contra els valors democràtics del
municipi.

7. Incorporar personatges, elements, drets o valors humans rellevants d’àmbit nacional o universal.

8. Defugir les duplicitats o noms similars que puguin portar a confusió. En cas que la Comissió
consideri  d’interès  utilitzar  un  nom semblant  a  un  altre  existent,  s’aplicarà  a  una  tipologia  d’espai
diferent.

9. En el  cas  que  s’hagi  donat  de  baixa  el  nom d’un  espai  o  hagi  desaparegut  físicament per
remodelacions del  sector,  no donar  el  seu nom a una altra  via  per  evitar  els  inconvenients que pot
representar  per  als  registres  notarials  i  cadastrals.  Així  mateix  tampoc reutilitzar  per  altres  vies les
denominacions antigues de vies en les quals hagin figurat persones empadronades.

10. Normalitzar els noms des del punt de vista lingüístic, si bé es respectaran els cognoms i noms
de llocs en la seva grafia tradicional. En tot cas s’atendrà a les recomanacions ii normatives del Servei
Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears.

11. Conservar les denominacions temàtiques existents referides als noms de comarques, municipis,
accidents geogràfics o de qualsevol altra agrupació temàtica, les quals es determinaran, sempre que sigui
possible, en llengua catalana.

12. Tendir en la mesura del possible a l’homogeneïtat temàtica dels noms dels vials per sectors.

13. En el supòsit de canvis de denominació, es prioritzarà aquell que provoqui la menor incidència
o repercussió als ciutadans.

14. Que no sigui possible cap confusió fonètica.

15. Que els vials d’una sola direcció ininterrompuda tinguin una única denominació.

16. Amb  caràcter  general,  i  per  tal  de  dotar  la  decisió  d’una  major  perspectiva  històrica,  la
incorporació al Nomenclàtor de noms de personatges no es farà abans de cinc anys després de la seva
mort,  llevat  de  casos  especials,  com  per  exemple  les  persones  que  han  rebut  la  distinció  de  fills
predilectes o adoptius del municipi.

La  Comissió  determinarà,  en  les  seves  reunions,  les  ponderacions  que  es  tindran  en  compte  a  l’efecte
d’aplicar els criteris genèrics de denominació previstos en aquest article.
 
CAPÍTOL V

PROCEDIMENTS I REQUISITS

Article 14.- Procediment
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1. El procediment per a la determinació i per al canvi de denominació de vies, equipaments i d’espais
públics el pot iniciar d’ofici el mateix Ajuntament, amb la redacció prèvia d’una memòria que justifiqui la
proposta.

2. El procediment per a la determinació i per al canvi de denominació de noms de vies, equipaments i
d’espais públics es podrà iniciar a petició d’un particular o entitat. En aquests casos el particular o entitat
haurà  de  presentar  una  instància  en  què  justifiqui  els  motius  de  la  seva  petició  i  la  proposta  de  nova
denominació, que haurà d’ajustar-se als criteris establerts en aquest reglament.

Article 15.- Aprovació

L’aprovació de noves denominacions o el canvi de denominacions correspondrà al Ple de l’Ajuntament i
requerirà, en tots els casos, l’informe de la Comissió del Nomenclàtor de Porreres.”

CINQUÈ. ESTUDI I APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 4 DE L’ORDENANÇA
FISCAL REGULADORA DE LA TAXA DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE PORRERES

La Sra. Batlessa explica que el servei de l'Escola de Música s'ha de treure a concurs perquè puguin començar
aquest setembre. Explica que s'ha considerat oportú revisar les quotes a la baixa a causa de la situació que
s'està vivint i que s'indiquen a la proposta de modificació.

La Sra. Maria Rosa Juan, regidora MES, confia que el fet d'abaixar els preus de les taxes no repercuteixi en la
qualitat del servei.  El Sr. Gaspar Mora, regidor de cultura,  contesta que el preu/hora del professorat s'ha
incrementat una mica i és de 22,50 €.

La Sra. Teresa Julià, regidora PP, demana qui ha fet la previsió de l'alumnat i el regidor de cultura contesta
que la directora actual de l'escola de música. Demana si està previst incloure bonificacions per famílies amb
necessitats socials especials i la Sra. Batlessa diu que això ja es fa a través de Serveis Socials.

Finalitzat el debat, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent General de 16 de juliol
de 2020, se sotmet a votació i s’aprova el següent acord per unanimitat:  

“Segons el document tècnic-econòmic que s’adjunta es proposa dur a terme les següents modificacions a les
quotes que han d’assumir els alumnes de l’Escola municipal de Música de Porreres: 
� S’iguala el preu/hora de corda a la resta instruments: passa de 35€, 50€ i 65€ a  30€,45€,55€
� La quota de l’instrument tradicional de 30min/ 45mins passa de 17€/26€ a 15€/23€
� El llenguatge musical de 16€ a 15€
� La classe individual d’instrument passa de 40€,60€,80€ a 35€,55€,75€
� L’acompanyament de piano 60min passa a de 60 a 55€
� El conjunt coral passa de 10 a 0€: es bonifica 100% el conjunt coral
� La matricula passa de 20 a 15€
� Els descomptes passen de 15% a 20% (grau elemental complet) i de 20 a 25% (grau reglat)
� Arrodonir a la baixa els preus/hora finals quedant la part decimal a 0.

Conforme a l'article 54 del Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, i segons la proposta de Dictamen
de la Comissió Informativa, el Ple d'aquest Ajuntament acorda el següent: 

PRIMER.  Aprovar  la  modificació  parcial  de  l’article  4  de l'Ordenança  fiscal  reguladora  de  la  Taxa  de
l’Escola Municipal de Porreres amb la següent redacció:
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Conceptes Quotes
anuals

Quotes mensuals
30 min/set
(a instrum: 

Iniciació / 

música i 

moviment)

45 min./set. 60 min./set. 120
min./set.

Instrument vent 30,00€ 45,00 € 55,00 €
Instrument percussió 30,00€ 45,00 € 55,00 €
Instrument corda 30,00€ 45,00 € 55,00 €
Instrument tradicional 15,00€ 23,00 € 30,00 €
Cant 30,00€ 45,00 € 55,00 €
Llenguatge musical ** -- -- 15,00 € 20,00 €
Classe  individual
instrumental 

35,00€ 55,00 € 75,00 €

Conjunt instrumental -- -- 0,00 €
Conjunt coral -- -- 0,00 €
Banda Jove -- -- 0,00 €
Acompanyament piano 30,00 € 45,00 € 55,00 €
Matrícula curs escolar 15,00 €
* El curs d’Instrument de grau elemental complet aplica 20% de descompte aproximat sobre la
quota total, excepte pels estudis de cant i instrument tradicional.
* El curs d’Instrument de grau reglat aplica 25% de descompte aproximat sobre la quota total,
excepte pels estudis de cant i instrument tradicional.
(la quota total inclou: Instrument, lleng.musical, conjunt instrum./banda jove i cant coral)
** Si l'alumne fa classes de 2 o més instruments únicament es pagarà una sola quota de llenguatge
musical (és a dir, no s'aplica al segon instrument la quota de "classe individual d'instrument")

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

TERCER. Considerar, en el cas que no es presentessin reclamacions a l'expedient, en el termini anteriorment
indicat, que l'Acord és definitiu, sobre la base de l'article 17.3 del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

QUART. Facultar a la batlia per subscriure els documents relacionats amb aquest assumpte.

 
SISÈ.  DACIÓ DE COMPTE DEL S PLECS TÈCNICS I ADMINISTRATIUS QUE HAN DE REGIR
LA LICITACIÓ DE L SERVEI DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE PORRERES

La Sra. Batlessa dona compta de la tramitació de l'expedient de contractació del servei d'Escola Municipal de
Música  de  Porreres  per  procediment  obert  i  tramitació  ordinària.  El  valor  estimat  del  contracte  és  de
208.645,64 euros, tenint en compte la durada inicial del contracte de dos anys (139.097,10 €). També s'ha
valorat la possible prestació del servei d'un any més de durada de la pròrroga (69.548,55 €). Recorda que és
un servei deficitari i que l'ajuntament ha de fer una aportació econòmica.

El Sr. Lliteres diu que el Patronat apareix en el Plec i que segons el que ha dit abans la batlessa no té sentit
que hi segueixi apareixent; i la Sra. Batlessa contesta que ja s'ha explicat que ja no té sentit que el Patronat
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hagin d'exercir funcions de control de l'escola de música, però que si volen, es pot convocar a l'equip directiu
de l'escola de música perquè ens expliquin el que sigui.

La corporació queda assabentada.

SETÈ.  DACIÓ  DE  COMPTE  DE  L’INFORME  SOBRE  ELS  SÍMBOLS  HISTÒRICS  DE
PORRERES I PROPOSTA DE BANDERA MUNICIPAL

La Sra. Batlessa explica que actualment no hi ha una bandera municipal oficial i considera adient tenir aquest
símbol. Per aquest motiu s'ha encomanat un estudi tècnic, el qual recull dades històriques i fa una proposta de
com podria ser la bandera de Porreres. Hi ha dues propostes, una amb el fons blanc sense marc i l'altre amb el
fons  ratllat  grog  i  roig  i  marc.  Considera  que  la  segona  opció  té  més  tradició  a  les  Illes.  Es  farà  una
participació ciutadana per triar entre les dues propostes.

El Sr. Garí, regidor MES, considera que l’informe és fonamentat des del punt de vista històric i tècnic i que
per tant el seu contingut s’adiu al que es requereix per poder implantar un nou símbol. En segon lloc, dir que
els símbols que no neixen d’arrel popular sovint es troben amb dificultats per a ser assumit per la gent. Tot i
això, vistes les propostes finals de l’informe, creiem que no hi hauria problema per a què aquest símbol pugui
esdevenir un element sentit per la població. si s’escull la segona opció. El preu de l'estudi de 200 € no és
elevat. Demana si s'han valorat altres propostes. La Sra. Batlessa diu que es va sondejar però no hi ha molta
gent especialista en qüestions heràldiques. Pensàvem que seria encertat elegir una persona externa al poble
perquè fos objectiva. Diu que s'ha consultat de manera informal amb la Doctora Maria Barceló i Crespí.
Continua dient que l'autor del treball ja tenia feina feta perquè ho volia presentar a les Jornades d'Estudis
Locals.

El Sr. Garí diu que l'autor és una persona propera a El Pi i la Sra. Mora contesta que no està afiliat. El Sr.
Garí repeteix que l'informe és molt correcte i que no té un preu elevat però que es podria haver proposat a
investigadors de la vila, ja que quan des de la regidoria de Cultura es cerca a gent del poble per a participar a
les jornades d’estudis locals, els investigadors locals sempre responen, i quan hi ha una oportunitat de donar
feina remunerada als investigadors d’aquí s’hauria d’aprofitar. La Sra. Batlessa contesta que es va aprofitar la
feina  començada  per  aquest  jove.  El  Sr.  Lliteres  reivindica  el  paper  i  la  professionalitat  de  qualsevol
investigador el qual ha de ser objectiu i s'ha d’abstreure de les seves ideologies, i que el fet que sigui del
poble no significaria que no pogués realitzar un informe objectiu, com s’ha volgut donar a entendre.

Finalitzat el debat, la corporació queda assabentada de l'Informe de recull de dades sobre els símbols històrics
de Porreres i la proposta de bandera municipal emès pel Sr. Jordi Prunés i Moyà, el mes de Juliol 2020.

VUITÈ. DECLARACIÓ DE "COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT EN TEMPS DE CRISI"

La Sra.  Batlessa  explica  la  Declaració  la  "Cooperació  al  desenvolupament  en  temps  de  crisi"  que  està
consensuada entre tots els agents de cooperació al desenvolupament de les Illes Balears: Fons Mallorquí,
Fons Menorquí, Fons Pitiús, Direcció General de Cooperació, UIB i Coordinadora d'ONGDs. Cal tenir-ho
ben present i recordar que arreu del món hi ha gent que ho passa molt malament i necessiten la nostra ajuda.

La Sra. Maria Rosa Juan, regidora MES, recorda el compromís de MES amb la cooperació tant en temps de
crisi com en qualsevol altra moment. Considera que és una manera simbòlica de reconèixer que la solidaritat
i la cooperació són eines impressibles tant en l'àmbit personal com institucional.

Finalitzat el debat, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent General de 16 de juliol
de 2020, se sotmet a votació i s'aprova la següent declaració per unanimitat:

LA COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT: EXPERTESA EN CONTEXT DE CRISI
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Els agents de la Cooperació de les Illes Balears fa dècades que treballam amb les crisis. Els ajuntaments i els
Consells a través dels fons insulars; el Govern, a través de la Direcció General de Cooperació; les ONGD,
representades  a  la  CONGDIB  i  l'Oficina  de  Cooperació  de  la  UIB  acumulam  més  de  trenta  anys
d'experiència gestionant iniciatives que contribueixen activament a un món més equitatiu, més sostenible i
més solidari. Projectes desenvolupats en països empobrits, en conflicte armat o en crisis permanents, sovint
amb recursos limitats i en situacions extremes.

És per això que en la situació de crisi econòmica i social que vivim arran de la COVID-19, reivindicam la
nostra expertesa i volem aportar aquests coneixements als espais de debat social i polític que ara mateix fan
feina per repensar el nostre futur i que ja han incorporat altres plantejaments transversals, com el feminisme i
l'ecologisme.

No deixem ningú enrere. Un dels principis fonamentals de les persones és donar-se suport mutu en moments
complicats. Valors com la solidaritat, la justícia i l'empatia ens defineix com a éssers humans i conformen els
principis en els quals es basa la cooperació al desenvolupament. Uns valors que hem d'aplicar a l'àmbit global
i que ara més que mai hem de defensar.

Compromís internacional. Tenim una responsabilitat internacional que no podem abandonar, un compromís
amb la defensa de les persones i  dels pobles, adquirit  en nombroses declaracions i acords internacionals.
L'exemple més recent és l'Agenda 2030, que es va signar el 25 de setembre de 2015, amb els 17 Objectius de
Desenvolupament Sostenible (ODS) i amb la qual estan compromesos tots els governs del nostre país.

Un món més equitatiu és un món més segur. Vivim en un món globalitzat, on les pandèmies (ben igual que el
canvi climàtic, els conflictes armats o les crisis alimentàries) no distingeixen de fronteres ni de nacionalitats i
ens acaben afectant a totes i tots. La reducció de les desigualtats, l'eliminació de la pobresa, la protecció del
medi ambient  o  la  generació  d'oportunitats  són algunes  de les  condicions  indispensables  perquè tothom
puguem viure en un món més segur.

És el moment de transformar la nostra societat. Necessitam revisar i transformar el model de societat en què
vivim,  és  el  moment  de  posar  l'economia  al  servei  de  les  persones,  de  canviar  el  model  de  producció
d'aliments i de consum, de caminar cap a una societat sostenible que no discrimini i no deixi ningú enrere.
Accions que des de fa dècades el sector de la cooperació de les Illes Balears treballa conjuntament amb els
països del sud i amb els agents transformadors de les nostres Illes.

NOVÈ. MOCIÓ PER A LA REVOCACIÓ DEL DECRET LLEI 9/2020 DE MESURES URGENTS
DE PROTECCIÓ DEL TERRITORI (EL PI PROPOSTA PER LES ILLES)

La Sra.  Batlessa explica que aquesta moció trasllada una queixa de com s'ha aprovat aquesta  normativa
urbanística.  Considera  que,  ara  que  l'economia  ha  quedat  paralitzada,  és  imprescindible  impulsar  una
agilització administrativa. S'hauria d'haver tramitat com una proposta de llei i no com decret llei d'avui per
demà sense consensuar-ho amb els altres partits polítics, malgrat que podien presentar esmenes, o donant veu
a les entitats ciutadanes. Una proposta de llei és més transparent. Creu que el decret llei va en contra de la
competència municipal perquè no els han deixat dir la seva. Recorda que Porreres fa més de catorze anys que
està tramitant la modificació les normes subsidiàries i això desajusta totes les tramitacions que hagin pogut
fer alguns ajuntaments si no tenien l'aprovació inicial. El Pi està a favor de la protecció del sòl rústic i d'un
creixement urbanístic moderat. Estam a favor de l'adopció de mesures mediambientals. Pensam que no es
poden prohibir o reduir les condicions urbanístiques perquè perjudica les persones que han heretat cases i no
ho poden arreglar, per exemple. El Pi demana agilitzar la tramitació urbanística i ha proposat impulsar les
declaracions  jurades  per  tenir  la  llicència  d'obra  i  que  llavors  es  revisi  el  projecte  d'execució.  Això  el
Parlament no ho ha acceptat. Creu que s'ha de tenir en compte als ajuntaments i no imposar una manera de
fer les coses ni unes condicions territorials. Un altre problema és que els falsos urbans que limiten amb la
ronda ara passen a rústic.  S'han de fer les normes pensant en global i  no sols amb els ajuntaments més
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significatius com Palma o Andratx. El Pi està  d'acord amb protegir el sòl  rústic però creu que s'han de
consensuar les normes urbanístiques. 

El Sr. Lliteres, regidor MES, explica que votaran en contra perquè consideren que el decret és beneficiós per
ajudar al desenvolupament de la vida humana, a frenar la construcció en sol rústic, els pelotazos urbanístics,
limita el consum d'aigua, protegeix la ciutadana d'incendis i inundacions, defensa paisatge rural, afavoreix la
ramaderia i l'agricultura. El sector primari ajuda a diversificar l'economia, especialment en temps de crisi
provocada per la Covid. Diu que els falsos urbans de Porreres no es veuran afectats i que qüestions com
aquesta quedaran solucionades amb les noves normes. No està d'acord que vagi en perjudici de la sobirania
municipal perquè tots els ajuntaments assumeixen tasques que no els corresponen. Diu que el Consell de
Mallorca s'ha subrogat en la tramitació de les pedreres de Son Amat i Monti-Sion. La protecció del medi
ambient  i  del  territori  no pot  esperar.  El  govern  ha  considerat  convenient  fer-ho això  per  evitar  que es
mobilitzin forces conservadores que ho facin impossible. El compromís amb la pagesia i la defensa de la terra
i l'ecologisme exigeix mesures valentes malgrat que siguin polèmiques. Diu que s'ha d'aplicar la lògica i
ampliar les edificacions en parcel·les petites podria ser perillós. És cert que s'ha de donar una solució a les
construccions que han quedat fora ordenació a causa després de la foto aèria de l'any 1956. Pensen que no
perjudica Porreres però que sí que es podrien haver tingut en compte als municipis.  Els hi sembla bé la
proposta de EL PI de la declaració jurada. Acaba dient que consensuar és relatiu i que l'equip de govern
municipal tampoc no ho consensua tot amb l'oposició. Votarem en contra de la moció perquè el decret és
positiu per la protecció del territori i si el govern ha considerat que era urgent aprovar-ho, ho ha de poder fer.

La Sra. Batlessa no està d'acord que el decret no vagi en contra de l'autonomia municipal. Diu que no té res a
veure  amb  el  cas  de  les  pedreres  perquè  el  Consell  s’ha  subrogat  perquè  l'ajuntament  no  té  personal
professional expert en mines. El Sr. Lliteres diu que es podria haver encomanat a una empresa externa. La
Sra. Mora diu que no és cert que afavoreix el sector primari perquè els nous pagesos no poden rehabilitar
arreglar  les  construccions  a  fora  vila.  El  Sr.  Lliteres  diu  que  únicament  es  redueix  el  percentatge
d'edificabilitat. La Sra. Mora diu que EL Pi està a favor de l'obligació de fer aljubs per aprofitar l'aigua de
pluja,  fer  parets  seques,  sembrar  arbres autòctons  com garrovers  o  ullastres  i  afavorir  certes  condicions
mediambientals. El Pi està a favor d'un creixement urbanístic moderat i sostenible amb el consum de l'aigua i
les anergies però s'han de consensuar les normes urbanístiques amb els ajuntaments. Per aquest motiu estam
en contra del decret.

La Sra. Teresa Julià, regidora PP, diu que no està justificada la urgència i que no hi ha hagut consens. Estan
d'acord amb la proposta.

Finalitzat el debat, vist el dictamen de la Comissió Informativa, s'aprova la moció amb 8 vots a favor (6 EL
PI i 2 PP), 3 en contra (MES) i 1 abstenció (PSOE).

MOCIÓ  A FAVOR  DE REPLANTEJAR  EL DECRET LLEI  9/2020  DEL TERRITORI  PER  EVITAR
REFREDAMENT  DE  L'ECONOMIA,  PER  RESPECTAR  COMPETÈNCIA  AJUNTAMENTS  I
SEGURETAT JURÍDICA 

El Real Decret 463/2020, de 13 de març, de declaració de l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi
sanitària ocasionada per la COVID-19 i les seves posteriors pròrrogues han provocat una aturada econòmica
de primera magnitud. És obligació dels poders públics aprovar i dissenyar totes aquelles mesures que puguin
suavitzar i minvar l'impacte negatiu que l'àmbit socioeconòmic tindrà tota aquesta crisi planetària provocada
per la pandèmia.

Com diu l'Exposició de Motius del Decret llei 8/2020, de 13 de maig, de mesures urgents i extraordinàries
per a l’impuls de l’activitat econòmica i la simplificació administrativa en l’àmbit de les administracions
públiques de les Illes Balears, per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19: “ens trobem
davant una economia pràcticament paralitzada, un consum intern molt dèbil i uns mercats turístics emissors
que  presenten  moltes  incerteses.  En  termes  laborals,  tenim  una  xifra  de  treballadors  sense  feina  sense
precedents, atès que a hores d'ara superen les 200.000 persones... resulta de vital importància per a la cohesió
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econòmica i social de les Illes Balears adoptar mesures valentes que estimulin la nostra economia alhora que
ofereixin garanties laborals a milers de famílies i aportin noves perspectives al teixit productiu del territori...
En aquest context, i en paral·lel a les mesures relatives a la protecció de la salut pública, que són prioritàries,
adoptades  per  les  administracions  públiques,  resulta  imprescindible  també  adoptar  mesures  d'impuls  de
l'activitat econòmica per assegurar el manteniment de la major part de llocs de feina per a treballadors i
treballadores que actualment es troben en una situació d'extrema fragilitat... noves mesures que tinguin com a
objectiu  prioritari  l'impuls  de  l'activitat  econòmica  mitjançant  la  supressió  o  la  reducció  dels  tràmits
administratius  de  les  empreses  i  els  professionals  per  a  iniciar  una  activitat  econòmica;  l'agilitació  i
simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Comunitat Autònoma, dels consells insulars
i dels ajuntaments de les Illes Balears.”

El Consell de Govern acaba d'aprovar el Decret llei 9/2020, de 25 de maig, de mesures urgents de protecció
del territori de les Illes Balears. Aquesta norma suposa un clar refredament de l'economia, ja que acaba amb
possibles inversions, ja que no impulsa l'economia sinó que l'atura, encara que alguna determinació en sòl
urbanitzable  pogués tenir  sentit  de manera quirúrgica en algun municipi.  Però el  que és més important,
aquesta norma és una moratòria per molts de sòl urbans que queden durant anys en una situació d'indefinició,
ja que als sòls urbans sense urbanització consolidada se suspenen les tramitacions i aprovacions de plans de
desenvolupament i d'instruments de gestió, així com l'atorgament de tota classe d'autoritzacions i llicències
urbanístiques en aquestes àrees, fins al 31 de desembre de 2022 o més enllà fins que finalitzi el planejament
urbanístic que han de fer els Consells Insulars per subrogació.

Aquesta determinació desapodera als ajuntaments de la seva competència de planejament urbanístic. Aquesta
situació  de  manca  d'ordenació  i  desenvolupament  durant  anys  obligants  als  propietaris  a  partir  aquesta
inseguretat no és gens recomanable i res té a veure amb impulsar l'economia i agilitzar els procediments
administratius. A més, es fan tota una sèrie de previsions en sòl rústic que s'haurien d'haver consensuat amb
els ajuntaments, considerant que la normativa en sòl rústic no només s'hauria de veure amb caràcter restrictiu.

A més a més, l'assignació de la competència sobre el sòl urbà als Consells Insulars no és garantia de cap
agilització i simplificació, al contrari. Només a títol d'exemple recordem que el Pla Territorial de Mallorca
aprovat l'any 2004, preveu a la seva norma que serà revisat 10 anys després des de la seva aprovació i aquesta
revisió ni tan sols ha estat iniciada.

EL PLE ACORDA

Primer. Rebutjar  l'aprovació del Decret  llei 9/2020, de 25 de maig, de mesures urgents de protecció del
territori de les Illes Balear, ja que suposa un fre a la reactivació de l'economia, en un moment en què aquesta
necessita un impuls,  a més implica un desapoderament als  Ajuntaments de la competència municipal en
urbanisme i, finalment, perquè implica una clara i patent inseguretat jurídica als administrats. 

Segon.  Instar  al  Govern  Balear  a  replantejar  el  Decret  Llei  9/2020,  en  el  sentit  que  la  competència
d'ordenació sobre sòls urbans romangui en els ajuntaments i que l'ordenació del sòl rústic es faci de manera
consensuada amb els mateixos ajuntaments.

Tercer. Instar al Govern Balear a modificar la normativa de sòl rústic per permetre que les edificacions legals
existents a  sòl  rústic  a  parcel·les que  no  compleixin  la  unitat  mínima es  puguin ampliar  fins  als  límits
d'edificabilitat i ocupació aplicables de forma general en aquesta classe de sòl.

DESÈ.  MOCIÓ  SOBRE  LA  DELEGACIÓ  DE  LES  COMPETÈNCIES  DE  LA  DISCIPLINA
URBANÍSTICA A L’AGÈNCIA DE  DEFENSA DEL TERRITORI  DE  MALLORCA (MES  PER
PORRERES)

El Sr. Lliteres, regidor MES, explica aquesta moció relativa a l'adhesió del municipi de Porreres a l'Agència
de Disciplina Urbanística del Consell de Mallorca. Diu que ja s'hi han adherit 28 municipis i hi ha una inèrcia
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a fer-ho. Considera que és una mesura eficaç, que implica estalviar tràmits i una eina potent,  ja que els
recursos  municipals  són  insuficients.  Apunta  també  que  és  una  eina  contra  el  clientelisme  en  l’àmbit
urbanístic.

La Sra. Batlessa diu que ja disposaven de l'esborrany de conveni i s'havien tingut converses amb la gerència
de l'Agencia. No s'havia signat abans perquè les condicions anteriors implicaven que tot el que recapten s'ho
quedava el Consell i pensàvem que els ingressos per les multes havien de repercutir en el municipi. Ara això
ha canviat i part de la recaptació serveix per pagar el servei i l'altra es destina a projectes en el municipi. Està
prevista fer una reunió amb el Sr. Tugores, gerent de l'Agència, per aclarir alguns dubtes. Diu que la moció
conté una incongruència atès que l'Agència assumeix els expedients sancionadors a partir de la firma del
conveni i no té caràcter retroactiu. La Sra. Batlessa diu que molts ajuntaments s'hi adhereix perquè tenen molt
pocs recursos de personal, la normativa en sol rústic és molt complicada i, a més, l'Agència ha presentat una
factura d'uns 5000 euros per un expedient en el qual s'ha subrogat i que el particular ha pagat uns 350 euros
de multa. Està previst que s'aprovi el mes de setembre.

El  Sr.  Lliteres  està  d'acord en el  fet  que es modifiqui  el  punt  segon  perquè just  es  puguin  delegar  els
expedients a partir de la signatura del conveni i que no tingui efectes retroactius. Han presentat aquesta moció
perquè no sabien que ja s’havien fet gestions. 

El Sr. Martorell, regidor d'urbanisme, diu que l'equip de govern ja ho havia estudiat, malgrat que MES hagi
presentat la moció. Fins ara pensaven que era perjudicial perquè els doblers que es recaptaven per multes no
retornaven al poble. Durant els darrers 5 anys s'han obert 44 expedients en sol rústic. S'hi ha fet feina, però
els recursos de personal no són suficients. Ara les condicions han canviat. S'han d'aclarir alguns dubtes com
el cost dels honoraris per fer la gestió. Amb relació al segon punt no podem donar vot a favor perquè deixen
molt  clar  que  els  expedients  que  s'han  tramitat  en  data  anterior  a  la  firma,  els  han  de  continuar  els
ajuntaments.  També  proposa  que  es  modifiqui  el  primer  punt  i  faci  referència  al  fet  de  continuar  les
negociacions per signar el conveni.

El Sr. Lliteres, regidor MES, està d'acord en acceptar les dues esmenes. La primera consisteix a modificar el
punt primer que ha de dir "L'Ajuntament de Porreres seguirà amb les negociacions per signar el conveni al
més aviat possible" i la segona consisteix a eliminar el punt segon.

La Sra. Teresa Julià, regidora PP, està a favor en què l'ajuntament exerceixi totes les seves competències però
entén que n'hi ha moltes que no es poden assumir. Diuen que s'abstindran perquè prefereixen esperar a veure
el conveni. La Sra. Batlessa contesa que està publicat a la web de l'Agencia però que els hi poden enviar.

Finalitzat el debat, vist el dictamen de la Comissió Informativa, s'aprova la moció amb 10 vots a favor (6 EL
PI, 3 MES, 1 PSOE) i 2 abstencions (PP):

Moció que presenten els representants de MÉS per Mallorca a l'Ajuntament de Porreres sobre la delegació de
les competències de la disciplina urbanística a l'Agència de Defensa del Territori de Mallorca

Fets

1. L'Agència  de  Defensa  del  Territori  de  Mallorca  és  un  organisme  autònom,  de  caràcter
administratiu, dotat de personalitat jurídica, patrimoni i pressuposts propis, amb capacitat d'actuació en
el compliment de les seves funcions, per al desenvolupament, per part de l'administració del Consell de
Mallorca, de les tasques d'inspecció, restauració de la legalitat i sanció en matèria d'urbanisme, així com
de totes les altres competències que li assignen els seus estatuts.

2. L'article 7 dels seus estatuts disposa que, de conformitat amb els articles 58 i 64.1 in fine de la
Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, i amb l'article 15.5 de la
LUIB (Llei d'Urbanisme de les Illes Balears),  els  municipis  de l'illa  de Mallorca podran delegar les
competències d'inspecció, supervisió, sanció i restabliment de la legalitat urbanística,  en les distintes
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categories del sòl rústic distintes de les previstes en l'article 166.3 de la LUIB, en el Consell de Mallorca,
el qual les exercirà mitjançant l'Agència de Defensa del Territori de Mallorca, en els termes i condicions
establerts en els seus estatuts i en els corresponents convenis de delegació.

3. Conformement amb l'article 3.2 dels Estatuts de l'Agència, és funció d'aquesta l'exercici de les
competències d'inspecció, supervisió, sanció i restabliment de la legalitat urbanística que els municipis
voluntàriament  li  deleguin,  en  les  condicions  que  es  determinin  en  els  corresponents  convenis  de
delegació.

4. En aquest  sentit,  l'article  8.2 disposa que tal delegació produirà necessàriament l'atribució a
l'Agència  de  les  competències  d'inspecció,  sanció  i  restabliment  de  la  legalitat  urbanística  que
corresponguin al municipi, en els supòsits d'obres executades sense títol habilitant o sense ajustar-se a les
seves condicions, segons s'estableixi en el
5. corresponent conveni.

6. L'eficàcia de l'Agència de Defensa del Territori de Mallorca és clara i es pot comprovar en les
seves actuacions amb motiu de protegir el  territori  d'actuacions indegudes i  il·legals,  que danyen el
nostre poble i incompleixen la legalitat establerta en matèria urbanística.

7. Dels 53 municipis de l'illa de Mallorca, 28 ja estan adherits mitjançant conveni amb l'Agència
de Defensa del Territori de Mallorca, estalviant així tràmits i tasques al personal de les entitats locals,
moltes vegades insuficients per poder exercir tot allò que els correspon als ajuntaments.

Per tot això, el Ple municipal acorda: 

Primer. L'Ajuntament de Porreres seguirà amb les negociacions amb el Consell de Mallorca per a la firma del
conveni de delegació de la competència de disciplina urbanística entre l'Ajuntament de Porreres i l'Agència
de Defensa del Territori de Mallorca.

Segon. Facultar la batlia de l'Ajuntament de Porreres per signar els documents necessaris per a fer efectiva
aquesta incorporació.

ONZÈ. DACIÓ DE COMPTE DECRETS DE BATLIA/REGIDORIES DELEGADES.

Es donen compte dels decrets de batlia emesos des del darrer ple ordinari i la corporació queda assabentada.

La Sra. Maria Rosa Juan, regidora MES, demana informació sobre el Decret d'aprovació del Conveni amb
Natura Park.  La Sra.  Batlessa explica que és l'empresa que gestiona la recollida d'animals i  que tots els
ajuntaments de la Mancomunitat s'han adherit  al mateix model de conveni.  S'ha demanat al Consell que
reguli un model únic de gestió perquè és un servei que dóna molts de problemes i és costós. Diu que se'ls hi
enviarà.

La  Sra.  Juan,  regidora  MES,  demana  informació  sobre  un  decret  de  nomenament  de  policies  com  a
funcionaris de carrera i la Sra. Batlessa contesta que es tracta del nomenament dels dos policies que varen
aprovar les oposicions l'any passat, en Xisco i en Pedro, que fins ara estaven nomenats com funcionaris en
pràctiques.

La Sra. Juan, regidora MES, demana informació sobre l'adjudicació del contracte menor per a la gestió de
l'escola d'estiu. La Sra. Batlessa diu que es va tramitar de forma urgent perquè fins a darrer moment no sabien
si es podria fer el servei per motiu de la COVID. No es varen poder demanar més pressuposts sinó que es va
acceptar el de Triaesport per import de 6.600 euros aproximadament. L'Ajuntament va apostar perquè els
infants poguessin tenir l'oportunitat de gaudir d'una mica de lleure. Diu que està previst licitar-ho per concurs
públic però enguany no va ser possible perquè ningú sabia si es faria. Tots els batles vàrem pressionar a la
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conselleria perquè ens remetessin un protocol d'actuació per evitar riscos però no ha arribat. El Sr. Lliteres
demana a quina partida s'havia previst incloure aquest contracte aquesta licitació, ja que no existia cap partida
per l’escola d’estiu, i es contesta que de la joventut però que es mirarà la partida concreta. També comenta
que hi ha diversos models de gestió del servei, segons com es gestiona el cobrament de les taxes o inclús es
podria fer amb personal propi. La Sra. Batlessa diu que surt més econòmic que les famílies paguin les quotes,
com es fa amb l'escola de música i que l'ajuntament subvencioni una part. La Sra. Juan recorda que sovint
demanen que s'especifiquin millor les partides pressupostàries i la Sra. Batlessa contesta que a vegades és
necessari que el pressupost sigui més flexible.

La Sra. Juan, regidora MES, demana informació d'una senyora que va caure en el carrer Cerdà i es contesta
que s'ha donat una audiència pública perquè pugui al·legar el que trobi. La Sra. Batlessa explica que en els
expedients de responsabilitat patrimonial s'han de justificar perquè l'assegurança pugui abonar els danys.

El Sr. Joan Obrador, regidor PP, demana informació sobre un decret de cessió de dades personals al Consell
per un projecte anomenat "Entretothom". El Sr. Toni Sastre, regidor de participació ciutadana explica que és
una  plataforma  del  Consell  per  gestionar  processos  de  participació  ciutadana  i  que  s'han  de  cedir
temporalment les dades de padró perquè les instal·lin en el programa i llavors es retorna a l'Ajuntament. Es
va consultar amb l'empresa de protecció de dades personals de l'Ajuntament, Auditat, i aquesta va informar
que era correcte.

El Sr. Obrador, regidor PP, diu que el seu partit va proposar adherir-se a les ajudes per a persones autònomes i
es va contestar que no era possible, però ara s'ha signat un conveni en el qual l'Ajuntament aporta 15.000 €.
La Sra.  Batlessa  els  havia  dit  que volien ser  prudents.  Explica que el  Govern va activar  el  servei  i  les
sol·licituds es varen esgotar en una hora. S'ha signat el conveni amb la condició que la gent de Porreres hi
pugui optar i faci un repartiment equitatiu. La Sra. Julià diu que hi ha col·lectius que han quedat exclosos
com les comunitats de béns i considera que són poques les sol·licituds que s'han pogut fer. La Sra. Julià
demana amb quin criteri s'ha acordat incloure 15.000 € i es contesta que va ser una proposta del govern en
funció de la població amb municipis semblants com Alaró o Algaida. Diu que els hi enviarà el conveni i els
criteris de repartiment.

El Sr. Obrador, regidor PP, demana informació sobre una denúncia per una neteja d'una sepultura. La Sra.
Batlessa explica que es tracta d'un problema civil entre famílies. Explica que les tombes són propietat de
l'Ajuntament però que el propietari té els drets de manteniment. En aquest cas, es va demanar fer la tomba
neta, però un familiar es nega que es mogui un cos. Explica que no es profana res i que no és una exhumació.
És un problema civil, però l'ajuntament s'hi ha hagut de personar.

El Sr. Obrador demana informació sobre la subvenció de 3.000 euros a les Apimas. La Sra. Batlessa que és
una quantitat raonable que varen demanar perquè enguany no tindrien el benefici de la venda de begudes a
les barres de les festes. Aquest import ho destinen a les activitats extraescolars. El Sr. Obrador diu que, amb
relació a les ajudes de les escoles, si s'hagués convocat la comissió de la Covid, podrien haver sorgit més
idees o incloure partides més grosses. Diu que és un tema que els preocupa a tots i els agradaria participar. La
batlessa contesta que varen tenir una reunió i es va tancar en aquell moment.

DOTZÈ. DACIÓ DE COMPTE ACORDS JUNTA DE GOVERN.

Es donen compte dels acords de la Junta de Govern emesos des del darrer ple ordinari i la corporació queda
assabentada.

El Sr. Joan Obrador, regidor PP, demana informació d'una factura de pagament a l'escoleta per import de
7.000 euros. Es contesta que és la compensació per haver de deixar de prestar el servei durant l'estat d'alarma.
Amb Algalia s'ha de fer el mateix. Les concessions d'explotació del servei de bar-restaurant de n'Hereveta i
Ses Forques no és el mateix supòsit.
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El Sr. Obrador demana informació d'unes factures de serveis audiovisuals de les rutes hidràuliques perquè
pensava que el projecte ja estava acabat. La Sra. Julià diu que també hi ha una alta factura relativa a la
cartelleria.  Es  contesta  que les  obres ja  estan acabades i  que aquestes factures corresponen al  muntatge
audiovisual que expliquen els continguts històrics. La Sra. Batlessa explica que tot això estava previst dins la
licitació

El Sr. Obrador demana informació d'una factura de 4.000 pel disseny de la web de les empreses. La Sra.
Maria Antònia Veny, regidora, explica que han sorgit alguns problemes amb els TPV, les compres en línia, les
polítiques de privacitat, les devolucions..., però que s'hi està treballant.

TRETZÈ. PROPOSTES URGÈNCIA
No n’hi ha. 

CATORZÈ. TORN OBERT DE PRECS I PREGUNTES.

La Sra. Batlessa dona l'enhorabona a la Unió Esportiva de Porreres perquè ha passat de Tercera Regional a
quasi  entrar  a  tercera  divisió.  Encara  que  no  ho  han  aconseguit,  s'han  esforçat  molt  i  segur  que  ho
aconseguiran l’any vinent.

La  Sra.  Batlessa  aclareix  que  l'Ajuntament  no  suspèn  les  festes  però  sí  que  té  la  intenció  de  fer  actes
controlats, mantenint les distàncies, desinfectant, fent ús de mascaretes, amb aforaments limitats i aplicant
totes les mesures sanitàries que facin falta. La Sra. Batlessa diu que hi ha pobles que han afirmat que han
suspès les festes, però han fet alguns actes més controlats, i això crea problemes. Diu que el pregó es farà
perquè l'ha preparat en Sebastià Vidal i hi ha fet molta feina. A l'Auditori hi haurà un aforament limitat però
es retransmetrà per Porreres Televisió. Explica que es faran actes molt concrets com microteatre, cinema a la
fresca, concert de la banda de música i, en canvi no es faran grans concerts ni festes de bauxa que impliquin
una gran aglomeració en un sol lloc. Cal evitar concentrar molta gent en un espai concret. L'ajuntament farà
un gran esforç per aplicar les mesures d'higiene i de prevenció i convida a la gent a participar en els actes de
les estimades festes de Sant Roc amb responsabilitat.

El  Sr.  Lliteres,  regidor  MES, manifesta  la  seva  queixa  pel  funcionament de la  Comissió  de reactivació
econòmica i social. No ha servit per allò que pensàvem que serviria, és a dir, un espai on l'oposició pogués
oferir idees. La voluntat de l'oposició és allargar la mà. Per exemple, s'hauria pogut discutir sobre com fer les
festes. L'oposició forma part de l'ajuntament i representa un percentatge de vots de la població. Tenim un
ànim constructiu d'oferir  diàleg de forma sincera.  És la nostra manera d'entendre la vida municipal.  Ens
hauria agradat que s'hagués convocat la comissió. A més, pensam que ha de ser una comissió de reactivació
social  i  no sols econòmica.  La Sra. Batlessa explica que se'n varen convocar dues però no s'ha tornat  a
convocar perquè no hi ha hagut cap altre moviment de reactivació econòmica i considera que les festes
formen part del contingut d'aquesta comissió. Diu que no hi ha cap impediment en xerrar de res i que tenen
les portes obertes. Si trobeu que s'ha de fer una reunió ho podeu proposar i no esperar al fet que ho faci la
presidència. No tenim res a amagar i comptem amb voltros. Sempre he agraït que pel bé del poble es faci una
oposició respectuosa. El Sr. Lliteres diu que si es convoca hi assistiran.

El Sr. Lliteres, regidor de MES, demana quin import de la partida de festes s'ha executat i la que queda
disponible a 31 de juliol aproximadament. Des de MES aposten per unes festes més austeres, amb més actes
culturals o lúdics amb control d'aforament. El Sr. Lliteres entén que no fer res és trist i defensa que es facin
coses controlables. Recorda que el sector cultural està en terra i proposa que es facin detalls simbòlics com
posar  elements festius  a  les  façanes.  Demana si  sortiran els  caparrots i  la  Sra.  Batlessa  contesta  que es
plantegen que vagin en carrossa per evitar que els nins s'hi acostin. La Sra. Miquela Bordoy, regidora de
festes, recorda que es varen llevar 40.000 euros de festes per destinar-ho al cotxe policial. Explica que s'ha
demanat a les entitats en què volen participar i també s'acolliran a actes proposats per altres administracions
com Mallorca Literària o Cultura en Xarxa. Diu que hi haurà molt pocs actes i la majoria culturals o infantils.
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La resta ho proposaran les entitats.  La regidora de festes diu que en saber una mica el pressupost els hi
passaran, però que per ara s'han gastat uns 30.000 euros entre Nadal i Sant Antoni.

El Sr.  Lliteres,  regidor MES, demana si s'ha reunit el Consell  Escolar Municipal per tractar les mesures
sanitàries pel curs vinent escolar. També demana si l'ajuntament cedirà espais municipals. La Sra. Batlessa
diu que l'ajuntament té bona voluntat en cedir espais com la biblioteca o el Molí de n'Amengual però demana
que la conselleria d'educació informi de si es tracta d'espais homologats o adequats per a ús escolar per evitar
que  l’ajuntament  hagi  d’assumir  responsabilitats.  Hi  ha  espais  que  poden  ser  més  perjudicials  que
beneficiosos. La Sra. Veny, regidora d'educació contesta que no s'ha convocat el consell perquè no tenia
sentit fins ara. El que s'ha fet és contactar amb els diversos centres educatius per saber quines necessitats
tenien.

El Sr. Lliteres, regidor de MES, diu que les mascaretes que s’han fet per Sant Roc no estan homologades en
l'àmbit sanitari. Demana que s'assegurin d’això o que informin els usuaris. S'ofereix a reenviar la informació
de la qual disposen indicant empreses que serigrafien mascaretes homologades. La Sra. Bordoy, regidora de
festes, li agraeix.

El Sr. Lliteres, regidor de MES, diu que feren tres preguntes per escrit perquè es poguessin cercar les dades.
El Sr. Veny, regidor de Serveis Socials, contesta que s'ha remes la informació de serveis socials per mail. El
Sr. Martorell, regidor d'urbanisme, diu que s'està treballant per preparar la modificació de les Normes pel mes
de setembre. Amb relació als expedients d'infracció urbanística, se n'ha obert 44 a sol rústic i s'han cobrat
39.000 euros.  Hi ha 13.000 euros pendent  de cobrament.  La Sra.  Batlessa  diu  que un avantatge  és  que
l'agencia ho envia directament a executiva perquè a l'ajuntament no està vinculat. El Sr. Martorell creu van
bastant bé.

El Sr. Lliteres, demana si s'ha demanat l'ajuda del Consell de Mallorca, de la Direcció General d'Esports per
import  de 12.000 euros. El Sr.  Toni  Sastre,  regidor d'esports,  diu  que ja  s'ha firmat  el  conveni i  és per
activitats de lleure. També diu que s'han convocat ajudes municipals pels progenitors que fan feina i per
afavorir  que  els  infants  s'apuntin  a  l'escoleta  d'estiu.  El  Sr.  Lliteres  considera  que  hi  ha  una  divisió
administrativa, ja que l'ajuntament treu unes ajudes i el Consell unes altres.

El Sr. Lliteres demana quan està previst firmar el conveni de la subvenció per persones autònomes i la Sra.
Batlessa contesta  que demà a les 16 hores.  També demana si  s'ha demanat  la subvenció de participació
ciutadana i el Sr. Sastre contesta que sí i que per això s'han cedit les dades. El Sr. Lliteres demana si s'han
demanat les subvencions de suport a la joventut que es varen publicar el 19 de juny. El Sr. Toni Sastre
contesta que sí. També planteja si s'ha demanat la subvenció de política lingüística que es va publicar el 10
de juliol i es contesta que sí que s'han demanat activitats per la biblioteca, suport d'assessorament lingüístic
per a la retolació de comerços. El Sr. Lliteres demana si s'han demanat una subvenció europea per connexió
wifi i la Sra. Batlessa diu que ho té l'enginyer perquè el projecte és molt complex i no aporten el 100%.

El Sr. Veny, regidor PSOE, disculpa que ha de partir a les 22.40 h.

El Sr. Lliteres demana informació sobre les intervencions arqueològiques. El Sr. Gaspar Mora, regidor de
cultura, diu que ja s'està preparant el final del projecte de Baulenes que ha durat tres anys. Explica que s'ha de
continuar fent feina amb el Pou Celat i amb Es Pagos. S'ha firmat un conveni amb la propietat de Es Pagos
per un termini de cinc anys per cedir el pas. Un dels actes de les festes es presentar el projecte arqueològic.
També explica que el voluntariat és complicat perquè s'han de respectar les distancies i dur la mascareta. S'ha
acordat  col·laborar  amb l'institut  per  fer activitats  amb l'alumnat.  S'agraeix  la  col·laboració  del  personal
tècnic del Consell.

El  Sr.  Lliteres  demana  quantes  famílies  han  demanat  la  subvenció  municipal  d'activitats  de  lleure  i  es
contesta que 10 famílies i 16 menors. També demana quantes persones ha demanat la del Consell i el Sr.
Sastre diu que 40 persones.
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El Sr. Lliteres demana si ja s'ha firmat el conveni de l'EMT i la Sra. Batlessa contesta que encara ho ha
d'aprovar el Ple de l'Ajuntament de Palma.

El Sr. Lliteres demana amb quins criteris es pinten les ratlles grogues i el Sr. Martorell contesta que el criteri
és 3 metres en els cantons i 5 metres si és dificultós voltar. Diu que hi ha llocs que no tocaria fer falta, però hi
ha gent que no ho respecte. El Sr. Lliteres diu que la gent demana informació sobre la normativa de pintar
ratlles grogues, però no n'hi ha. Diu que hi ha portasses que tenen ratlles grogues però no són guals. El Sr.
Martorell  contesta  que s'han de despintar en aquests  casos.  El  Sr.  Lliteres diu que estaria  bé incloure a
l’ordenança municipal número 12 algunes directrius sobre les línies grogues.

El  Sr.  Lliteres  diu  que han rebut  bastant  documentació  que varen sol·licitar  per  escrit.  La Sra.  Batlessa
recorda que s'ha de prioritzar l'atenció a les persones i demana que no imposin cap termini. El Sr. Lliteres
recorda que ells no han imposat cap termini, que ho van recordant de tant en tant perquè hi ha documentació
demanada de fa més d’un any i que no s’arriba a enviar, i d’altra documentació que repetidament Ple rere Ple
demanen i es diu que ja està preparada però no s’envia. Però que aquests darrers dies ja n’han rebut una bona
quantitat.

El Sr. Lliteres diu que hi ha un error en la transcripció de les votacions del darrer Saig i es contesta que es
revisarà.

El Sr. Lliteres demana que s'actualitzi el web de l'Ajuntament de Porreres amb les fotografies i la informació
dels nous regidors d’aquesta legislatura. La Sra. Batlessa pren nota. 

La Sra. Maria Josa Juan, regidora MES, diu que hi ha un fanal espanyat al carrer de ca Ses Monges. El Sr.
Martorell contesta que està previst arreglar-ho.

El Sr. Joan Obrador,  regidor PP,  demana que els  tècnics intentin explicar millor als ciutadans els  temes
d'infraccions urbanístiques perquè algú se'n va molt embullat. Diu que sense fer coses il·legals, tot pot ser
flexible i, si hi ha una alternativa, es poden donar solucions. El Sr. Martorell, regidor d'urbanisme, diu que es
fa un bon servei d'assessorament però a vegades els ciutadans no tenen la resposta que voldrien. No està
malament que el ciutadà vingui amb un tècnic. Els tècnics són molt estrictes però, al final, això va en benefici
de  tothom.  Com ha dit  en  Sebastià  abans,  hi  ha  buit  legal  amb la  foto  del  56 i  hi  ha  gent  que  queda
desemparada. La Sra. Batlessa recomana que la gent consulti el que pot fer abans de fer una obra.

El Sr. Obrador, regidor PP, demana informació de l'estat de les voravies del carrer Major, entre el cap de
cantó d'en Bernat Palmer i ca na Coloma. El Sr. Martorell diu que es va comentar amb carreteres i es farà el
pas més cap a ca na Coloma i el raval està més o manco bé. 

El Sr. Obrador demana si ja es fan finals d'obres i es contesta que es va returar una mica amb la implantació
del programa electrònic però ara ja se'n fan i en Tomeu va al dia.

El Sr. Obrador demana si es farà el Sant Roquet i la Sra. Batlessa explica que els mateixos joves que ho
organitzen han decidit no fer-ho per responsabilitat.  A més la gent no podria agafar l'ensaïmada amb les
mans. Agraeix la responsabilitat dels organitzadors per ser conscients i voler evitar problemes.

El Sr. Obrador demana informació de l'accident que hi va haver a la creu del nou vial. Pensa que la volta és
molt tancada quan es ve de Palma. La Sra. Batlessa contesta que es va fer així per returar la velocitat. El Sr.
Martorell diu que està previst posar una protecció de ferro forjat a la part venint de Palma. No entén com va
succeir perquè és molt difícil que passes així, però ja ho han mirat.

El Sr. Obrador demana que es posin ferros de bicicletes a l'Hospitalet i la Sra. Batlessa pren nota.

El Sr. Obrador diu que al camí de sa Pedrera, vora ca na Justa, hi ha dos fanals fusos. El Sr. Martorell pren
nota.
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El Sr. Obrador diu que hi ha queixes a la càrrega i descàrrega de la plaça de can Lluc. Els camions grossos
envaeixen la carretera i el que ve del carrer Major no pot voltar. També demana que es facin nets els miralls.
El Sr. Martorell comenta que s'ha pensat limitar el tonatge dels camions. També diu que s'ha desplaçat l'espai
amb la façana per donar pas a la gent que hi viu. S'ha demanat a Telefònica que llevi la cabina i així els
camions podrien acostar-e més.

El Sr. Obrador demana informació sobre les ratlles grogues a Sant Felip, al carrer Cerdà, i es contesta que la
gent aparca on no toca.

El Sr. Obrador demana perquè no s'ha arreglat el camí de Can Putxet amb el projecte de rutes Hidràuliques i
es contesta que aquest camí no estava inclòs en aquest projecte sinó en el que s'ha de fer que és el de rutes
senderistes. Diu que l'any passat es va passar la màquina i que els hi tocarà. El Sr. Martorell continua dient
que si no hi hagués hagut l'aturada per la Covid, ja estaria licitat. Ara està en període d'esmenar deficiències
amb el Consell i llavors es traurà a licitació.

I no havent més assumptes de que tractar, per la Presidència s’aixeca la sessió, a l’hora dalt indicada, de tot el
qual, com a Secretaria, en don fe.

Vist i plau, la batlessa La secretaria,


