Ajuntament de Porreres
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ:
-

-

Núm. 11/2021.
Caràcter: ordinària
Data: 25 de gener de 2021
Horari: de 20:05 a 23.05 hores.
Lloc: telemàtica
Regidors/es assistents: Francisca Mora Veny, batlessa (El Pi); Jaume Martorell Mesquida (El
Pi); Miquela Bordoy Obrador (El Pi); Gaspar Mora Mulet (El Pi); Antoni Sastre Vanrell (El Pi);
Maria Antònia Veny Serra (El Pi); Maria Rosa Juan Moll (MES); Sebastià Lliteres Lliteres
(MES); Bartomeu Garí Salleras (MES); Joan Obrador Gornals (PP); Maria Agnès Sampol
Sabater (PP); Teresa Julià Julià (PP); Miquel Àngel Veny Mestre (PSOE).
Secretaria - Intervenció: Maria del Mar Estarellas Pascual

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
A l'hora a dalt assenyalada es reuneixen els Srs./es Regidors/es que s'indiquen a dalt presidits
per la Batlia i assistits per la Secretaria 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.
La Sra. Batlessa diu “bon vespre a tots i totes” i dona la benvinguda al ple ordinari del mes de
gener de 2021. Recorda als regidors/es que es grava la sessió i que tindran la gravació a la seva
disposició. Dona les gràcies a Porreres TV per emetre en directe. Demana disculpes pel fet que
el ple sigui virtual però és per motiu de donar compliment a les mesures sanitàries. Diu que si
algú fos positiu, s’hauria de confinar a tot el consistori i s’ha d’anar alerta i seguir les mesures.
A continuació es tracten els punts indicats a l’ordre del dia.

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 Illes Balears, la batlia demana si algun membre de la corporació vol formular
qualque comentari a l'acta de la darrera sessió anterior, sense que ningú faci cap al·legació.
Finalment se sotmet a votació i s'aprova per unanimitat l'acta de la sessió plenària ordinària
núm. 10/2020 de 23 de novembre de 2020.

SEGON. ESTUDI I APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL 2019
La Sra. Batlessa recorda que el compte es va sotmetre a la Comissió Informativa Especial de
Comptes per fer l’aprovació inicial, es va fer el tràmit d’exposició pública sense que s'hagin
presentat al·legacions i es va tornar a aprovar per Comissió Informativa la setmana passada. A
continuació se sotmet a votació i s'aprova el següent acord per majoria absoluta amb 7 vots a
favor (6 El Pi i 1 PSOE) i 6 abstencions (3 Més per Porreres i 3 Partit Popular):
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«Vist el Compte General de l'exercici 2019, juntament amb tota la seva documentació annexa a
aquesta, segons la legislació vigent.
Vist que la Comissió Especial de Comptes de l'Ajuntament en sessió celebrada en data 23 de
novembre de 2019 va emetre el corresponent informe preceptiu amb relació al Compte General
d'aquesta corporació relatiu a l'exercici 2019.
Vist es va publicar l'anunci d'exposició pública en el BOIB núm 201 de 28 de novembre de 2020
durant el termini de quinze dies i vuit més, sense que s'hagin presentat reclamacions, objeccions
o observacions.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Especial de Comptes de data 14 de gener de 2021, i
de conformitat amb el que es disposa en l'article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, el Ple adopta per majoria absoluta amb 7 vots a favor
i 6 abstencions el següent ACORD
PRIMER. Aprovar el Compte General de l'Exercici 2019, comprès pel Compte General de
l'Ajuntament i ents dependents.
SEGON. Remetre el Compte General aprovat juntament amb tota la documentació que la
integra al Tribunal de Comptes, 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
la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, al
Ministeri d'Hisenda».

TERCER. RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL D'OBLIGACIONS PENDENTS
D’EXERCICIS ANTERIORS
La Sra. Batlessa explica que la majoria són factures presentades pels proveïdors el 31 de
desembre de 2020. Explica que les factures de l’SGAE són factures reclamades per actuacions a
l’Auditori des del 2017 i no s’han aprovat fins ara perquè s’han hagut de revisar les diverses
actuacions i els contractes fets amb les companyies per comprovar a qui corresponia pagar els
drets d’autor. La factura de COEXA de 15.615,57 euros correspon a unes obres d’asfaltatge del
carrer Lluís Vives i Pare Francesc Molina que, una vegada feta la liquidació de l’obra, hi va
haver una reparació que es va haver de fer que no estava contemplada en el contracte i que es va
facturar a part de la liquidació. Si teniu cap dubte en concret amb alguna altra factura ho deis i
s’intentarà aclarir.
La Sra. Maria Agnès Sampol, regidora del Partit Popular, diu que els hi ha sorprès que hagin
sortit factures del 2017 i que fins quatre anys després no s’hagin pagat. També ens ha sorprès
que pràcticament totes les factures estan en data de 31 de desembre. Ens agradaria veure les
factures d’Hora Nova SA pel concepte de Última Hora gestió especial. Ens agradaria saber a
què fa referència el Servei de Jardineria Sifu Balears que puja a 3.439,26 €.
La Sra. Batlessa contesta que era una negociació que hi havia amb la Societat General d’Autors
per actuacions que s’havien dut a terme a l’Auditori i que no es va estar d’acord amb el que es
plantejava inicialment i ens deien que s’havia de pagar. Es va entrar en una negociació que ha
durat tot aquest temps. S’ha contactat amb les empreses d’espectacles, amb els artistes, s’han
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recopilat les factures que ja havien pagat les empreses pels drets d’autors i s’ha enviat a la
SGAE perquè ho comprovessin per si hi havia casos de duplicitat de pagaments. Quan va estar
aclarit, es va presentar la liquidació per poder-les pagar. El Sr. Gaspar Mora, regidor de cultura,
explica que la SGAE revisa tota la programació que s’ha fet i envien les factures que troben.
Qualsevol actuació a l’auditori es fa a través d’un contracte amb la companyia que fa l’activitat i
normalment ja preveu qui ha d’assumir els drets d’autor. Per això, llavors hi ha una tasca de
revisar i debatre. L’altra opció seria pagar per pagar, però no estam aquí per regalar doblers. Per
això s’ha revisat i llavors es paga just amb el que s’està d’acord.
La Sra. Sampol està d’acord que s’estudiï bé i es pagui el que pertoca, però troben que quatre
anys és un període de temps molt llarg i els hi ha sorprès.
La Sra. Batlessa continua dient que les altres factures estan a data de 31 de desembre perquè així
ho han presentat els proveïdors quan han tancat el seu any comptablement i és una pura
coincidència, no es per res en concret.
La Sra. Batlessa diu que la factura d’Última Hora es pot enviar. Es tracta d’una factura que
presenten cada any el mes desembre i es fa per col·laborar amb el diari, on surt la tasca que s’ha
fet durant l’any per part dels ajuntaments. També es col·labora amb el Diario de Mallorca el mes
de març o abril. No hi ha cap inconvenient.
Amb relació a les factures de Sifu Balear corresponen a l’empresa que va guanyar el servei de
jardineria, diu la Sra. Batlessa. El Sr. Martorell, regidor de manteniment, confirma que són
factures de jardineria que es paguen mensualment.
Finalitzat el debat, vists els documents i l’expedient previst a l’art. 12 Rd 424/2017 i art. 216.2
TRLHL, vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 14 de gener, es sotmet a
votació i s’aprova amb 10 vots a favor (6 EL PI, 3 MES i 1 PSOE) i 3 abstencions (PP):
«L'article 60.2 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, estableix la possibilitat del
reconeixement d'obligacions corresponents a exercicis anteriors que, per qualsevol causa, no ho
haguessin estat en aquell al qual corresponien, atribuint al Ple de la Corporació tal
reconeixement. Per la qual cosa, d’acord amb el principi d’exigibilitat dels crèdits,
excepcionalment podran imputar-se al Pressupost en vigor, obligacions corresponents a
exercicis anteriors, previ reconeixement d'aquestes.
La Legislació aplicable és la següent:
-

Articles 163, 169.6, 173.5, 176 a 179 i 216.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Articles 25.1, 26.1, 58, 60.2 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les
Hisendes Locals, desenvolupat per Reial decret 500/1990, de 20 d'abril

Per tot això, vist que la Comissió Informativa ha emès informe favorable a la sessió de 14 de
gener de 2021, de conformitat amb el que es disposa en l'article 60.2 del Reial decret 500/1990 i
216.2 TRLHL, el ple adopta el següent acord:
PRIMER. Aprovar el reconeixement dels crèdits següents corresponents a exercicis anteriors
que es relacionen i aplicar al pressupost vigent, els corresponents crèdits.
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NÚM.
FACTURA
Fav-20300002418
004/53.469

DATA
FACTURA

PROVEÏDOR

31/12/20

ABS Informàtica SL

31/12/20

4003021199

31/12/20

643
153923
20a-11898

31/12/20
31/12/20
31/12/20

20A-11896

31/12/20

20A-11897

31/12/20

7295M166285

31/12/20

2040182770

31/12/20

61/C0

31/12/20

200004-DP

31/12/20

Adalmo SL
Soc. Estatal Correos y
facturació desembre/20
80,26
Telegrafos SA
Jaume Sastre SL
material brigada
15,71
San Amat SA
grava per camins
175,29
Tres glops SL
aigua per brigada
31,85
aigua
per
oficines
Tres glops SL
78,98
Ajuntament
Tres glops SL
aigua per Serveis Socials 15,29
Ultima Hora Especial
Hora Nova SA
484,00
gestió municipal
despesa
benzina
BP Oil España SA
421,41
(desembre/20)
Consturcciones
Renovació c. Lluis Vives i
Excavaciones y Asfaltos
15.615,57
Pare Francesc Molina
SA
Deixalles
serveis
Gestió Parc Verd
1.414,62
ambientals ei SL
Material
per
personal
Escid SL
98,74
neteja
Germans Binimelis SL Material per a brigada
1.156,40
servei
neteja
viària
Melchor Mascaró SAU
4.374,99
(desembre/20)
Lloguer cotxer vigilància
Motorisa lloguer SL
544,50
rural (desembre/20)
Servei
de
jardineria
Sifu Baleares SL
3.439,26
(desembre/20)
Newrest Group holding Menú per servei a domicili
1.646,40
SA
(desembre/20)
Cooperativa
agrícola
bateria per protecció civil 97,41
Porreres SCL
Quota mensual internet
Wifibaleares SL
181,98
punt verd (set/18)
Sociedad General de Drets sgae per activitats
111,40
Autores y Editores
culturals anys anteriors
Sociedad General de Drets sgae per activitats
111,40
Autores y Editores
culturals anys anteriors
Sociedad General de Drets sgae per activitats
52,20
Autores y Editores
culturals anys anteriors
Sociedad General de Drets sgae per activitats
52,57
Autores y Editores
culturals anys anteriors
Sociedad General de Drets sgae per activitats 525,75

FV-ES20/06/22 31/12/20
2020/25/001036 31/12/20
2001327-S

31/12/20

L20/001388

31/12/20

FV-BA20/00717 31/12/20
PMI110716

31/12/20

2020/1/5631

31/12/20

1-167507

01/09/18

27854822

28/07/16

28066748

17/01/17

28552818

15/09/17

28552819

15/09/17

28552820

15/09/17

DESCRIPCIÓ

IMPORT

Servei de manteniment
2.297,19
ABSIS (3er tim./20)
Recollida de residus
1.053,14
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28552821

15/09/17

28552822

15/09/17

28552823

15/09/17

28552824

15/09/17

28552825

15/09/17

28552826

15/09/17

28552827

15/09/17

28552828

15/09/17

28554196

19/09/17

28554198

19/09/17

28554199

19/09/17

28560624

04/10/17

Autores y Editores
Sociedad General
Autores y Editores
Sociedad General
Autores y Editores
Sociedad General
Autores y Editores
Sociedad General
Autores y Editores
Sociedad General
Autores y Editores
Sociedad General
Autores y Editores
Sociedad General
Autores y Editores
Sociedad General
Autores y Editores
Sociedad General
Autores y Editores
Sociedad General
Autores y Editores
Sociedad General
Autores y Editores
Sociedad General
Autores y Editores

culturals anys anteriors
de Drets sgae per activitats
105,15
culturals anys anteriors
de Drets sgae per activitats
105,15
culturals anys anteriors
de Drets sgae per activitats
52,57
culturals anys anteriors
de Drets sgae per activitats
105,15
culturals anys anteriors
de Drets sgae per activitats
105,15
culturals anys anteriors
de Drets sgae per activitats
157,72
culturals anys anteriors
de Drets sgae per activitats
315,45
culturals anys anteriors
de Drets sgae per activitats
105,15
culturals anys anteriors
de Drets sgae per activitats
52,57
culturals anys anteriors
de Drets sgae per activitats
105,15
culturals anys anteriors
de Drets sgae per activitats
52,20
culturals anys anteriors
de Drets sgae per activitats
214,17
culturals anys anteriors

QUART. MODIFICACIÓ DE CRÈDITS AMB LA MODALITAT DE TRANSFERÈNCIA
DE CRÈDITS PER A LA CONCESSIÓ D'UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA DIRECTA
A L'ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS I EMPRESARIS DE PORRERES (EXP.
01/2021)
La Sra. Batlessa explica que aquesta proposta consisteix en la campanya de Nadal que s'ha dut a
terme entre mitjans de desembre i principis de gener. Explica que es va signar un conveni amb
l'Associació de Comerciants per poder dur a terme aquesta campanya. Ara s'han de transferir
aquests doblers per import de 5.000 euros de la partida de festes i activitats culturals a la partida
de la subvenció nominativa a favor de l'Associació de Comerciants per poder pagar aquests vals
de compra que han guanyat 250 persones i ja s'ha fet el sorteig.
La Sra. Maria Agnès Sampol, regidora PP, diu que estan totalment a favor de la subvenció.
Pensen que la quantitat és un poc baixa i, ja que no s'han celebrat les festes, s'hauria d'haver
aprofitat perquè aquesta subvenció fos més elevada. Pensam que també s'hauria de donar una
subvenció al sector de l’hostaleria que ho passen molt malament i les condicions són
complicades. Totalment d'acord amb la subvenció que s'ha donat als comerciants i empresaris.
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La Sra. Maria Rosa Juan, regidora MES, diu que també hi estan d'acord i que podria haver estat
un poc més grossa.
La Sra. Batlessa diu que es va calcular l'import dels 5.000 euros fent un estudi de què podria
revertir en vals de compra. S'havia pensat que el benefici inicial seria de 50.000 euros i s'han
gastat en el comerç local uns 80.000 euros, per tant s'ha revertit més del que s'havia previst. No
es tracta d'aplicar descomptes en els productes sinó que el 100% del benefici sigui pel
comerciant. Diu que se'n faran d'altres per ajudar a altres sectors afectats per la pandèmia, com
els pagesos. Es donaran més ajudes.
Finalitzat el debat, vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa General de 14 de
gener de 2021, es sotmet a votació i s'aprova per unanimitat:
"Vista la clàusula sisena del conveni signat entre l'Ajuntament de Porreres i l'Associació de
comerciants de dia 3 de desembre de 2020 segons la qual: L'Ajuntament durà a terme els tràmits
oportuns per a consignar l'import adequat i suficient al pressupost de despeses destinat a tal
finalitat i el pagament es farà a favor de l'entitat beneficiària amb càrrec a l'exercici 2021, previ
compliment dels requisits exigits per al pagament de subvencions en la normativa vigents.
La proposta de modificació de les bases d'execució del pressupost per import de 5.000 per
atorgar una subvenció nominativa directa a l'Associació de comerciants i empresaris de Porreres
segons el que preveu l'art. 22.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions,
no altera la quantia total del mateix atès que s'imputa l'import parcial d'un crèdit a altres partides
pressupostàries amb diferent vinculació jurídica, per la qual cosa, no resulta necessari presentar
informe avaluant l'Estabilitat Pressupostària.
Per tot això, s'ha d'incoat l'expedient per a la modificació de despeses del Pressupost corrent
d'altres aplicacions del Pressupost vigent no compromeses, mitjançant la modalitat de
transferència de crèdits i d'acord amb els articles 179 i 180 del Text Refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, s'aprova:
Primer. Aprovar l'expedient de modificació de crèdits núm. 01/2021 amb la modalitat de
transferència de crèdits, d'acord amb el següent detall i contemplar igualment aquest augment a
les subvencions nominatives previstes a les Bases d'Execució del pressupost:
Descripció
despeses

aplicació

pressupostaria Import

Festes / Activitats Culturals

5.000,00

TOTAL

5.000,00€

Descripció
despeses

aplicació

pressupostaria Import

Subv. a Associació de Comerciants

5.000,00

TOTAL

5.000,00€

BAIXA de crèdit
338 / 22609

ALTA de crèdit
334 / 48108
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CINQUÈ. MOCIÓ D'ADHESIÓ A LA COMMEMORACIÓ DELS CINC-CENTS ANYS
DE LES GERMANIES (MES)
La Sra. Maria Rosa Juan, regidora MES, explica i llegeix la moció.
La Sra. Maria Agnès Sampol, regidora Partit Popular, diu que estan totalment d'acord en el fet
que es recordin a ses persones que en aquella època, molt diferent de l'actual, varen lluitar per
millorar els seus drets. Però els paràgrafs dels punts 2 i 3 que parlen de la revolta, reivindiquen
drets que avui dia ja estan reconeguts a la Constitució i a través de lleis. Sa veritat és que
pensam que modifiquen per complet el sentit de sa moció. Per altra banda, també xerrau de
democratitzar estructures governamentals quan vosaltres estau governant conselleries i
ajuntaments. Què creis que està malament i no sou capaços de canviar quan sou vosaltres els
que governau? És per això que, sa moció en si trobam que està redactada amb unes intencions
diferents del que realment seria sa commemoració de ses germanies. Nosaltres quant al títol
estem totalment d'acord, però els punts 2 i 3 no ens acaben d'encaixar. Per tant, si es retiren els
dos punts aquests, 2 i 3, nosaltres el votarem a favor.
La Sra. Maria Rosa Juan, regidora MES, diu que el fet de reivindicar i commemorar els cinccents anys sí que és important. Estem governant institucions, però no té res a veure amb aquests
cinc-cents anys perquè sa cultura trobam que sempre s'ha de recordar. A part de Cultura, sí que
és cert que avui en dia sempre hi ha uns poders que està damunt un d'altres governin o no,
siguem nosaltres els que governem o no. Trobam que reivindica una cosa, unes lleis, unes coses
essencials que durant aquest any, s'han de treballar i donar a conèixer.
La Sra. Maria Agnès Sampol, regidora Partit Popular, diu que estan totalment d'acord amb sa
commemoració, però la redacció no ens acaba d'encaixar.
El Sr. Sebastià Lliteres, regidor MES, contesta que aquesta moció l'han treballada molt poquet
perquè l'han agafada pràcticament de la comissió en l'àmbit de la universitat i de l'Obra Cultural
i d'altres entitats que l'han proposada. Nosaltres hem agafat el text i senzillament l'hem adaptat a
Porreres perquè trobam que, a pesar de ser un poble que va viure amb bastant temporalitat
d'aquesta època és bo que puguem recordar quan es fa a un aniversari d'aquesta tipologia
sobretot quan són centenaris. En aquest cas, cinc-cents anys. És de justícia poder recordar
aquest fet. Pel que dieu de la proposta dels punts 2 i 3, personalment crec que MES per Porreres
defensa que aquests dos punts segueixen a la moció perquè té un cos sencer. Aquests dos punts
que fan referència precisament a la defensa del territori, la llengua i del canvi climàtic. Adapta a
això que diem lluites compartides, és a dir, intentam adaptar-ho, no sense historicisme, ni sense
intentar comparar de forma barroera. Ho comparam amb l'actualitat donant un sentit al fet de
recordar aquests fets i aquests dos punts és el que li donen sentit a això. Jo crec que perdria el
sentit llevar aquests punts, agraïm el gest de voler aprovar la moció senzillament sense aquests
punts, però crec que quedaria totalment desvirtuat, no seria l'adequat.
La Sra. Maria Agnès Sampol, regidora Partit Popular, contesta que els hi sap greu, però
nosaltres hem fet aquesta proposta perquè consideram precisament que aquests punts se'n van
del que realment seria la commemoració d'aquests cinc-cents anys de Germanies, o sigui, són
punts de vista diferents i, si no es modifica, em sap greu, però no el votarem a favor.
La Sra. Batlessa diu que El Pi votarà a favor i es basen en els acords de la moció. En el primer
punt on diu d'unir-nos al manifest evidentment estem totalment d'acord. Per fer la lectura
pública podem parlar entre tots de com ho fem, perquè sigui visible i pugui arribar a bastant de
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gent. Després, fora de Ple ja ens organitzarem entre tots per veure com ho fem per llegir-lo, vull
dir, que sigui un acte que sigui visible i que la gent pugui participar de qualque manera.
Després, l'Ajuntament de Porreres ha d'estudiar el nom d'una plaça o carrer com a
commemoració a ses Germanies. En Gaspar ha contactat amb vosaltres per poder crear la
comissió que farà l'estudi del nom dels carrers i es pot plantejar aquest tema a la mateixa
comissió i que es debati aquesta proposta. Per tant, també hi estic d'acord. En el quart punt,
promoure conferències, xerrades, presentació de llibres, totalment d'acord. Vull dir, nosaltres
sempre hem estat oberts a debatre qualque tema. Vull recordar que es fan Jornades d'Estudis
Locals i que si qualcú vol fer una comunicació en aquest sentit, benvinguda serà. Personalment,
sempre dic que la història s'ha de conèixer per poder debatre sobre el tema i donar una opinió.
La història és molt complexa, aquests fets ho són, desconeguts per moltíssima de gent i crec que
val la pena que es xerrin de les germanies perquè molta de gent no sap que és. Crec que val la
pena fer una tasca bastant didàctica en aquest sentit. Fins i tot jo, us demanaria afegir a instar a
fer feina a ses escoles. Fer feina conjunta amb ses escoles per donar a conèixer aquest tema,
recordar i commemorar aquest 500 aniversari. Per la resta, en el cinquè punt, també hi estem
d'acord.
El Sr. Gaspar Mora, regidor de cultura, diu que estan totalment d'acord en donar a conèixer tota
aquesta història. El que si demana és que no passi el mateix que va passar amb la petició
d'activitats pel centenari. Vàrem organitzar sis activitats per commemorar el centenari l'any
2015 i, ja sé que no éreu vosaltres, o almenys la majoria no estàveu en l'Ajuntament com a
regidors, però és que després quan organitzes l'activitat i l'assistència no és la que ha de ser, ni
dels mateixos que sol·liciten l'activitat. Jo crec que entre tots hem de procurar empènyer perquè
aquests fets siguin coneguts. I això passa per l'assistència a aquestes conferències o activitats
culturals.
La Sra. Maria Rosa Juan, regidora MES, contesta que té tota la raó. El que es pot fer com
Ajuntament, comissió popular o qualsevol entitat és assistir-hi. Jo el 2015 hi era, però no record
si hi vaig assistir. El Sr. Gaspar Mora, regidor de cultura, contesta que ell ho recorda i la
resposta va ser bastant fluixa.
La Sra. Batlessa afegeix que ha de ser una qüestió bastant didàctica, molt clara, perquè si es fa
un acte molt espès i molt tècnic no arriba a la gent i no s'engresca a participar en aquest tipus
d'actes. Crec que és una feina que hem de fer entre tots i ho podem organitzar perquè arribi a
més gent.
El Sr. Miquel Àngel Veny Mestre, regidor PSOE, contesta que està totalment d'acord amb el que
s'ha dit i votarà a favor de la moció.
El Sr. Bartomeu Garí, regidor MES, afegeix que "en el moment en què es feren els actes, jo i en
Sebastià Lliteres no hi érem i ens posem a disposició del regidor de cultura pel que necessiti si
s’organitzen actes. Som historiadors i en la mesura que puguem li donarem una mà en el que ell
trobi i procurarem assistir a tots els actes que s'organitzin, com també la nostra portaveu Maria
Rosa. La nostra intenció és estendre la mà a Cultura". La Sra. Batlessa contesta que
"Evidentment, Tomeu, hem d'anar de la mà dels historiadors perquè, com he dit, són fets
ocorreguts a la història que s'ha d'ensenyar i és un gust aprendre dels qui saben, crec que ha de
ser així". La Sra. Maria Rosa Juan, regidora MÉS, afegeix que ella sí que era regidora la
legislatura passada i que sempre que ha pogut ha assistir a tots els actes de l’Ajuntament.
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El Sr. Bartomeu Garí, regidor MES, diu que està totalment d'acord en el fet que sigui extensiu a
l'escola i que és una passa molt encertada. La Sra. Batlessa demana si els hi pareix bé afegir, en
el punt de l'acord on posa les entitats, posar les escoles.
Finalitzat el debat, vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 14 de gener, es
sotmet a votació i s'aprova amb 10 vots a favor (6 EL PI, 3 MES i 1 PSOE) i 3 en contra (PP):
"Fets
1. El 7 de febrer del pròxim any 2021 es compliran cinc-cents anys d'un dels episodis més
rellevants en la història de Mallorca: la Germania, aixecament que s'inicia el 7 de febrer del
1521 i acabà el 7 de març del 1523. Ha de quedar palès que les motivacions que provocaren
l'esclat de l'aixecament agermanat són múltiples i provenen de segles anteriors, a les quals no
se'ls havia posat remei. De fet, part de la casuística de l'esclat agermanat prové de la revolta de
1391 i de la Revolta Forana de 1450.
Entre els principals objectius dels alçats trobem els de posar fre a la corrupció duta a terme per
part de les oligarquies ciutadanes; una redistribució justa dels imposts i gaudir de llibertats
polítiques i socials per als estaments més humils de la societat illenca. A més a més, la revolta
contra l'espoli fiscal, tenia importants continguts socials, fins a arribar a proclamar que «cap
captiu de la terra no podia ser esclau».
El 1521 els sectors més clarividents de la societat havien arribat al convenciment que el Regne
de Mallorca mai seria lliure si no eren els mateixos afectats els que transformessin les
estructures del poder que els mantenia en la captivitat més abjecta. Una de les primeres accions
dutes a terme pels agermanats va ser la de crear un òrgan nou anomenat la Tretzena - a imitació
de la Valenciana Junta dels Tretze – constituïda per l'instador del bé comú, Joan Crespí i dotze
tretzeners, representant la ciutat i la part forana. Pel que fa a les mesures dutes a terme, tant Joan
Crespí com Joanot Colom engegaren una sèrie de reformes polítiques per dur a terme una
progressiva reducció del deute a través de la "Santa Quitació", l'elaboració d'un cadastre per tal
que tothom contribuís d'acord amb la vàlua dels béns posseïts i, també, la supressió de certs
drets personals que afectaven, molt directament, l'estament popular.
L'oposició dels sectors més benestants, conscients que tals reformes podien perjudicar la seva
privilegiada situació, juntament amb l'oposició de l'emperador a escoltar als seus súbdits no
deixà altra opció als revoltats a la rendició o la lluita fins al final. Al llarg dels vint-i-cinc mesos
que durà la germania mallorquina es produïren desafeccions del bàndol agermanat, però molts
altres, moriren en batalla com les de Son Fornari i Rafal Garcés. En poc temps, l'avanç de les
tropes reials per l'illa va ser imparable i l'últim reducte agermanat, Ciutat, va ser ocupada el 7 de
març del 1523 d'acord a unes capitulacions que no serien respectades.
La repressió, en aquest cas no s'inicià un cop cau la ciutat sinó que s'havia iniciat ja l'octubre i
novembre passat. A més de les sentències a mort, també es confiscaren centenars de béns i
s'imposaren multes econòmiques. Entre els nombrosos executats, destaca el líder de
l'aixecament, Joanot Colom, el qual fou executat, esquarterat i el seu cap va estar 299 anys dins
una gàbia penjada a la plaça de la Porta Pintada. Com a resultat de tot plegat ens trobem que la
població minvà i s'empobrí, fins a tal punt que, només trenta anys després començà a recuperarse. Es va pretendre eliminar, per sempre qualsevol record de vindicació col·lectiva dels
mallorquins.
2. Malgrat tot això, no pogueren acabar amb la flama de la revolta. La Mallorca que avui es
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rebel·la contra la injustícia social, que reivindica el dret a la sobirania política, que renega del
patriarcat, que abandera la defensa del territori i la llengua i la cultura catalanes, que lluita
contra el canvi climàtic, que aspira a una societat cohesionada i solidària, és hereva dels
agermanats.
3. Avui és d'estricta justícia rememorar la Germania, no solament pel coratge que
tingueren els nostres avantpassats en enfrontar-se a una administració pública corrupta i
combatre una societat injusta, parcial i opressora, sinó perquè els valors que empararen aquesta
lluita són ben vigents: democratitzar les estructures governamentals per tal que tots els ciutadans
gaudeixin dels mateixos drets i oportunitats.
4. Servar i difondre la memòria col·lectiva, tant popular com institucional, dels moviments
socials que han perseguit un futur millor per al poble de Mallorca és un deure per a tota persona
que es vulgui comprometre amb la democràcia i amb el benestar d'aquesta terra. Així doncs,
serveixi aquesta commemoració per a reivindicar també les lluites compartides que durant anys
han combatut en diferents àmbits per fer-nos avançar com a poble.
5. Diverses persones compromeses en la reivindicació de la nostra memòria històrica i en la
defensa de valors com la llibertat, igualtat, la sobirania i la justícia social, han decidit retre
homenatge als que fa cinc-cents anys en foren precursors: «Els agermanats». Aquestes persones
conviden a tota la ciutadania i les institucions de Mallorca a afegir-se a aquesta crida i a
compartir tots els esdeveniments que es faran durant aquest pròxim 2021 en memòria dels
nostres avantpassats.
6. Bona part del text anterior constitueix el Manifest de la comissió cívica anomenada Germania
500, que compta amb el suport del Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística del
Consell de Mallorca, que s'ha elaborat per a la commemoració del mig mil·lenni de l'episodi
històric que suposà la revolta dels agermanats a Mallorca.
Per tot això, el Ple municipal pren els acords següents:
Primer . L'Ajuntament de Porreres s'adhereix al manifest de commemoració dels cinc-cents anys
de la Germania mallorquina (1521-2021).
Segon . L'Ajuntament de Porreres es compromet a fer una lectura pública, adaptada a la situació
de la COVID-19, del manifest de commemoració dels cinc-cents anys de la Germania
mallorquina dia 7 de febrer del 2021.
Tercer . L'Ajuntament de Porreres estudia dedicar un carrer o plaça «de la Germania de
Mallorca», als agermanats morts del mateix municipi en defensa dels drets i de les llibertats o a
les agermanades (sermonadores i pregonadores).
Quart. L'Ajuntament de Porreres es compromet a promoure conferències, xerrades,
presentacions de llibres, taules rodones i tota classe d'activitat cultural al voltant de la Germania
de Mallorca, amb especial esment als aspectes relacionats amb la història del municipi, en
col·laboració de les entitats del municipi que hi vulguin participar i també les escoles.
Cinquè. L'Ajuntament de Porreres tramet una còpia dels acords a la comissió cívica "Germania
500" alhora que procurarà que tots els actes al voltant de la Germania portin el segell de la V
centenari.
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SISÈ. MOCIÓ PER PROMOURE LA INSTAL·LACIÓ DE PLAQUES SOLARS
FOTOVOLTAIQUES PER AUTOCONSUM (MES)
El Sr. Sebastià Lliteres, regidor MES, explica que els acords no són els que inicialment es varen
presentar. Estam agraïts en poder arribar a un acord amb l'equip del govern per matisar un parell
de paraules, de frases d'aquests punts, d'acords... Se'ns va fer arribar una proposta de la batlessa,
en nom de l'equip del govern, per modificar aquests acords i nosaltres i hem vingut a bé.
La Sra. Batlessa explica que s'ha enviat la modificació per correu als diferents grups.
El Sr. Lliteres diu que la motivació d'aquesta moció és aprofitar que altres municipis ja s'han
implantat aquestes ajudes. Aquests incentius fiscals per poder instal·lar instal·lacions de plaques
fotovoltaiques i d'autoconsum per encarar el repte de les energies renovables i que està previst al
Pacte de batles i batlesses contra el canvi climàtic europeu, el PAESC. Diverses mesures que ja
s'han començat a prendre des de l'ajuntament i d'altres ajuntaments. També hi ha ajudes que han
sortit del Govern de les Illes Balears, de la Direcció General d'Energia per poder instal·lar per
part de propietaris, particulars i també empresaris aquest tipus de distribució d'alt consum que
va en el camí que marca també la nostra moció. A continuació llegeix la moció com ha quedat.
La Sra. Batlessa diu "si em permeteu, abans de donar la paraula als altres grups explicaré arran
de què venen les propostes de canvi". Aquestes accions que avui es plantegen en la moció
formen part i són accions que estan incloses dins el PAESC al qual vàrem adherir-nos i firmar,
és a dir, el Conveni del Pacte de batles pel canvi climàtic. Ja vàrem assumir el compromís de fer
feina en aquest sentit, per la implantació d'energies renovables en edificis públics perquè el
ciutadà es pugui beneficiar d'aquesta energia neta. També d'oferir beneficis econòmics, perquè
l'administració ha d'estar del seu costat.
La Sra. Batlessa continua dient que, en el mes de setembre ja vàrem començar a fer feina en
aquest sentit per mirar de fer bonificacions a l'IBI i que hi havia dues opcions. Fer descompte
d'ICIO, és a dir, quan una persona demana permís d'obra per plaques solars pugui tenir el
descompte del permís d'obra. Hauria de pagar la taxa, però l'ICIO sí que es descomptaria, en
aquest cas del 95%, que és el màxim permès. Dir, per qui no ho sap, que en aquest moment, la
majoria de plaques solars van per una comunicació prèvia perquè hi va haver un canvi normatiu
i això també ens va reajustar un poc el tema que ja teníem fet. Fins ara es presentaven projectes.
Els projectes que es presentaven a urbanisme per un permís d'obra, normalment, com ja és
obligatori per llei posar les plaques tèrmiques, totes vénen incloses dins el projecte, no en un
apartat a part que digui plaques solars. Ja vénen incloses en el pressupost dins el mateix
projecte. Per això, és complicat fer un càlcul econòmic de què pot implicar, pel que fa a
permisos d'obra que es podran demanar per plaques solars. Com estan integrats en el mateix
projecte d'obra, és complex fer aquest estudi. S'ha fet feina amb la proposta i vàrem demanar al
grup MES si podien llevar el descompte del 50% d'IBI durant tres anys. Ens havíem informat i
ens recomanaren ser cautelosos i esperéssim a saber com sortiria la subvenció del FEDER.
Perquè fins ara, no hi era, i no sabíem amb quines condicions ho traurien. Aquesta subvenció
cobreix un 50% de la inversió de les plaques solars. La mitjana de la instal·lació de plaques
solars fotovoltaiques per autoconsum pot estar com a màxim 5.000 €. Si el FEDER subvenciona
un 50% ja té 2.500 € subvencionats. Clar, si nosaltres subvencionam un 50% d'IBI durant tres
anys, ens arriscam a què la persona que demana s'ajuda guanyi doblers i que sigui molt més alt
que la inversió que pugui haver fet. Acabaria tenint benefici amb les ajudes. Per això, no es pot
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fer i ho vàrem plantejar al grup MES. A més, aquest canvi s'ha de fer abans del mes d'octubre
perquè els padrons de l'IBI s'aproven el primer dia de gener. Això s'ha d'aprovar per plenari i
s'ha d'haver fet l'exposició de la modificació de l'ordenança. Per tant, la proposta durant l'any és
seguir amb els estudis econòmics per veure fins a on podem arribar de descompte de l'IBI, abans
del mes d'octubre per fer aquesta modificació de l'ordenança. Pot ser, en lloc de ser un
percentatge fix cada any pugui ser escalonat. Per exemple, un 50% el primer any que es fa la
inversió, que es necessita més ajuda econòmica, un 20% el segon any i un 10% del tercer, per
exemple, podria ser una proposta. Jo convid que anem fem feina també durant l'any amb això,
us aniré informant dels estudis econòmics que es facin sobre com podríem fer aquests
descomptes de l'IBI.
El Sr. Sebastià Lliteres agraeix el suport perquè és molt important per avançar com a poble.
Encara que siguin petites coses, anem avançant. La Sra. Batlessa els agraeix que acceptin les
modificacions.
La Sra. Maria Agnès Sampol, regidora PP, diu que ells es varen estudiar bé la moció que es va
presentar en el seu moment. Una vegada estudiada estàvem totalment d'acord amb la intenció de
la moció. Amb el redactat que tenia, sorgiren certs dubtes que havíem preparat avui per
demanar-los a l'equip de MES. Ens va sorprendre que mitja hora abans del Ple ens hagin enviat
un correu amb les modificacions. Trobam que una moció que s'ha presentat el 8 de gener, no és
moment d'enviar les modificacions mitja hora abans del Ple. Per tant, nosaltres no hem tingut
temps d'estudiar-nos els acords. Una vegada s'han llegit, realment es responen als dubtes que
s'havien creat en el seu moment. Nosaltres no estem d'acord amb el fet de presentar-lo mitja
hora abans. Per tant, el nostre vot serà una abstenció en positiu perquè estem d'acord amb la
moció, però no estem d'acord a què es presentin les coses en el darrer moment.
La Sra. Batlessa contesta que tant Sebastià com jo hem estat en contacte el cap de setmana. Jo
avui matí li he confirmat les darreres modificacions que ens havien passat per alt. Les propostes
de transacció es poden fer al mateix Ple, ho hem fet per agilitzar al màxim, per clarificar els
dubtes que pogués haver-hi perquè sortís en positiu aquesta moció. Perquè al cap i a la fi, els
que es beneficien són els usuaris. Les modificacions no tenen per què haver de fer-se abans del
Plenari. Es poden fer les propostes de transacció en el mateix moment del Ple. Ho dic perquè
tampoc hi ha l'obligació de passar les esmenes, perquè es poden fer en el mateix moment del
debat. Ho dic també per clarificar el procediment del Ple. Els enviarem mitja hora abans del Ple
perquè ho tinguéssiu.
La Sra. Sampol diu no han tingut temps de posar-se d'acord. Els hi sap greu, perquè estem
d'acord amb la moció.
El Sr. Lliteres afegeix que també li sap greu que això sigui motiu d'una abstenció. L'objectiu que
persegueix la moció inicial amb la redacció del text final, és pràcticament el mateix. Es
modifica un poc el percentatge d'aplicació. Sempre que presentam mocions, es poden modificar
en el moment del Ple. Fins i tot, la llei contempla que una moció es pugui presentar per urgència
i sense escrit, en el mateix Ple. És a dir, si ara nosaltres diríem que hem presentat una moció, la
llei de règim local de les Illes Balears contempla això. No sol ser l'habitual perquè, la regla
general és que la gent tingui el document per endavant. Com diu na Xisca hem arribat a un
acord avui matí, i no es modificava substancialment la moció. Trobam que és una cosa bona el
fet que es debati en el mateix Ple o abans, no és una cosa negativa. No hi ha un canvi de sentit
de la moció, això és el que us vull plantejar. Vosaltres, a la moció anterior, heu donat suport a un
canvi que nosaltres no l'hem acabat de veure i no ho hem acceptat la discrepància. Òbviament,
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també acceptarem la vostra opinió amb tot respecte, però volia fer aquesta reflexió de què no es
modifica substancialment el sentit. Crec que és una cosa bona per al poble i que surti per
unanimitat sempre és millor a què surti amb alguna discrepància.
La Sra. Sampol contesta que per això diu que és una abstenció en positiu perquè el que és
realment el contingut de la moció sí que hi estan d'acord. Sap que es pot fer i que es pot acabar
de discutir en el Ple, però no els hi agrada que es faci d'aquesta manera. Li sap greu.
Finalitzat el debat, se sotmet a votació i s'aprova amb 10 vots a favor (6 EL PI, 3 MES i 1 PSOE) i 3
abstencions en positiu (PP):
"Fets
1. Al ple de setembre del 2019, l'Ajuntament de Porreres va aprovar el Pla d'Acció per l'Energia
Sostenible i el Clima per al municipi de Porreres (PAESC).
2. Una de les accions que proposa el pla és la promoció de la instal·lació de plaques solars
fotovoltaiques per autoconsum, que diu:
Per tal d'incrementar la producció d'energies renovables al municipi, i donar compliment a l'article
52 de la Llei 10/2019, de 22 de febrer de canvi climàtic i transició energètica que estableix que les
administracions públiques han de fomentar l'autoconsum d'energies renovables, i a l'article 42: en
totes les edificacions i instal·lacions, qualsevol que en sigui la titularitat, s'ha d'implantar
progressivament el consum d'energia renovable. Es proposa fomentar que les cobertes i teulades de
titularitat privada instal·lin plaques fotovoltaiques.
Caldrà fomentar l'ús de les teulades dels habitatges privats, siguin cases o blocs de pisos, per a
situar-hi instal·lacions fotovoltaiques per a la producció d'electricitat per autoconsum. També en
edificis del sector terciari o naus situades al polígon industrial.
Es proposa aplicar una bonificació de l'impost sobre construcció (ICIO) per a instal·lar energia solar
fotovoltaica en edificis i cobertes existents, sempre que se n'acrediti la instal·lació i el bon
funcionament. També es pot plantejar una bonificació anual de l'impost sobre béns immobles (IBI).
Així mateix, també es proposa que es promoguin activitats de sensibilització i informació per
fomentar la implantació de l'autoconsum en el sector privat, ja sigui a través de xerrades
d'instal·ladors, de l'organització de visites guiades per veure el funcionament de les instal·lacions
municipals, informacions puntuals penjades a les xarxes socials, i sobretot difusió de les possibles
ajudes per finançar aquest tipus de projectes si s'escau.
3. A causa del sistema energètic, dominat per l'oligopoli de les grans corporacions que no deixa
avançar gaire l'administració estatal ni l'autonòmica en temes energètics, la importància dels
Ajuntaments com a eina de canvi es troba en propostes com aquestes.
4. Ja són cada vegada més els municipis que ofereixen bonificacions per al foment de les plaques
solars fotovoltaiques per autoconsum. El municipi de Porreres no hauria de quedar enrere i ha de
disposar, en la brevetat més grossa possible, de mesures de promoció per a la instal·lació d'energies
renovables.
5. És una tasca imprescindible per part de l'administració pública fomentar aquest estil de consum
energètic responsable i adaptat als temps actuals, on tant la ciutadania com les institucions caminin
cap al mateix objectiu: un món més sostenible mediambientalment, cosa que només serà possible si
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aprofitam les fonts d'energia naturals de la forma més responsable que es pugui, i fomentam la
investigació i el desenvolupament de la tecnologia que ho permeti.
Per tot això, el Ple municipal acorda:
Primer. El ple de l'Ajuntament de Porreres es compromet a modificar l'ordenança reguladora de
l'Impost de Béns Immobles introduint bonificacions per la instal·lació de plaques solars
fotovoltaiques. Després de fer els càlculs oportuns, es bonificarà l'IBI amb el % adequat per tal que
la quantitat resultant no superi el total de la inversió feta i garantir així la compatibilitat amb altres
subvencions (com per exemple les finançades a través del Fons FEDER, gestionades pel govern
autonòmic).
Segon. El ple de l'Ajuntament de Porreres es compromet a modificar l'ordenança reguladora de
l'Impost sobre Instal·lacions, Construccions i Obres (ICIO) per introduir bonificacions de la
instal·lació de plaques solars fotovoltaiques. La bonificació serà del màxim permès, el 95%.
Tercer. L'Ajuntament de Porreres seguirà treballant per promoure activitats de sensibilització i
informació per fomentar la implantació de l'autoconsum al municipi.
Quart. L'Ajuntament de Porreres es compromet a donar continuïtat a la implantació de l'autoconsum
energètic als edificis públics municipals per aconseguir una total implantació abans del 2030."

SETÈ. MOCIÓ PER A LA DEVOLUCIÓ DE PART DE LES TAXES DE RECOLLIDA,
TRANSFERÈNCIA I TRACTAMENT DE RESIDUS SÒLIDS URBANS (PARTIT
POPULAR)
La Sra. Maria Agnès Sampol, regidora Partit Popular, explica que farà un breu resum per no
llegir tota sa moció i després passarà a llegir els acords. Ara és quan els més afectats per la
pandèmia de Covid-19 han de poder disposar de més liquiditat econòmica. Les empreses,
negocis, siguin autònoms o societats, i professionals, durant el 2020 i 2021 per imperatiu legal
han hagut d'interrompre la seva activitat totalment o temporalment. La situació ha estat
totalment aliena al propietari, el qual no n'és culpable i tampoc n'és imputable a la suspensió de
la seva activitat. Per la qual cosa, no se l'hauria d'haver cobrat tot l'import per la recollida de
residus sòlids. Molts d'empresaris no han generat residus per la simple raó de què no han pogut
exercir la seva activitat. Per això, nosaltres pensam que la millor solució és crear una línia
d'ajudes als empresaris i professionals que la sol·licitin. Esperam que l'import d'aquestes ajudes
sigui el màxim possible i pugui ajudar al nombre més gran de negocis afectats per la crisi
ocasionada per la pandèmia de la COVID-19. En definitiva, el Partit popular de Porreres,
demana que tots aquells doblers que s'han cobrat de més puguin tornar a les butxaques de qui
realment han d'estar, a la dels contribuents. Per tot això, el grup popular proposa l'aprovació dels
acords indicats a la moció.
La Sra. Batlessa contesta "Si m'ho permeteu intervindré jo primer perquè us vull fer una
proposta". Diu que la proposta així com està no es pot fer i proposa canviar-la, sense canviar el
sentit de la moció, però si els acords. Demana una votació separada. En el primer punt, votaríem
a favor i en el segon punt votaríem en contra. Us explicaré els dos sentits del vot, perquè un és
d'una manera i un és d'altre. El primer punt d'instar al govern a modificar la llei perquè es pugui
bonificar, reduir els impostos, estem totalment d'acord. El Pi ha presentat una PNL amb aquest
sentit perquè si no es modifica la llei d'Hisendes Locals dels ajuntaments, en aquest moment, no
es pot suspendre, ni bonificar, ni retornar els ingressos indeguts d'una taxa com és la del fems.
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Perquè com bé han posat a la moció, l'article 26.3 diu que les taxes només es poden retornar en
cas que el servei no es dugui a terme. I com que el servei dels fems, malgrat que de la pandèmia
ha estat un servei més que essencial, s'ha hagut de seguir duent a terme. Aquestes taxes no es
poden suspendre com s'ha fet per exemple amb l'ocupació de la via pública, que això sí que està
permès. Però per la taxa dels fems la llei no ho permet. Tenim informes jurídics dels serveis
jurídics de la Felib que així ho corroboren. Hi ha també informes del Col·legi d'interventors i
secretaris que també han emès informes en aquest sentit, que us podem passar. De fet està en els
xats dels batles de les Illes Balears i que els vostres batles del Partit Popular també tenen a la
seva disposició. Em sorprèn que heu presentat la moció en aquest sentit, perquè tots els batles
saben que en aquest moment, aquesta moció tal així com està redactada, no es pot aprovar. Ho
dic pel segon punt, no es pot donar una ajuda directa amb el concepte de compensació de fems.
Vos ho dic per si voleu fer una consulta o la voleu modificar. És una pena que no es pugui
aprovar, no podem aprovar una cosa que la normativa no ho permet. L'ajuntament ja està fent
feina amb una convocatòria pública d'ajudes per compensar els perjudicis econòmics de la
pandèmia. Per justificar aquest perjudici, si qualcú presenta la taxa de fems ho podrà compensar.
Però la convocatòria d'ajudes no pot dir que és per compensar els fems perquè per compensar
els fems exclusivament, no es pot posar. A la reunió de la Comissió del pla de reactivació,
durem l'esborrany de les ajudes perquè tots pugueu participar si teniu qualque suggeriment. Serà
una convocatòria pública d'ajudes per tots els establiments que s'han vist afectats per la
pandèmia. S'hi podran adherir, per exemple, aquells habitatges vacacionals, que és una de les
coses que s'han vist afectades per haver de pagar el rebut de fems mentre han vist minvat el seu
servei. Això és el que dirà la convocatòria, però una convocatòria d'ajudes directes per
compensar els fems en aquest moment no es permet. Entendreu que no es pot firmar ni
autoritzar una cosa que ens estan dient que no és possible. De fet, també us coment que l'altre
dia va haver-hi bastant de malestar entre tots els batles perquè es va anunciar que se suspendrien
els rebuts de fems fins a l'abril. Demà tenim una reunió per aclarir com ho faran, perquè si la llei
ho impedeix, no sé si el govern central té previst un decret llei que modifiqui la llei tot d'una.
Per nosaltres, de fet, s'estaria executant el primer punt de l'acord, que ja ens va bé. Vull dir, el
que volem és que se'ns donin les eines legals per poder-ho fer i que es clarifiquin els arguments
de per què no. Perquè, en aquest moment, tots volem ajudar, tots volem fer el màxim possible
per minvar la pressió fiscal que puguin tenir tots comerciants i empresaris de Porreres, però el
que no podem fer és dur a terme una acció que no estigui clara legalment.
La Sra. Sampol contesta "La proposta vostra seria eliminar el segon punt". La Sra. Batlessa diu
"Sí, eliminar-lo, perquè així com està, no el podem votar a favor. Qualque comentari per part
dels altres grups? "
El Sr. Lliteres, regidor MES, diu que pel que fa al primer acord proposat, pràcticament és repetir
el mateix argumentari que ha dit na Xisca. Ens agrada la proposta i està clar que s'ha d'instar al
govern central que s'autoritzi l'aplicació d'aquestes reduccions o bonificacions o el que
considerin oportú. Suposo que serà una modificació que ja quedarà oberta en aquesta llei
d'Hisendes locals pel futur, si es poden donar altres situacions, esperem que no siguin similars,
però, mai se sap el que pot passar, i que almenys hi hagi la possibilitat legal oberta. En aquest
cas, pel que fa al primer punt el votaríem a favor. Nosaltres teníem pensat dir respecte al segon
punt que apostaríem per un paquet d'ajudes més ampli per negocis i empreses, per a autònoms i
qualsevol classe de negoci. No només fer una línia de subvencions per compensar un tribut que
no es pot tornar jurídicament, com s'ha comentat. Volíem abstenir-mos a la moció sencera. Si es
pot votar per separat, votarem a favor del primer punt i en el segon punt ens estendríem a no ser
que es modifiqui aquest punt per plantejar un paquet d'ajudes en general i no s'especifiqui que
sigui per compensar un tribut en concret per què comentaven que no és possible jurídicament i
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que no es podia aprovar.
La Sra. Sampol diu que, una vegada feta l'aportació de na Xisca, estaríem d'acord en eliminar el
punt 2 i deixaríem la moció amb el punt número 1 amb el qual estaríem d'acord. Demana si en
Miquel Àngel vol fer qualque aportació per saber el seu punt de vista.
El Sr. Miquel Àngel Veny, regidor PSOE, diu que el seu punt de vista és el mateix que el que
explicat na Xisca perquè és un tema que ja havíem comentat a l'equip del govern.
La Sra. Sampol diu que estan d'acord en llevar el punt 2 i mantenir el punt número 1. La Sra.
Batlessa confirma que s'elimina el punt 2 i queda només punt 1 a la moció.
Finalitzat el debat, vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 14 de gener de
2021, s'aprova per unanimitat el següent acord:
"EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La crisi sanitària que està afectant el país ha provocat la paralització de gran part de l'activitat
econòmica i una acceleració de la caiguda d'ingressos i de la taxa d'atur.
El Govern d'Espanya, davant aquesta situació excepcional, va aprovar de manera extraordinària
com a mesura excepcional en la democràcia espanyola el Decret 463/2020, de 14 de març, pel
qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la
Covid-19, modificat pel RD 465/2020, de 17 de març. Es van dictar mesures de contenció en
l'àmbit de l'activitat econòmica, suspenent nombroses activitats entre les quals es troben les
activitats comercials i establiments al detall, i les activitats d'hostaleria i restauració, que es van
veure obligats a tancar les portes a partir d'aquest moment, amb la caiguda d'ingressos que això
ha suposat per al seu negoci i per a la seva economia personal i familiar.
A més, segons diverses publicacions que diferents organismes públics, així com associacions
empresarials han publicat, les facturacions i volums de negoci de les diferents empreses i
autònoms han baixat entre un 60 i un 75% en relació amb l'any 2019 i tot a causa de la
pandèmia de la Covid. A pesar que els establiments del nostre municipi es trobaven tancats
durant el confinament, han hagut de fer front al pagament del rebut de la taxa per la recollida de
residus sòlids urbans.
Les darreres mesures adoptades pel Govern tornen a perjudicar el petit comerç, que amb les
noves restriccions, i la modificació continua d'aquestes, provoca una contínua incertesa a
l'economia del municipi. A més aquestes mesures provoquen que aquest establiment generin
manco residus atès que l'atenció al públic es limita o quasi desapareix.
La llei reguladora de les Hisendes Públiques, en el seu art. 26.3, quan les taxes disposa que
"quan per causes no imputables al subjecte passiu, el servei públic, l'activitat administrativa o el
dret a la utilització o aprofitament del domini públic no es presti o desenvolupi, procedirà la
devolució de l'import corresponent."
Si bé per part d'aquest Ajuntament s'ha continuat prestant el servei de recollida de residus sòlids,
nombrosos empresaris no han utilitzat aquest servei, ja que les mesures que amb caràcter
extraordinari es van adoptant pel Govern no els permetien poder exercir la seva activitat.
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Si un establiment ha estat tancat, perquè així ho estableix el Govern Balear, la situació és aliena
al subjecte passiu, qui no té culpa ni li és imputable a ell el cessament de l'activitat, i per això
s'hauria d'aplicar l'article 26.3 de la Llei d'Hisendes Públiques i no haver-se cobrat tot l'import
per la recollida de residus sòlids.
Per tot això, el Ple acorda:
PRIMER.- L'Ajuntament de Porreres insta al Govern Central, mitjançant la norma legal
corresponent, que autoritzi l'aplicació d'una reducció en les quotes de la taxa d'escombraries per
activitats econòmiques per a aquells establiments tancats en funció al nombre de dies que han
hagut de tancar pel decret d'estat d'alarma, i ordres o decrets successius (estatals i/o autonòmics)
bé amb efecte retroactiu o amb compensació, mitjançant reducció de quota en 2021.
La Sra. Batlessa agraeix al Partit Popular que hagin acceptat aquestes modificacions perquè és
una pena perquè la moció té bona intenció, però així com estava redactada no la podíem votar a
favor.
VUITÈ. MOCIÓ PER A LA VACUNACIÓ IMMEDIATA DE LES TREBALLADORES
FAMILIARS MUNICIPALS (EL PI)

La Sra. Batlessa explica que els ha arribat a través del grup dels treballadors/es familiars de què
estaven vacunant el grup de sanitaris i sociosanitaris. Els treballadors familiars també reclamen
la vacunació per estar en contacte directe amb malalts i les persones vulnerables que són
persones de risc. Els havien dit que les treballadores familiars que depenien de l'ajuntament no
es considerava que pertanyien als sectors sociosanitaris. És a dir, es considerava que els
treballadors familiars que feien feina a un centre de dia, que no depenen de l'ajuntament, si els
consideraven treballadors sociosanitaris i sí que estaven en el primer grup de vacunació, però els
treballadors o treballadores familiars que depenen dels ajuntaments no es consideraven del
sector sociosanitari. Aquesta moció és per reclamar que els treballadors familiars, tant si
depenen dels ajuntaments com no, tant si fan feina en un centre de dia com si fan l'atenció
directa als domicilis, com és el cas de les nostres treballadores socials de Porreres, estan en
contacte directe, continu i diari amb persones majors, persones de risc, persones dependents que
necessiten una ajuda constant i a més que, ja no és que es posin en risc que es contagien les
mateixes treballadores socials sinó que puguin contagiar a aquestes persones majors. Crec que
és imprescindible que aquestes treballadores familiars es considerin com a sector sociosanitari i
que se'ls vacuni prioritàriament, així com estan fent els altres professionals sanitaris. Això és
bàsicament la petició de la moció. És a dir, es demana que les treballadores familiars de tots els
ajuntaments siguin objecte de vacunació prioritari per la COVID-19 atès que fan feina en
primera línia amb de persones vulnerables. Qualque comentari sobre això?
La Sra. Maria Rosa Juan, regidora MES, diu que estan totalment d'acord. Són treballadores
essencials que com tu has dit fan feina amb persones de risc, persones majors, preferents i
trobam que si, que han d'estar vacunades les primeres. Totalment d'acord.
La Sra. Maria Agnès Sampol, regidora PP, diu que estan totalment a favor com diu na Maria
Rosa perquè són essencials. Són treballadors que estan en mig i es mereixen com qualsevol altre
arribar a aquesta vacunació com més prest possible.
El Sr. Miquel Àngel Veny, regidor PSOE, diu que està a favor de la vacunació dels treballadors
familiars perquè atenen a unes persones de risc. Evidentment ja no tant per la seva salut o per
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protegir-se ells, sinó que han de protegir a aquestes persones a les quals donen servei cada dia.
Jo crec que l'important és que es vacunin i evidentment don suport a la moció, com no pot ser
d'altra manera.
Finalitzat el debat, vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 14 de gener de
2021, s'aprova per unanimitat el següent acord:
Exposició de Motius
A conseqüència de la pandèmia de la Covid-19 els poders públics han iniciat el procés de
vacunació per a la immunització de la població, protegir la salut pública i acaba amb els efectes
devastadors de tota classe que ha generat aquesta epidèmia.
Dins el procés de vacunació un dels col·lectius que està previst que hagin de ser vacunats
prioritàriament hi ha tot el personal adscrit o que fa feina a sectors essencials.
Molts d'Ajuntaments compten amb un servei d'ajuda a domicili la finalitat del qual és atendre en
el mateix habitatge persones o famílies en situació de manca d'autonomia personal, malaltia,
dificultats de desenvolupament o altres problemàtiques. Aquest servei normalment el duen a
terme treballadors/res familiars.
Aquests treballadors/res familiars es dediquen a la neteja i cuidats bàsics dels usuaris d'aquest
servei públic. Realitzen, per tant, una feina amb contacte directe amb persones grans o en risc
que són clarament persones vulnerables a la Covid-19. Aquests treballadors fan una tasca
clarament sociosanitària i el seu lloc de feina té aquesta caracterització sociosanitària.
Sorprenentment, però, resulta que aquests treballadors/res familiars no formen part del col·lectiu
que serà vacunat prioritàriament per fer feina a sectors essencials. És a dir, que els treballadors
sociosanitaris de residències privades sí que són objecte de vacunació prioritària, però els
treballadors/res familiars dels ajuntaments que executen tasques sociosanitàries no són objecte
de vacunació prioritària. Aquesta situació no té cap lògica, ja que fan feina amb el mateix
col·lectiu humà.
El Ple de l'Ajuntament de Porrers acorda:
Primer. Instar al Govern de l'Estat i al Govern de la Comunitat Autònoma a incloure els
treballadors/res familiars dels Ajuntaments dins els sectors essencials que han de ser objecte de
vacunació prioritària per la Covid-19 atès que fan feina a primera línia amb col·lectiu de
persones vulnerables.

NOVÈ. MOCIÓ D'ADHESIÓ A LA XARXA D'ENTITATS LOCALS PEL
DESENVOLUPAMENT DELS OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE
DE L'AGENDA 2030 (FEMP)
La Sra. Batlessa proposa deixar damunt la taula aquesta proposta. La documentació és molt
genèrica i no queda clar quines són les obligacions de l'ajuntament si s'adhereix a la Xarxa.
L'equip de govern està totalment d'acord en fer feina en el compliment dels objectius de
l'Agenda 2030 a través del PAESC, però els objectius són molt genèrics i pareix que són més
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idonis per a grans ciutats. Si es paguen 300 euros per adherir-se a la Xarxa, s'ha de saber quins
beneficis té pels porrerencs. La comissió fa molt poc que ha començat i, en principi ofereix un
assessorament tècnic, però això ja es té amb els tècnics del PAESC.
El Sr. Lliteres, regidor MES, està d'acord en donar més temps per mirar-ho millor. La Sra.
Batlessa diu que és alguna cosa més que una declaració d'intencions.
La Sra. Maria Agnès Sampol, regidora PP, també està d'acord que s'estudiï una mica més.
Finalitzat el debat s'acorda la seva retirada de l'ordre del dia.

DESÈ. DACIÓ DE COMPTE DECRETS DE BATLIA/REGIDORIES DELEGADES.
El Sr. Sebastià Lliteres, regidor MES, diu que hi ha un decret d'un expedient sancionador per la
construcció d'una paret al carrer de Sant Alonso Rodríguez, que també havíem vist i sobre la
qual volíem demanar. Ens havia estranyat que aquest tros sortís allà i us volíem demanar com
està el tema d'aquest expedient i si es restablirà la legalitat. El Sr. Martorell, regidor
d'urbanisme, contesta que la paret és més alta del que realment pot ser, els tècnics ho revisen i
s'haurà de restablir l'altura que es pot permetre.
El Sr. Lliteres, regidor MES, demana informació del contracte de servei de neteja viària, ens
agradaria que ens envieu els plecs de la licitació. Es proposa dos anys, més dos més, dividir-ho
en 2 lots entre les rondes i el nucli interior. La Sra. Miquela Bordoy, regidora de medi ambient,
contesta que ja s'han publicat els plecs a la Plataforma de Contractació de l'Estat i es pot veure
allà.
El Sr. Lliteres, regidor MES, demana sobre la signatura del conveni de permuta sobre titularitat
de la xarxa de carreteres i vials municipals. Quan es va fer? Què diu aquest conveni? A la
sol·licitud de permuta del 2019, se cedia el tram de Ronda nova i la Ronda Estació i el Consell
cedia Santa Creu, Avinguda Bisbe Campins, Carrer Sala i Carrer Major. No sé si el conveni diu
el que proposava aquesta sol·licitud o si hi hagué qualque canvi.
La Sra. Batlessa contesta que efectivament és així. És una petició que s'ha anat fent en diferents
plenaris perquè no era lògic que tinguéssim nosaltres els carrers de dins del poble que fossin de
carreteres i algunes Rondes que fossin nostres. Fa bastants anys que hi estem fent feina i a la fi
hem pogut arribar a un fi. De fet també, l'han accelerat del Consell perquè hi hagué una ajuda
per la qual vàrem presentar un projecte, per arreglar el carrer Sala, per arreglar la canalització i
l'asfaltatge, i clar no es podia donar aquesta ajuda si el carrer Sala no era nostre. El Consell no
es podia autofinançar amb una subvenció a ell mateix. Per tant, per donar la subvenció a
l'Ajuntament, era necessària aquesta permuta.
El Sr. Martorell, regidor d'urbanisme, diu que amb aquest acord signat hi ha el compromís per
part del Consell d'asfaltar el carrer Sala, o sigui que el cost anirà a càrrec seu. La Sra. Batlessa
afegeix que també s'ha demanat el pas de vianants elevat al final del carrer Major.
El Sr. Lliteres diu, que ara que la titularitat del carrer Sala serà de l'Ajuntament, seria bo
convocar a la Comissió de Circulació per parlar del canvi circulatori i de tots aquests temes.
Crec recordar que en Miquel Àngel Veny va fer un comentari que en el carrer Sala era perillós
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per la velocitat del que anaven els cotxes i es va recordar que no era propietat de l'Ajuntament i
no es podia actuar. I ara que passarà a ser nostre, estaria bé que ens poguessin reunir per mirar
que podíem fer per millorar això. Primer que depèn de què s'acabi sa Ronda, per poder fer totes
ses coses, però podem començar a parlar de les idees que puguin sorgir i, entre tots posar una
solució bona.
La Sra. Maria Agnès Sampol, regidora Partit Popular, demana informació de la modificació
16/2020 de rutes hidràuliques per import de 9.493,91 €. Es contesta que se'ls contestarà
exactament.
La Sra. Sampol, regidora PP, diu que han vist bastants d'expedients sancionadors i els hi
agradaria saber quin és el procediment que se segueix per obrir un expedient sancionador. La
Sra. Batlessa contesta que primer de tot s'ha de cometre una presumpta il·legalitat. Si el zelador
o la persona que vigila les obres detecta que hi pot haver una possible infracció, ho comuniquen
al departament d'Urbanisme perquè ho revisi. A vegades s'inicia per denúncies de tercers i es va
a veure per si correspon obrir l'expedient. De vegades, s'obri un expedient i resulta que no hi ha
res mal fet. S'obrin expedients per revisar que estigui tot bé. Us puc dir que un 90% són per
denúncies normalment.
El Sr. Joan Obrador, regidor PP, diu que hi ha gent que està preocupada si el zelador, quan fa
una visita, pot entrar a dins de sa casa? La Sra. Batlessa contesta que la policia pot entrar dins
un habitatge perquè és una autoritat. El Sr. Martorell explica que, per evitar malentesos, abans
es telefona al promotor i es queda d'acord amb ell per anar a fer la visita de l'obra. D'aquesta
manera no hi ha cap problema.
El Sr. Obrador diu que la gent està un poc preocupada que entrin sense permís. La Sra. Batlessa
diu que els policies, com autoritat, ho poden fer. El Sr. Martorell diu que quan es fa una
comunicació prèvia, es comprometen que és cert el que sol·liciten i que es pugui visitar per
comprovar si realment ha complert amb allò al que s'ha compromès i, si no, s’ha d’obrir un
expedient d’infracció urbanística. Per això es fa una telefonada abans perquè no hi hagi cap
problema.
La Sra. Sampol demana informació de la modificació 24/2020 que és una transferència de
Cultura a la Fundació de 4.000€. La Sra. Batlessa diu que quan la fundació no té crèdit es fan
aquestes transferències per subvencionar-ho, pot ser per pagar les factures de l’SGAE, però que
es mirarà bé.
La Sra. Sampol demana informació de la modificació de crèdits núm. 22/2020 que posa serveis
socials, altres despeses diverses la ruptura del silenci sensibilització i prevenció, que és això?.
La Sra. Batlessa creu que són per les activitats que es duen a terme dins el programa de
prevenció i els seguiments que es fan dels usuaris. Es passarà quants usuaris hi ha hagut i en què
ha consistit.
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ONZÈ. DACIÓ DE COMPTE JUNTES DE GOVERN
La Sra. Maria Agnès Sampol, regidora PP, diu que en el passat ple ja va sortir una factura en
concepte de vidrieres de Pere Grimalt pel tancament de l'auditori de 5.748 € i en torna a sortir
un altre de 8.731 €. En el seu moment ens vàreu explicar que era perquè ses vidrieres no es
podien obrir ni tancar i amb el tema de la COVID s'ha hagut de fer aquesta modificació. Es
demana si no s'havia acabat de fer.
El Sr. Gaspar Mora, regidor de cultura, explica que s'ha fet en dues parts, perquè s'han fet primer
les finestres per poder ventilar les tres aules de l'Escola de Música que estan cedides a l'Escola
Nova. Aquestes s'havien de fer si o si perquè començava el curs escolar i es volia que els nins
que estaven allà dins tinguessin aquesta seguretat. Llavors, es va fer una intervenció ràpida. I
després, l'altre que vàrem fer, fou cercar diferents pressupostos per acabar la resta. Les aules de
l'escola de música que no s'emplenaven per l'escola nova sí que s'emplenava per als alumnes de
sa escola de música. En total, es varen omplir totes les aules, no tenien ventilació excepte sa
banda. Crec recordar que en total eren unes 10 aules en les quals es va fer la intervenció per
donar la possibilitat de ventilació.
La Sra. Sampol, regidora PP, diu que hi ha dues factures de la mateixa data i pel mateix import
de Toni P. Vazquez per assistència a PLACE. Demanen si corresponen a mesos diferents, però
està mal redactat. Hem deduït que una és del mes de setembre i l'altre del mes d'octubre, però
surten amb la mateixa data. Es contesta que es tracta de dos mesos diferents com han dit.
La Sra. batlessa explica que arribarà la factura de l'advocat que va dur el Tamib per la defensa
de les treballadores de neteja afectades pel concurs de creditors i varen quedar sense cobrar un
parell de mesos.
La Sra. Sampol demana informació d'una factura de Toni Febrer pel disseny de marques
promocionals per import de 2.026 € i demana si es pot explicar que és això. La Sra. Miquela
Bordoy, regidora de medi ambient, contesta que correspon a la campanya de productes locals de
Porreres. La Sra. Sampol diu que n'hi ha un altre que posa material i promoció del producte
local Plaça 18 de 735 euros. La Sra. Bordoy contesta que teníem una subvenció 5.000 i busques
d'euros, una part ha anat al disseny de logos i de tota la cartellera que s'ha anat publicant i l'altra
Plaça 18 per fer bosses, un altre per dinamització. Vull dir, hi ha diferents factures amb el
mateix objectiu. La Sra. Batlessa aclareix que la factura de 2.026 € és el disseny gràfic de la
campanya.
La Sra. Sampol demana a què anaven destinades aquestes borses. La Sra. Bordoy diu que
aquestes bosses s'han anat donant a les empreses, artesans i a tota la gent que ha participat de
moment en els projectes, es va repartint un poc. La Sra. Batlessa diu que, així com es van fent
diferents vídeos, les diferents fotografies dels productes locals s'entreguen aquestes borses. Les
borses es donen als mateixos productors locals, perquè ho donin a qui consideren oportú.
La Sra. Sampol demana informació de la factura de Gram per la campanya per fomentar l'estat
energètic de 13.370 €. La Sra. Bordoy contesta que és de la subvenció del Paesc. La Sra.
Batlessa afegeix que són les feines que es van fent de diferents tasques com informes
econòmics, modificacions de les ordenances i de tota la feina que fan. La Sra. Bordoy explica
que es va fer un assessorament personalitzat dels usuaris i que encara no s'ha acabat. També es
fa l'Euronet a l'Escola Nova que és una campanya de foment d'hàbits a les aules.
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La Sra. Sampol, demana informació de la factura d'Amés de suport educatiu. El Sr. Veny diu
que es correspon a un conveni, que ho mirarà i dirà exactament l'activitat que es duu a terme. La
Sra. Sampol diu que són 807 €, no és una quantitat bé elevada, però era per saber exactament a
què feia referència.
La Sra. Sampol diu que, pel que fa a participació ciutadana, també surt una factura de 1749 € i
volia saber que s'havia fet sobre participació ciutadana. El Sr. Sastre contesta que és un tema del
Consell d'infants, és a dir, les diferents sessions que es van fent i la van facturant de manera
alterna.
La Sra. Sampol demana informació d'una subvenció de 300 € a Velos Porreres que si no record
malament no estava en el pressupost aquesta subvenció i a part, el dic sobretot perquè Velos
Porreres és una empresa privada. El Sr. Sastre, regidor d'esports, contesta que també és una
entitat esportiva. La Sra. Sampol demana si té el mateix nom. El Sr. Sastre diu que sí, també fan
atletisme, natació, bicicleta, ...i l'any passat ja presentaren els papers pel gener com entitat
constituïda. El Sr. Sastre explica que, normalment, a tota entitat constituïda començam amb una
xifra de 300 €. La Sra. Sampol demana si surt en el pressupost perquè no li sona que sortís. Es
contesta que es va modificar i es va afegir. La Sra. Sampol diu que ho tornaran a revisar. El Sr.
Martorell diu que és un club esportiu que potser té 60 o 70 persones que estan en aquest club. Hi
ha atletes, gent d'atletisme, bicicleta de carretera, bicicleta de muntanya, hi ha diferents tipus
d'esportistes que estan en aquest club.
DOTZÈ. PROPOSTA D'URGÈNCIA. MOCIÓ DE MÉS PER PORRERES DE REBUIG
AL NOU SISTEMA TARIFARI DELS TRANSPORTS ILLES BALEARS
La Sra. Batlessa informa que hi ha una proposta d'urgència i que primer s'ha de votar la
urgència. Per tant com és una proposta que presenta Més haurien d'argumentar la urgència. Es
vota primer la urgència i després la moció.
La Sra. Maria Rosa Juan, regidora MES, explica que s'ha presentat per urgència perquè ja s'ha
posat en funcionament el nou sistema tarifari fa poc, l'1 de gener. S'ha comprovat que després de
la seva aplicació, han sorgit els primers problemes: un d'ells els preus de les tarifes. Hem trobat
que havíem de presentar la moció i exigir com més aviat millor la seva revisió a la Conselleria
de Mobilitat i Habitatge. Per això la vàrem presentar d'urgència.
Es sotmet a votació la tramitació per urgència i s'aprova per unanimitat. La Sra. Batlessa diu
que, una vegada aprovada la urgència, es pot entrar a debatre la moció.
La Sra. Maria Rosa Juan, regidora MES, diu que el passat dia 1 de gener es va posar en marxa el
nou sistema tarifari i trobam que la informació facilitada per la Conselleria va ser insuficient. La
finalitat de la Conselleria de Mobilitat i Habitatge és incentivar l'ús del transport públic i
afavorir als usuaris habituals. Trobam que no és així. Amb el nou sistema de targeta moneder,
per exemple, les càrregues fetes amb anterioritat al 31 de desembre queden congelades fins dia
28 de febrer i no es permet l'ús de doblers i de les targetes fins a 1 de març. Després, encara que
la Conselleria hagi dit que no i ho hagi negat, sí que hi ha un augment de preus, tant als usuaris
habituals com a usuaris esporàdics. Els estudis realitzats per l’Associació d'usuaris del tren
demostren aquest increment del tant per cent, o sigui un 7 % o un 10 % i trobam que així com
estan les coses, un increment és inacceptable. Trobam que la implementació del nou sistema
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tarifari en cap cas incentiva l'ús del transport públic. I molt menys d'una manera puntual. Els
bitllets habituals han vist incrementat els seus preus. Després, en el cas de Porreres per exemple,
un bitllet senzill s'ha de pagar 3 € per anar a Vilafranca, 4 € i mig per anar a Manacor, Felanitx,
Algaida o Llucmajor i 6 € per arribar cap a Palma. I si el viatge d'anar i venir són 6,9 i 12 euros.
Trobam que són preus abusius. Pel que he dit abans, així com estan ses coses. Respecte als
passatgers habituals sí que és cert que aquells que van cada dia al seu lloc de feina o centre
educatiu amb transport públic, sí que han tingut més descompte, però no resulta res beneficiós
quan tenen dies de vacances. En definitiva, trobam que aquest sistema no correspon a un
sistema de transport públic com hem posat a la moció, sobretot aquests temps que correm ara. A
continuació passa a llegir els acords.
La Sra. Maria Agnès Sampol, regidora del Partit Popular, diu que estan totalment a favor perquè
el nou sistema implantat implica un augment de preus provocat especialment per la desaparició
dels abonaments del transport que han estat substituïts per un sistema tarifari progressiu. El
problema és que desapareix la rebaixa quan acaba el mes mentre que l'anterior sistema era molt
més econòmic pels usuaris habituals, incentivava més deixar el transport particular i així anant
incorporant cada vegada més el transport públic. Nosaltres el votarem a favor perquè confiam
en la rectificació per part del govern, ja que la pèrdua dels abonaments suposa un augment dels
costos a la majoria dels viatgers. Per tant, estem totalment a favor.
La Sra. Francisca Mora, batlessa, diu que el grup El Pi votarà a favor de la moció. Estem
d'acord que si tu vols estar a favor de transport públic, de fomentar-lo i d'incentivar a la gent que
l'empri, un augment de preus és una opció contradictòria, perquè el que fas és que la gent no el
pugui usar perquè costa molts més doblers. Ara en temps de crisis econòmica que estem patint,
a principi d'any, ara que els costos són moltíssims per les famílies, pels estudiants, per la gent
que el vulgui usar per anar als diferents llocs allà on l'hagi d'utilitzar i, evidentment, si tu et vols
moure amb el transport públic, no hi pot haver un augment de preus. És cert que jo he fet la
consulta a la Conselleria i m'han dit que aquest augment de preus també s'ha reajustat amb
l'augment de ses línies, hi ha més línies, s'ha tret un concurs públic nou i, com més línies hi ha i
més augment de transport es repercuteix damunt de la tarifa. Ara bé, nosaltres creim que aquesta
feina haurà d'haver estat prèvia, si es treu un concurs públic s'havia d'estudiar que no repercutís
damunt del ciutadà, sinó que l'augment de línies es compensés econòmicament d'una altra
manera, que no ho hagués de pagar la gent, els usuaris de transport.
La Sra. Batlessa diu que, per altra banda, si m'ho permeteu, afegiré que vàrem rebre una carta de
la Conselleria que deien que llevarien les aturades del bus de la zona de Ronda Alcassor i només
deixaven les del nord del poble, vull dir les de devora de l'Hiper Centro. Deixaven les del Molí
d'en Negre i llevaven les dues de la Ronda Alcassor. Nosaltres hem presentat un escrit a la
Conselleria, en Miquel Àngel ens ha ajudat, per reclamar que deixin aquestes dues aturades. A
més s'ha demanat que tinguin unes condicions dignes, que no es desfacin en bocins. De fet,
divendres el vent se'n va endur una.
El Sr. Lliteres demana si l'aturada de l'Estació també desapareix. La Sra. Batlessa diu que
aquesta es deixa. El Sr. Lliteres demana per la del Molí del Pont. La Batlessa contesta que sí.
Explica que s'ha argumentat que a Porreres hi ha moltíssima de gent major, usuaris d'aquest
transport i, clar, fer anar a una persona major a peu d'una punta a l'altra punta del poble no ho
veiem lògic. Jo crec que no eren conscients que s'havien de mantenir les parades. Clar jo supòs
que l'havien prevista abans que acceptessin la reclamació que li vàrem fer de mantenir la línia
de Manacor-Vilafranca. Supòs que, una vegada acceptada la nostra reclamació no havien caigut
que ses parades s'haurien de mantenir, vull pensar. Això és el que ens arriba de la Conselleria de

Ajuntament de Porreres
què aquestes aturades es mantindran. Els hem reclamat i també en Miquel Àngel els ha reclamat
per telèfon i s'ha presentat un escrit de reclamació perquè les mantinguin.
La Sra. Maria Rosa Juan, regidora MES, diu que aquí encara que sigui verbalment, ens afegim a
la queixa, sobretot per l'aturada de la carretera de Vilafranca per la gent que viu a aquella banda.
El Sr. Martorell diu que es varen presentar al·legacions per això, per mantenir les parades i per
canviar les marquesines. Les marquesines que tenim a Porreres no són, creiem les més
adequades.
El Sr. Martorell diu que també tenen previst fer-los arribar de l'aturada de l'Hospital de Manacor
és devora el Molí i el quarter de la Guàrdia Civil de Manacor. Trobam que tampoc és el més
correcte, ja que molta gent major per arribar després de l'hospital li costa un poc. Volem fer
aquesta petició també. Una aturada que sigui a l'hospital i no en el Molí. La Sra. Juan diu que és
el que toca, prop de l'hospital.
El Sr. Lliteres diu que no hi ha cap queixa en aquest sentit si podeu intercedir per demanar això.
Coses com les marquesines, fa anys que és necessari.
El Sr. Miquel Àngel Veny Mestre, regidor PSOE, diu que per promocionar el transport públic
s'ha de mirar de què sigui el més econòmic possible per la gent, pels ciutadans. Evidentment,
amb la situació que estem, sobretot amb la situació de COVID, el transport públic ha patit
bastant, perquè evidentment els usuaris i altres persones per evitar les aglomeracions l’usen
menys. Evidentment s'ha de seguir potenciant. No per això s'ha de pensar que no és un bo mitjà
de transport. Però evidentment com m'ha comentat sa Conselleria s'han augmentat freqüències,
s'han augmentat línies i té un cost. Per tant, jo entenc les dues parts. Estic a favor de disminuir,
però evidentment si disminuïm per tot no arribam. També dir que em sorprèn que MÉS presenti
aquesta moció d'urgència quan els seus consellers varen votar a favor del sistema tarifari al
Consell del Govern quan es va aprovar. Per tant, no sé si sabien que votaven o no. Jo
m’abstindré perquè estic d'acord a què es redueixi el preu, però també entenc els arguments que
esgrimeix el govern.
El Sr. Sebastià Lliteres, regidor MES, diu que, en aquest sentit no entrarà a recordar altres
mocions o propostes que el partit socialista de Porreres es va abstenir quan era una cosa que
plantejava el Consell de Mallorca. L'Agrupació MÉS per Porreres per sort té criteri propi més
enllà del que voti MÉS per Mallorca la coalició on estem integrats. Nosaltres tenim la nostra
opinió i quan consideram que una cosa no beneficia als porrerencs o porrerenques i més aviat
els perjudica ens posicionarem en contra faci el que faci el nostre partit. Efectivament hem
vehiculat a través del nostre partit les consideracions que presentam al Ple a aquesta moció i de
fet l’agrupació MÉS per Porreres no és la primera que presenta mocions en aquest sentit. Més
per Binissalem també el varen presentar. Consideram que quan hi ha un problema més enllà de
les sigles el que importa són les polítiques que s'apliquen o ses mesures que es prenen. Vull dir
que segur que els socialistes de Porreres estan en contra de qualque cosa que passa a Palma,
igual que a MES el passa el mateix. Crec que és una consideració, un comentari que sobra i que
el que importa és considerar que el transport públic és una cosa molt necessària per tothom i que
amb aquests preus no s'arriba a enlloc. El transport públic no es pot mercantilitzar i l'important
de no mercantilitzar significa que tothom hi pugui accedir. I que no es miri si el benefici és més
o manco, malgrat que s'ha de tenir en compte, òbviament. Però pel transport públic s'ha de fer
una gran inversió que no surt compensada. Mai serà com una empresa que cerca s'equilibri o
cerca un benefici, o un ajuntament que cerca l'equilibri de les seves finances. S'ha de tenir en
compte que no es pot cercar un transport públic que tingui superàvit, això per tothom és
conegut. Nosaltres demanam una cosa que beneficia als porrerencs i porrerenques.
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El Sr. Miquel Àngel Veny Mestre, PSOE, diu que, perquè el sistema tarifari actual no té cap
classe de superàvit. És deficitari totalment. Jo crec que el que fa l'administració del govern i que
ho fa bé, és mirar de trobar un equilibri entre el qual pot perdre o el cost d'oportunitat, no pretén
guanyar doblers el transport públic, és evident que sinó, no farien polítiques de transport públic,
si pretengués tenir benefici d'amunt això. Evidentment, el govern també ha d'equilibrar les seves
finances, no només l'Ajuntament de Porreres. El Partit Socialista de Porreres també està en
contra de les coses que fa el govern que no va en benefici dels porrerencs. Evidentment pens
que ha de ser el més barat que es pugui el transport públic. Ara bé, jo no som una persona que
per quedar bé davant tothom dic que s'abaixin els impostos. El govern som tots i si el govern no
té ingressos, tampoc pot donar serveis. Hem de ser un poc coherents amb les coses que
defensam. Si baixam les tarifes, baixam tot i a més d'això donam més serveis. No, no podem fer
això. I hem de ser coherents amb el que diem.
La Sra. Maria Rosa Juan, regidora MES, contesta que ells són bastant coherents. Aquesta moció
no l'hem presentada per quedar bé amb ningú. Evidentment. El Sr. Miquel Àngel Veny Mestre,
PSOE, considera que no. La Sra. Juan diu que, malgrat que MES està en el govern amb els
socialistes, han de mirar pel bé dels porrerencs. Més Porreres troba que és un preu un poc abusiu
sobretot així com està la situació ara i l'hem hagut de presentar. El Sr. Veny contesta que li
pareix molt bé i que només diu la seva opinió. Evidentment, vosaltres teniu el dret i podeu
presentar el que vulgueu, només faltaria.
Finalitzat el debat s'aprova la moció amb 12 vots a favor (6 El Pi, 3 MES, 3 PP) i 1 abstenció
(PSOE):
"Fets
1. El passat 1 de gener entrà en funcionament el nou sistema tarifari i de targeta moneder
impulsat per la Conselleria de Mobilitat i Habitatge del Govern de les Illes Balears.
2. La informació facilitada per part de la Conselleria fou insuficient, quasi inexistent, tot i haver
contractat personal per a fer-ho. La finalitat, segons la Conselleria de Mobilitat i Habitatge, és
incentivar l'ús del transport públic i afavorir als usuaris habituals. La realitat, però, és ben
diferent.
3. Amb el nou sistema de targeta moneder, les càrregues fetes amb anterioritat al 31 de
desembre, queden congelades fins a dia 28 de febrer, i no es permet l'ús dels diners de dins les
targetes fins a dia 1 de març, a no ser que l'usuari ho reclami presencialment a les oficines del
Consorci de Transports, situades únicament a l'Estació Intermodal de Palma.
4. Tot i la negativa de la Conselleria a acceptar-ho, sí que hi ha un augment dels preus per a tots
els usuaris, tant pels usuaris habituals com pels usuaris esporàdics. Els estudis realitzats per
l'Associació d'Usuaris del Tren, demostren que els increments de preus varien d'un 7% a un
10%, increment inacceptable en la situació de crisi sanitària i econòmica que es viu actualment.
5. La implementació d'aquest nou sistema tarifari en cap cas incentiva l'ús del transport públic, i
molt menys de manera puntual, ja que els bitllets individuals han vist incrementat els preus, i la
recàrrega mínima de la targeta moneder és de 5 €. A aquests 5 € s'ha de sumar els 8 € per
emissió de la targeta moneder si no es disposa d'ella.
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6. En el cas de Porreres, pel que fa als bitllets senzills, s'ha de pagar 3 euros per anar cap a
Vilafranca, 4'5 euros per anar cap a Manacor, Felanitx, Algaida o Llucmajor, i 6 euros per
arribar a Palma. Si es vol fer trajecte d'anada i tornada, el preu puja a 6, 9 i 12 euros
respectivament. Uns preus que resulten abusius i absolutament desincentivant pel que fa a l'ús
esporàdic del transport públic, d'aquelles persones que hagin d'anar ocasionalment al PAC de
Vilafranca, a l'Hospital de Manacor, o a Palma,
7. Quant als passatgers habituals, per aquells que van dia al seu lloc de feina o centre educatiu
mitjançant el transport públic, sí que surt a compte el nou sistema tarifari. Però no resulta gens
beneficiós per aquests passatgers si tenen dies de vacances, dies de malaltia o simplement, dies
de teletreball, ja que el sistema de descompte o de bonificació només beneficia a aquell usuari
que faci molts viatges.
8. En definitiva, aquest sistema no correspon a un sistema de transport públic que es pugui
considerar vertaderament «públic», ja que utilitza un concepte mercantilista del transport i un
sistema tarifari propi del món privat. No pot ser que els usuaris esporàdics paguin aquestes
quantitats i es vegin abocats a l'ús del transport privat; com tampoc pot ser que es penalitzi als
usuaris habituals que no usen el transport públic cada dia.
Per tot això, el Ple municipal pren els acords següents:
Primer. L'Ajuntament de Porreres es compromet a fer arribar a la Conselleria de Mobilitat i
Habitatge la insatisfacció pel nou model de tarifes i de sistema de targeta moneder que no
incentiva l'ús del transport públic ni per usuaris esporàdics ni pels habituals.
Segon. L'Ajuntament de Porreres exigeix al Govern de les Illes Balears que aposti per un model
de transport públic econòmic per tal de reduir l'ús del vehicle privat, això implica una reducció
dels preus tant als usuaris habituals com als esporàdics.
TRETZÈ. TORN OBERT DE PRECS I PREGUNTES
La Sra. Batlessa diu que els hi enviarà la contestació relativa a les dones de neteja.
El Sr. Tomeu Garí, regidor MES, demana amb relació a la Ronda nova, quina intenció teniu, ara
que el Consell ja ha aprovat la modificació puntual de les normes de la ronda, que falta fer?
S'exigirà a la Direcció Insular el finançament per la ronda? O se seguirà apostant primer per la
reforma de la Ronda Alcassor?
La Sra. Batlessa contesta que són dos compromisos diferents que no té res a veure. La ronda
d'Alcassor és una negociació que hem fet amb el Consell i que està dins el pressupost del 2021.
Va ser una proposta de resolució que va presentar El Pi en el Consell de Mallorca perquè
l'arreglin. La Ronda d'Alcassor està a la part sud del municipi i tota l'aigua que baixa del poble
se'n va cap a la Ronda i el cabal de les canonades no és suficient. A més, no estan separades les
aigües pluvials de les residuals. És una obra que el Consell n'és conscient. Li vàrem explicar que
en cas d'inundació pot donar perjudicis als veïnats perquè l'aigua s'envasa i això s'ha d'evitar. El
Consell ha adoptat el compromís d'acabar i arreglar la Ronda Alcassor enguany. Hi ha una part
que l'ha d'executar l'Ajuntament i en el 2021 l'Ajuntament haurà d'aportar aquests doblers. Serà
una obra a tres parts, entre la Mancomunitat, l'ajuntament i Carreteres del Consell.
L'Ajuntament s'encarrega de les aigües residuals.
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Quant a la Ronda de circumval·lació, el Consell en el primer conveni que es va firmar, en el
primer tram, fa ressenya del segon tram que és una obra que s'executa en dues fases, per un
tema, de normativa urbanística. El primer tram es podia executar tot d'una i el Consell tot d'una
va aportar els doblers perquè estava posat a les normes subsidiàries, estava aprovat i es podia fer
i així es va fer tot d'una. Però el segon tram, depèn de l'aprovació d'aquesta modificació puntual
de les normes subsidiàries, que ja està tramitada i enviada. El compromís del Consell ja està
fixat, vull dir que ja va dir en el seu moment, que ens ajudarien econòmicament amb les dues
execucions dels dos trams perquè entenen que és tot el mateix vial. Però s'ha de fer en dues
fases per temes de normativa, no es podia fer tot junt. Estam vigilant que els terminis s'accelerin
el més ràpid possible en aquesta tramitació. Des del Consell ja s'ha dit per activa i per passiva
que tot d'una, quan estigui aprovat cercaran finançament per a poder-nos ajudar. No es va
demanar en el pressupost d'enguany del Consell perquè mentre que no estigui aprovat tanmateix
no ho poden dotar econòmicament.
El Sr. Martorell diu que la Comissió de Medi Ambient ja ha contestat favorablement. El
departament d'Urbanisme del Consell ha presentat unes esmenes o petites modificacions. Un
propietari també han presentat unes al·legacions que s'estan estudiant. La idea de l'equip de
govern és contactar amb els propietaris per començar les negociacions i per altra banda acabar
la tramitació urbanística. Perquè com més aviat millor arribem a un acord. Així el Consell ja pot
posar els doblers damunt sa taula perquè l'any que ve es puguin executar les obres. La Sra.
Batlessa diu que el Consell no pot aportar els doblers, si no s'ha tancat l'acord amb la propietat,
perquè en aquest cas del segon tram sí que s'ha de fer l'expropiació del terreny.
El Sr. Garí diu que ells pensaven que la tramitació s'havia acabat, que s'havia aprovat la
modificació urbanística.
El Sr. Martorell contesta que no és tan fàcil una modificació urbanística. No és tan senzilla
perquè intervé Carreteres, Recursos híbrids, Urbanisme, Patrimoni. Intervé l'administració en
molts d'àmbits i això no és senzill. El que volem fer és, així com es va tramitant urbanísticament
la modificació, anar fent feina per arribar a un acord amb la propietat per fer l'expropiació i
d'aquesta manera en tancar una cosa tenim l'altre resolt. S'intenten acurçar els terminis perquè
l'any que ve el Consell sí que pugui dotar de pressupost i es puguin executar les obres.
El Sr. Garí, regidor MES, diu que al Molí d’aigua del Pont, han vist que s’hi ha fet una neteja
molt necessària, i interpretam que s’apostarà per la seva restauració i adequació perquè sigui un
element embellidor de l’entrada del poble, sobretot quan s’hagi fet la ronda. Imaginem també
que ja s’ha esbrinat que la propietat és municipal. Només volem reiterar la necessitat d’arreglar
bé l’indret i consultar amb tècnics experts com procedir a la restauració, protecció, senyalització
i divulgació d’aquest patrimoni.
La Sra. Batlessa contesta que es va aprofitar que es va fer la Síquia de Banyeres neta per
arreglar la zona del molí que està just devora del molí d'aigua del Pont. Vàrem llevar totes les
escombraries de la resta d'obra, la teulada s'havia esbucat, la vàrem retirar, llevar totes les
herbes, es va desbrossar i fer ben net. D'altra banda, es fa la tramitació del registre de la
Propietat per posar-ho en nom de l'Ajuntament perquè no està a nom de ningú, això és de
l'Ajuntament, però hem de posar a nom nostre. Per altra banda, també s'ha contactat amb la
Conselleria de Patrimoni del Consell de Mallorca, amb el Departament de Patrimoni, amb els
seus tècnics i ja hem contactat amb la tècnica que ha organitzat una visita a principi de mes per
anar a veure-ho perquè ens diguin com procedir amb la seva rehabilitació. S'ha d'adequar dins la
zona verda dels voltants del molí que quedarà integrada dins el nou tram del vial. Mentrestant,
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s'ha de cuidar aquesta zona verda, i els veïnats de tota la zona també podran gaudir un poc de
l'espai.
El Sr. Garí reitera que es consulti amb els experts. La Sra. Batlessa contesta que és un tema
massa important per consultar-ho als tècnics de Patrimoni i encomanar-ho a les empreses que
estan autoritzades per fer-ho. El Sr. Garí diu que es recupera un element patrimonial molt
important que estava totalment tapat de la vista dels vianants.
El Sr. Garí, regidor MES, demana si al Parc Verd s’han finalitzat les obres. Tenim alguns dubtes
sobre el projecte executat que ens vàreu enviar. No acabam d’entendre la nova distribució i
consideram que s’ha perdut espai. Al passat ple ens contestareu que s’havia reduït l’espai perquè
s’ha delimitat l'espai urbà del rústic. Ens diguéreu que és a causa d’un canvi normatiu del
Consell de Mallorca que no permet posar residus dins sòl rústic. Entenem que les obres que
s’han fet (pavimentació, sanejament i evacuació d'aigües residuals, una nova porxada i
tancament. Sembla que hi manca la instal·lació d’un contenidor estanc soterrat de polietilè, cal
confirmar-ho. Diu que es redueix l’espai del Parc Verd, a vegades l’entrada, per deixar les
escombres i la sortida és un poc caòtica.
La Sra. Batlessa diu que no ha quedat més opció que reduir-lo perquè el punt verd del poble de
Porreres no estava legalitzat com molts punts verds de molts de municipis. La tendència era
treure-ho de fora del poble per les molèsties que puguin ocasionar d'olors, d'imatge. El punt
verd es va fer a Porreres, en el seu moment a una zona que urbanísticament estava permesa però
la part de darrere és rústic, no és urbanitzable, no és urbà. Davant si és urbà i es podia fer el punt
verd però darrere no. A l'hora de legalitzar el punt verd i de fer les tramitacions amb el Consell,
com que la part de darrere és rústic, i en sòl rústic no es permet l'abocament de residus, hem
hagut de reduir. Ara es podria tramitar l'ampliació si es considera oportú, però no es farà perquè
la idea es traslladar-ho al polígon industrial que s'està fent, a un dels solars que serà propietat de
l'Ajuntament on poder ubicar el punt verd. És cert que l'entrada i la sortida és un poc caòtica, na
Miquela ja està fent feina en aquest sentit, per a veure si podem re col·locar-ho de qualque
manera i que doni més possibilitats a l'hora de moure el cotxe per allà dins. Cada vegada hi ha
més fraccions, coses a separar i clar això fa que hi hagi més contenidors, més dipòsits i l'espai és
petit.
El Sr. Garí demana informació del contenidor estant soterrat de polietilè. La Sra. Miquela
Bordoy diu que és pels productes perillosos com les bateries o les piles que havien d'estar
tancats i coberts. S'ha fet un tancat amb clau amb reixa.
El Sr. Garí demana que no sigui tan estret. La Sra. Batlessa diu que la distribució del punt verd i
els dipòsits que hi ha d'haver s'ha fet amb seguiment de l'inspector de Medi Ambient que vénen
a revisar-ho. Seguim les pautes que ens marquen. La Sra. Bordoy diu que hi havia més
indicacions de millores de punt verd que s'havien de fer que estan un poc aturades per si es pot
canviar de lloc i no invertir tants de doblers perquè esperam que no sigui el seu lloc definitiu.
Per exemple, també s'obliga a fer un aljub, malgrat que noltros no vam veure molt bé sa finalitat
perquè es podrà recollir poca aigua. De moment ses obres han acabat.
El Sr. Garí, regidor MES, demana informació de la climatització de la Sala Polivalent, s'ha
arribat a fer? Al darrer ple no sabien si s'havia fet. La Sra. Batlessa diu que estan mirant quina
alternativa hi ha perquè és bastant complicat fer tota la instal·lació nova a l'edifici. Estem mirant
com fer-ho perquè sigui una energia sostenible i que no impliqui molta remodelació quant a
protecció de l'edifici. Es mira la solució més viable. No és fàcil el projecte per les
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característiques de l’edifici. Quan el tinguem us ho mostrarem.
El Sr. Garí, regidor MES, demana informació de les ajudes del Consell i del Govern amb
contribució d’un 33% de l’Ajuntament. Se segueix pensant fer amb això la part corresponent a
l’Ajuntament de la Ronda Alcassor? Nosaltres apostam per la renovació del Quarter Vell, un
edifici amb molt de potencial i infrautilitzat i cercar finançament d’altres parts per la Ronda
Alcassor.
La Sra. Batlessa contesta que entén les prioritats que té un grup o un altre per fer les inversions,
però Ronda Alcassor és un projecte que puja a quasi a un milió d'euros. És una cosa urgent que
es faci perquè si hi ha fuites d'aigua, no són d'aigües netes. El que no podem fer és generar un
perjudici als veïnats que visquin per allà i que poden veure un perill que hi hagi situacions
d'aigües brutes en les seves cisternes per exemple. Jo crec que aquest projecte de la Ronda
Alcassor no és una elecció de l'equip del Govern, és urgent i necessari que s'arregli. Ara tenim
l'opció de què el Consell posa els doblers, per tant l'Ajuntament hi ha de posar una part dels
doblers. Són molts de doblers i si no s’aprofita aquesta ajuda no sabem d’on s’ha de posar,
perquè el pressupost està minvat d’ingressos. Just d’obres, ja s’han minvat molts d’ingressos per
permisos d’obra, que per l’ajuntament són molt importants. Aquesta obra és molt costosa, si no
fos per això podríem fer altres coses més guapes. Aquesta és imprescindible que s'arregli com
més aviat millor.
La Sra. Maria Rosa Juan, regidora MES, diu que al darrer ple ens vàreu dir que la part forestal ja
estava feta i que s'havia de donar el permís d'obra. Volem saber com està el tema. La Sra.
Batlessa diu que el permís d'obra està en marxa. El Sr. Martorell diu que s'ha hagut de demanar
un interès general encara que sigui un obra molt simple. S'han de fer dues modificacions en el
projecte perquè dins Anei no es pot fer l'activitat d'educació, sinó que s'haurà de passar a una
activitat que més bé diguem-li cultural. Una vegada haver-se autoritzat l'interès general es podrà
fer la petita obra d'adequar la sala i fer un bany per poder fer el centre d'interpretació. La Sra.
Batlessa diu que ens'n donarem conta quan anàrem al Consell de Mallorca, als serveis jurídics i
urbanístics per un altre tema i aprofitarem per fer-li la consulta del Polvorí perquè com sabeu
vàrem demanar també al Consell perquè poguessin fer un refugi, un alberg o el que considerin
oportú allà. Ens digueren que era convenient demanar un interès general perquè així teníem la
seguretat que el permís d'obra s'atorgava en el 100% com tocava, encara que sigui una obra
menor perquè l'obra és insignificant, no es toca s'estructura per res, però es pogués fer amb tota
seguretat.
La Sra. Maria Rosa Juan, regidora MES, demana quan hi podríem anar? La Sra. Batlessa diu
que hi ha un jove que està fent un poc de neteja del tema forestal. En Joan Solivelles va demanar
per dur les seves egües mallorquines perquè facin net la part forestal, però s'havia de fer un
tancament. Era un risc anar-hi, perquè els cavalls no fugissin. El divendres hi vàrem anar per
veure si el vent havia fet malbé res. Tot d'una que el temps s'estiri un poc podem mirar
d'organitzar una visita i anar a veure-ho.
La Sra. Maria Rosa Juan, regidora MES, demana informació amb relació a l'ampliació de l'Ies
Porreres. Volen saber quines passes s'han donat per poder obtenir els solars que han de permetre
l'ampliació, i si es té previst incloure això al pressupost 2021 o demanar finançament a altres
institucions com al Pla d'Obres i Serveis... La Sra. Batlessa creu que no farà falta demanar
finançament. S'estudia si amb els romanents es poden expropiar els terrenys. S'ha fet un primer
contacte amb els veïnats i estam pendents d'això. El Sr. Martorell diu que d'una banda s'està
tramitant la modificació i que s'ha rebut l'ok per part de la Comissió de Medi Ambient i
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Urbanisme han presentat una sèrie d'esmenes que estim resolguin. Se seguirà fent el mateix
tipus de tramitació. D'una banda, parlar amb els propietaris sobre l'expropiació i per altra banda
acabar els tràmits de modificació de normes. Esperem que a finals d'any tenir això resolt i que
l'ajuntament pugui cedir els terreny a l'IBISEC i puguin fer el projecte. La Sra. Batlessa diu que
dependrà de la col·laboració dels veïnats si accepten una proposta o s'ha d'iniciar l'expropiació.
El Sr. Martorell espera arribar a un acord.
La Sra. Maria Rosa Juan, regidora MES, diu que, a les xarxes socials vàrem veure que es té
previst fer una reunió informativa amb les dues escoles per informar de l’evolució de la
pandèmia a Porreres. La Sra. Batlessa contesta que la reunió era de les obres però no de la
Covid. Aquest tema no ens pertoca a noltros perquè és un tema sanitari, els qui han d'informar i
de fet les escoles en tot moment està en contacte amb Educovid. El Sr. Veny diu que la
informació que té l’ajuntament sobre la pandèmia és la que té tothom. Som un municipi amb
incidències de les baixes i qui té COVID és una informació confidencial. La Sra. Juan diu que
ho varen entendre malament.
La Sra. Maria Antònia Veny, regidora d’educació, diu que quan vàrem crear a l'Escola Nova la
Comissió de Salut, el referent de sanitat tenia molt bona voluntat per fer una xerrada amb les
famílies de l’Escola Nova, però no hi havia cap altra intenció de fer-ho per a totes les escoles.
La Sra. Batlessa diu que la setmana passada hi va haver un cas de positiu a l'escola i diverses
famílies es varen preocupar i demanaren per confinar les aules perquè sabien el procediment que
se seguia. Es va dir que hi havia una Comissió de Salut que és l'encarregada d'aquestes coses,
que té un pla de contingència fet supervisat per la Conselleria d'Educació i que l'equip educatiu
actua segons el que diu la Conselleria de Salut per una banda i per altre, la Conselleria
d'Educació i que la Conselleria de Salut feia el seguiment d'això.
La Sra. Juan, regidora MES, demana informació del contracte de les rutes senderistes i ciclistes
perquè al darrer ple es va dir que els plecs ja estaven fets i s’estava pendent de rebre la
subvenció. El Sr. Martorell diu que quan estiguin llests els plecs es publicaran a la plataforma
per fer la contractació.
La Sra. Juan, regidora MES, diu que estaria bé substituir alguns cartells de nom de camins que
estan molt malament com el camí de son Font, ses Planes, son Gardana, entre d’altres. El Sr.
Garí diu que alguns estan en terra o no es veuen i demanen si es poden arreglar. La Sra. Batlessa
diu que els va posar el Consell al seu dia, i ara el manteniment és de l’ajuntament. També diu
que hi havia un error ortogràfic al cartell del Pou Celat, i el Sr. Gaspar Mora ha demanat que es
rectifiqui.
La Sra. Juan, regidora MES, demana informació de la caldera de Ses Forques i si es va arribar a
trobar alguna empresa per dur a terme aquesta inversió. El Sr. Toni Sastre diu que estan
pendents d’un pressupost. La Sra. Batlessa afegeix que també s’està mirant de posar plaques
solars i les calderes haurien de funcionar amb les plaques en el moment oportú.
La Sra. Juan, regidora MES, demana informació sobre les Jornades d’Estudis Locals. Aquest
present curs, a partir del passat mes d’octubre, ja s’han celebrat les Jornades d’Inca, Sóller,
Santa Maria, Bunyola i, convocades les de Campos, Valldemossa i Esporles. A Porreres ni s’han
convocat les VIII ni s’han publicat les actes de les VII. Quan es té pensat fer?
La Sra. Batlessa diu que es fan l'abril, un any sí i un any no. Un any es publiquen i un any es
convoca. Estem mirant si aquest tema dels contagis minva per a veure com ho podem. Si és
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possible de manera presencial i de no esser possible estudiar una alternativa de si es fa d'una
manera virtual. No som molt partidaris perquè la gent no participa tant i no són tan efectives. O
si s'emplaça per a més endavant.
El Sr. Lliteres, regidor MES, diu que si no es presenten les bases, la gent no tindrà les
comunicacions preparades. La Sra. batlessa diu que es trauran les bases i es convocaran
enguany, però estaven pendents de decidir si això minvava un poquet per saber quins mesos es
convocava.
El Sr. Lliteres demana quan es publicaran els llibres de les darreres actes. El Sr. Gaspar Mora
contesta que s'ha de reactivar, perquè, entre altres coses, les comunicacions escrites es
presentaren amb molt de retard. Llavors la roda es va aturar amb la pandèmia. Diu que s'ha de
convocar la Comissió per fer una empenta i posar en marxa l'edició de les passades.
La Sra. Maria Rosa Juan, regidora MES, diu que encara no s’ha convocat la comissió del Museu
i Fons artístic, quan penseu convocar-la? El Sr. Gaspar Mora diu que no s’ha convocat encara.
Es volia fer-la presencial, però enguany val més que es faci virtual que no convocar-la.
La Sra. Juan, regidora MES, demana si tenim un inventari catalogat de les peces d’art que
conformen el museu? Sabem el preu aproximat de cada una de les obres? on es troben ubicades?
El Sr. Gaspar Mora diu que la passada legislatura es va fer inventari que es donar a tots els
grups, si no el tenen, els hi pot passar. El Sr. Garí demana que els ho enviïn i es contesta que sí.
El Sr. Garí, regidor MES, demana si se sap el que val cada una d'aquestes obres i on estan
ubicades. Es contesta que no se sap la valoració econòmica, però que sí se sap on estan ubicades
aquestes obres. La Sra. Batlessa diu que a l'inventari es va fer fotogràfic precisament per tenir la
ubicació de cada obra on estava. El Sr. Garí demana si es controla l'assistència al museu. El Sr.
Gaspar Mora contesta que sí, que un conta numèric de visitants per dia.
La Sra. Juan, regidora MES, diu que en el darrer ple informareu que s’han invertit 7.000 euros
per senyals de trànsit verticals o pintura de senyalització de passos de vianants i ratlles grogues.
Volem insistir amb el tema de la circulació. Ens han fet arribar queixes de l'excés de velocitat al
carrer Sala i carrer Santa Creu, encara falta pintar passos de vianants, segueixen els problemes
d'aparcament als carrers. Es necessita d’una reforma circulatòria i seria bo convocar la comissió
de circulació per parlar-ho.
El Sr. Martorell diu que la comissió de circulació es va convocar en el seu moment i no s'ha
convocat més pel tema de la pandèmia. Tota la senyalística no esta pintada, han pintat quasi tots
els stops que estan en terra. Hem canviat els pas de vianants a l’Escola Nova i s’acabaren d'
esborrar els qui havia abans d'entrada i sortida de camions, per no crear confusió. S’ha esborrat i
l'hem passat a l'altre costat. Tenim demanat a Carreteres ens facin els pasos elevats en el carrer
Major i al principi. Fa temps que ho tenim demanat, ara ho tornem a demanar per escrit. La
comissió es pot reunir virtualment. Com més opinions i solucions hi hagi millor. La circulació
és un tema de tots, totes les aportacions són bones.
La Sra. Batlessa diu que posaran en marxa el tema del radar que durant una temporada va
funcionar. De fet en Sebastià el té demanat, com que el radar no és nostre, ens l’han de deixar i
fer una campanya.
La Sra. Batlessa creu que el més important de tot serà fer una campanya de conscienciació de
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com ens hem de moure a dins del poble. El que comentaves del problema de l'aparcament, va en
augment, no en disminució. Cada vegada, cada família té més cotxes. La majoria de gent no
empra les portasses per amagar el cotxe, sinó que deixen defora el cotxe. Els carrers estan
saturats, tenim carrers estrets, són els carrers que són. S'ha intentat prioritzar que el carrer
Almoina per exemple no s'aparqui per prioritzar els comerços, perquè l'accés als comerços sigui
millor en l'àmbit visual als aparadors.
El Sr. Martorell diu que, al principi d'aquest any passat es va posar en contacte amb una empresa
especialitzada en tema de mobilitat i tenim un pressupost. Enguany pensam posar-ho en marxa
per potenciar l'ús de bicicleta i potenciar els moviments de la gent per dins el poble a peu. De
fet, esperava aquesta Comissió per tenir el resultat, mostrar-ho i que la gent opinés damunt ell.
Entre tots, ens hem de conscienciar de què ens haurem de moure amb altres tipus de vehicle
com poden ser bicicleta o anar a peu. Estic intentant promocionar el tema de la bicicleta esper
que la major part de la gent em copiï i per ventura entre tots fem que fos més fàcil moure-nos
pel poble.
La Sra. Batlessa diu que es fa feina en cercar espais que es puguin convertir en aparcaments
públics. Els majors espais que trobem són a les rondes, a l'exterior del poble i per desgràcia no
ens acostumem a deixar el cotxe fora del centre perquè volem anar el més a prop possible en
cotxe. S'ha de acostumar a la gent que caminar un minut i mig de l'aparcament al lloc no és
molt. A altres pobles, es fa així, deixen el cotxe en els aparcaments perquè dins el poble no hi ha
lloc per aparcar perquè tenen molts de guals permanents o carrers de vianants.
La Sra. Juan, regidora MES, diu que vàreu informar que s’han invertit 20.000 euros en la
compra d’aglomerats, asfalt o grava per la pavimentació de vies públiques. Estaria molt bé
millorar el paviment del carrer d’en Cerdà, Sant Felip, Sant Roc, i tants d’altres. Hi ha moltes
queixes pels clots. També es podria invertir en fer les aceres del carrer Jaume II.
El Sr. Martorell diu que el carrer Cerdà, dins el Pla d’Obres i Serveis està previst arribar fins al
carrer Sant Roc. El pressupost arriba fins allà, està malament fins un poc més avall però hi ha el
que hi ha. A mesura que veim que hi ha espais que necessiten terraplenar, es va fent. Si voltros
veis que hi ha més espais on que fa falta, si ho deis, noltros, un pic cada mes o cada 20 dies
anem fent cosetes. La setmana passada vàrem arreglar una sèrie de zones que estaven molt
malament. La nostra idea també és posar-nos amb les voreres, ara bé, en el carrer Cerdà com
podeu suposar ja farem sa vorera, separarem aigües brutes i netes i arribarem fins al carrer Sant
Roc. Si només ens dediquéssim a fer asfalt i voreres, els doblers que tenim ens donaria per fer
molt més, però creim que és molt més important esmenar el que tenim baix terra perquè ens
poden crear molt de problemes en el futur. Per tant, encara que feim menys coses, intentam ferho una mica millor i que d'una vegada per totes d'aquí a un parell d'anys solucionar els
problemes que tenim d'aigües residuals i d'aigües pluvials.
El Sr. Garí diu que en el carrer Cerdà no hi ha molt de llum i els veïnats que van al local de la
tercera edat es queixen i demana una intervenció ràpida. El Sr. Martorell contesta que hi està
d’acord.
La Sra. Juan, regidora MES, diu que la nova empresa de jardineria, Sifu Balears està fent una
bona feina. Estaria bé fer la poda dels arbres de la Plaça d’en Mora, perquè fa anys que no s’ha
fet. El Sr. Martorell contesta que s’ha començat per la plaça i l'avinguda. També hem fet part de
l'aparcament de la plaça dels toros i anirem fent tot el poble. Els arbres de la plaça d'en Mora es
podaran, s'han fet molt alts, i es rebaixaran d’altura.
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La Sra. Juan, regidora MES, demana com està el tema l’exhumació de la fossa de Porreres? El
Sr. Miquel Àngel Veny, regidor PSOE, contesta que l’exhumació s'havia de començar a principi
de gener com s'havia informat. Llavors va empitjorar la situació pel tema de la COVID i amb la
recomanació de no viatjar, l'empresa no era molt partidària de venir i amb el Govern es va
decidir que es posposés fins que millores la situació de la pandèmia. La idea és no demorar-ho
molt encara que també és cert que les darreres notícies que tenim d’ells que són de la setmana
passada que encara no ho veien clar. Demà sí que hi ha una visita d'obra del cementeri, però no
és per l'exhumació, sinó que és per veure que amb el mal temps, el tema de la solana que es va
deixar perquè no es fes mal bé la fossa, si ha patit qualque tipus de problema.
La Sra. Maria Rosa Juan, regidora MES, diu que és membre de la Comissió de Memòria i
demana quan es tornaran a reunir per xerrar el tema de la placa que s’havia de col·locar a
l’Escola Nova. El Sr. Veny contesta que se reuniran al més aviat possible. Diu que s'han reunit
bastant, però hi ha temes pendents. Proposa ajuntar els temes quan comenci l’exhumació de la
fossa, per fer en una reunió tots els punts.
El Sr. Lliteres, regidor MES, diu que avui han rebut resposta de moltes de les preguntes que
teníem pendents de resposta. Ens estudiarem les respostes.
El Sr. Lliteres, regidor MES, diu que la Direcció General Energia va treure fa unes setmanes una
convocatòria de subvencions de 3 milions d’euros per a ajuntaments per a finançar punts de
càrrega de vehicles elèctrics. Com la darrera convocatòria, aquesta també finança el 100% de la
instal·lació i el 100% de marquesines fotovoltaiques annexes. Atès que pel 2025 tots els
aparcaments municipals de més de 1000m2 s'hauran de solaritzar, és una bona oportunitat per
començar a donar compliment a la norma. S’ha demanat? Hi ha fins dia 30 de juny per
presentar-se. El Sr. Martorell diu que s’ha mirat amb l’enginyer però s’hi varen posar fa poc. La
Sra. Batlessa explica que la càrrega elèctrica dels vehicles la paga l’ajuntament dins
l’enllumenat públic, la qual és important. Ja no es per la despesa sinó per la funcionalitat. Hi ha
aquest inconvenient.
El Sr. Lliteres, regidor MES, demana informació sobre el parc fotovoltaic que s’està tramitant a
Son Gornals, quines informacions teniu i què ens en podeu dir?. El Sr. Martorell diu que ara
mateix no però se’ls pot informar.
El Sr. Lliteres, regidor MES, diu que s’hauria de revisar l’annex 3 de la convocatòria de beques
de transport escolar pel curs 2020/2021, ja que encara hi surt la incompatibilitat entre targeta
ciutadana EMT i beques de transport, contradient les bases de la convocatòria. És un error que
només apareix al document de la pàgina web de l’Ajuntament, i no al BOIB. Com que el termini
de sol·licituds ja ha acabat, no té importància, però per l’any que ve s’hauria de mirar. Es pren
nota.
El Sr. Lliteres, regidor MES, diu que de la revisió del registre d’entrada-sortida que ens heu anat
passant des de fa unes setmanes, volem fer algunes preguntes. Dia 22 de desembre hi ha un
registre de sortida d’una sol·licitud d’informe d’interès general del Projecte de Refugi al Polvorí
de Porreres. S’ha fet un projecte de refugi o és pel projecte de Son Amat? La Sra. Batlessa diu
que es pel centre d’interpretació del Massís de Randa.
El Sr. Lliteres, regidor MES; diu que han vist un registre de sortida de dia 4 de gener amb el
títol “sol·licitud de canvi/modificació en les condicions del contracte”, dirigit a l’empresa
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Algalia. La Sra. Batlessa explica que a rel de les mesures sanitàries, no els hi compensava tenir
la piscina oberta i demanaren reduir les instal·lacions. Els hi hem donat fins a finals de mes
perquè si no poden restablir el servei s’haurà de rescindir el contracte.
El Sr. Lliteres, regidor MES, diu que han vist que s’ha parlat amb Algalia per arreglar els
vestuaris del camp de futbol que utilitzen també l’atletisme, ja que estan més nets. Tot i això,
consideram que les instal·lacions són deficients i falta fer-hi una inversió per millorar l’espai i
fer-lo més funcional i útil per les persones usuàries.
El Sr. Lliteres, regidor MES, demana si ja està previst quina plaça es traurà a concurs per
aprofitar la jubilació d’un treballador de la brigada i es contesta que encara no. També demana si
ja s’ha començat amb la RLT i es contesta que s’ha prioritzat el tema de la pandèmia.
El Sr. Lliteres, regidor MES, diu que fa un mes la FELIB va signar un contracte amb l’empresa
ENDESA, guanyadora del concurs públic pel qual s’adjudica un acord marc per al
subministrament d’energia elèctrica a les entitats locals. Volem saber si l’Ajuntament s’hi vol
adherir o si s’intentarà licitar un contracte propi que defensi els valors de la proximitat i el
compromís social i mediambiental, tot i les dificultats en aquest tema. La Sra. Batlessa contesta
que no s’hi ha adherit perquè primer volem estudiar l’opció de contractar amb empreses com
Som Energia.
La Sra. Maria Agnès Sampol, regidora Partit Popular, diu que diferents ciutadans es queixen
dels retrasos a l'hora de concedir permisos d'obra major. Demana si els hi poden passar el
registre dels projectes d'obra major que han entrat a l'ajuntament a partir del mes de juny cap
aquí. La Sra. Batlessa contesta que s’enviaran.
El Sr. Martorell diu que es tarda uns sis mesos, es varen posar als tres mesos durant la
pandèmia. El motiu es perquè han entrat molts de projectes. Tenim més feina de la que podem
treure. De fet, ara es dona cita per assessorament cada quinze dies perquè, és important però
també s’han de treure projectes. D'aquesta manera intentam avançar un poc però no estem ni
molt menys al lloc on voldríem. La Sra. Batlessa diu que hi ha projectes a sòl rústic que s’han
de remetre a altres administracions i això fa que es torbin.
La Sra. Maria Agnès Sampol, regidora PP, dona l’enhorabona a la regidora de comerç per la
feina que ha fet amb la campanya de comerç de Nadal. Estan molt contents amb l’efectivitat que
ha tingut. A nivell de carrer hem sentit que tal vegada, el preu de 50 € es troba bastant elevat i a
lo millor de cara a l'any que ve o en fer una altra campanya, es podria posar un preu una miqueta
més baix. D'aquesta manera a lo millor pot arribar a més gent i l’avaluació final es mes fiable i
no tant orientativa.
La Sra. Batlessa diu que va ser una de les coses que vàrem plantejar quan vàrem establir les
bases de la campanya. Clar, no haguéssim arribat als 80.000 euros que s’han aconseguit. La Sra.
Sampol diu que hi ha gent que ha perdut els tiquets i els ha dut a l’ajuntament. La Sra. Batlessa
diu que si poses un preu baix, a vegades, la gent no compra per necessitat si no per poder tenir
el tiquet i beneficiar-se de la campanya, que bé, cap al fi no s'hauria d'importar. El problema es
que a vegades es comprometia als comerciants de qualque manera. Així, donam la opció que es
puguin ajuntar més tiquets i consider que 50 euros no és un import molt alt en un marge d’un
mes i mig.
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La Sra. Sampol diu que hagués ajudat a fer una valoració més fiable perquè molta gent ho ha
perdut o no ho ha presentat. La Sra. Batlessa diu que els hi ha arribat 1.500 tiquets de més de 50
euros. Com a mínim han estat aquests 75.000 euros més els 5.000 que s’inverteixen.
La Sra. Maria Agnès Sampol, regidora PP, diu que ha estat molt efectiu i ha anat molt bé perquè
tots els comerços i pels ciutadans. El fet de donar aquesta oportunitat és que incentiva al ciutadà
però a més beneficia al comerciant, vull dir, està molt bé pensat.
La Sra. Sampol, regidora PP, demana com s’avalua l’eficàcia de la promoció del producte local i
demana una memòria del que s'ha fet fins a final d’any. La Sra. Batlessa diu que s’enviarà la
memòria. La Sra. Miquela Bordoy diu que ja està feta. La Sra. Batlessa posa una exemple dels
beneficis de la campanya. Per exemple, molta gent ha sabut que en Biel Cortès encara no s’ha
jubilat i segueix actiu fent motles de llautó, fanals, .. això ha permès que molta gent l’hagi tornat
a telefonar, a fer comandes i ajuda a conèixer-los. Jo crec que aquesta campanya és bastant
important perquè té una qualitat d'imatge important, que fa que siguem conscients de la gran
quantitat de producte local que hi ha a Porreres i de la qualitat que té aquest producte local. Les
fotografies que són espectaculars mostren com és el producte i es dona a conèixer molt fora de
Porreres. Jo estic satisfeta. Per ventura no ho hauria de dir jo perquè soc la batlessa, però si no
fos efectiva també ho diria. Evidentment tot és millorable, però jo crec que està arribant a la
gent. Es cert que està molt destinada a xarxes socials i la gent major no li arriba tant. Això per
ventura podria esser una pas més, és a dir, com fer que arribi a un altre tipus de client. Pens que
la gent jove no coneixia tant bé el producte local i cada vegada hi ha més adhesions tant a
Instagram com a Facebook. Estem contents.
La Sra. Sampol, regidora PP, diu que està molt bé i també el fet de comunicar-ho a les xarxes
socials perquè dona peu a seguir-ho. Es fa molt bona feina. Demana quina previsió és té de la
durada d’aquesta campanya. La Sra. Bordoy creu que ja està tot gravat i ara es van fent les
publicacions. La Sra. Sampol demana si es treuen cada setmana i es contesta que sí. La Sra.
Sampol demana la memòria i es contesta que s’enviarà.
La Sra. Sampol, regidora PP, diu que han vist entrar gent en el centre dia i, a més, hi ha una
factura d’una reparació. Hi ha alguna activitat allà o no? demana. La Sra. Batlessa contesta que
hi ha gent contractada del SOIB i ha anat a pintar, fer net, arreglar la part d’abaix, a la part que
no es farà el centre de dia, s’han instal·lat la gent de les Varietats Locals. A la Sala Polivalent
estaven molt estrets perquè compartien l’espai amb APAEMA i una altra entitat. Ja no hi cabien,
era inhumà en temps de la COVID fer feina amb aquestes condicions i els vàrem cedir una
habitació de la part que no s'ha fet centre de dia de baix.
El Sr. Martorell explica els varen demanar poder entrar a sa capella directament sense haver de
passar per les altres dependències. Per això també han vist trull, perquè la porta de la capella no
tenia pany de fora. Un fuster va anar a fer feina i varen intentar tapiar les portes, perquè de la
capella no es pugui accedir a les dependències, però que de les dependències es pugui accedir a
la capella. També hi volen posar la solidària allà a dins de la capella. La parròquia ho ha
demanat i tramitat tot.
La Sra. Sampol, regidor PP, diu que en el carrer Sa Galla hi ha una decoració de llum de Nadal
encara penjada i pensam que deu ser de l’Ajuntament si pagam encara el lloguer d’aquest llum.
El Sr. Martorell contesta que encara queden un parell de llums apart d’aquest. Es van llevant a
mesura de què es disposa del camió i la canastra. Normalment aprofitam quan té un buit per fer
aquestes feines.
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La Sra. Sampol demana si son de lloguer i la Sra. Batlessa diu que sí, tots els llums de Nadal
són de lloguer. També diu que els llums dels comerciant els subvenciona l’ajuntament. Abans ho
pagava l’Associació de comerciants però ara l’Ajuntament ho subvenciona
La Sra. Sampol demana si s’han plantejat fer els plens cada mes i no cada dos mesos per evitar
que s’allarguin tant. Ara que s’han d’aprovar els pressuposts, pensam que el moment idoni per
plantejar-ho. La Sra. Batlessa contesta que fer un plenari cada més també incrementa el
pressupost per les assignacions. També és per un tema de funcionalitat perquè, per experiència,
resulta que són més funcionals cada dos mesos que no cada més perquè arriba un moment que
no hi ha punts de l’ordre del dia. Tampoc no es tracta de fer un abús de la figura del Ple, ja que
es dona l’opció a la gent perquè pugui xerrar lliurement, tot el temps que vulgui. El Ple es grava
i està a disposició de la gent que els pot seguir. La Sra. Sampol diu que com que es fan moltes
modificacions del pressupost, pensen que aquesta seria una bona modificació, per eficàcia.
La Sra. Sampol, regidora PP, en darrer lloc agraeix a la Protecció Civil, la Policia Local i als
voluntaris que durant aquest cap de setmana s'han dedicat a posar remei als desperfectes que ha
fet el temporal de vent del divendres passat.
La Sra. Batlessa s’afegeix a l’agraïment i també a la gent que va telefonar tot d’una per ajudar al
que fes falta. Diu que els desperfectes han estat nombrosos i sobretot una zona del municipi.
Avui ja hi ha hagut gent que ha demanat si hi hauria ajudes en aquest sentit des del Govern de
l'Estat o el Govern Autonòmic. No creu que es declari la zona com a catastròfica. Diu que si
algú ha tingut desperfectes, es recomana que facin arribar a l’ajuntament fotos i pressuposts per
si, en un moment donat, es donen ajudes en aquest sentit. La Sra. Sampol creu que bastanta gent
ha sofert desperfectes, però just materials.
El Sr. Martorell també agraeix que quan passa una cosa d'aquestes tant gent respongui tot d’una.
Es suma a l’agraïment a tota la gent anònima que s’ha posat a fer feina des del minut i que ens
va ajudar un parell d'hores sobretot a les coses més importants. Per tant, gràcies a tots.
La Sra. Juan, regidora MES, també es sumen a l’agraïment.

I no havent-hi més assumptes 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,

