Ajuntament de Porreres
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ:
Núm. 3/2021
Caràcter: extraordinària
Data: 23 de març de 2021
Horari: de 19.00 a 20.30 hores.
Lloc: Sala Plens Ajuntament de Porreres
Regidors/es assistents: Francisca Mora Veny, batlessa (El Pi); Jaume Martorell Mesquida (El
Pi); Miquela Bordoy Obrador (El Pi); Gaspar Mora Mulet (El Pi); Antoni Sastre Vanrell (El Pi);
Maria Antònia Veny Serra (El Pi); Maria Rosa Juan Moll (MES); Sebastià Lliteres Lliteres
(MES); Bartomeu Garí Salleras (MES); Joan Obrador Gornals (PP); 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.

PRIMER. ESTUDI I APROVACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2021 I LA PLANTILLA
MUNICIPAL
La Sra. batlessa explica el pressupost municipal 2021. En primer lloc, explica els eixos de feina:
la inclusió social, oferir oportunitats per a tothom i lluitar contra la pobresa en totes les seves
formes; oferir serveis a les persones de totes les edats, tant a infants com a gent gran o mitjana
edat; fer un poble igualitari i s'ha elaborat un pla d'igualtat per lluitar contra la igualtat de
gènere; combatre la crisi climàtica i fer un poble més verd, sostenible i amb una millor gestió
dels residus; afavorir la cohesió social i millorar la qualitat dels equipaments públics; un poble
segur per viure i conviure; bon govern i qualitat democràtica i promoure la participació
ciutadana; desenvolupament empresarial i laboral per gener un creixement econòmic i
socialment just.
A continuació explica que és un pressupost moderat perquè hi ha moltes actuacions que s'hauran
de fer com reparacions, manteniment, inversió o contractació de personal subvencionat pel
SOIB. Hem de ser previsors. També és compatible en reforçar la protecció social i la inversió
pública. Hi ha un control de la despesa a conseqüència de la crisi de la COVID. S'han posat les
partides de despesa segons la liquidació del 2019 i 2020. Hi ha moltes coses que no estan
previstes i s'ha de tenir un racó per aquestes coses que poden venir al llarg de l'any. S'ha de
reforçar la protecció social, les famílies vulnerables amb necessitats urgents. S'han de fer front a
nous reptes dels espais públics i d'equipament. El 2020 hem après a viure d'una altra manera.
Ara els espais públics són més segurs i s'han d'adaptar a la nova situació. S'ha fet feina per
congelar la pressió fiscal i s'ha reduït al 100% l'endeutament. Tenim uns comptes sanejats
100%. És un pressupost per no deixar ningú enrere. Hem intentat distribuir els doblers públics
entre les diferents partides per ajudar als diferents sectors afectats per la pandèmia, ja sigui
empresarial, comercial... El pressupost creix un 15,95%, no augmenten els imposts, augment la
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depesa en polítiques socials i en mesures de seguretat contra la pandèmia com neteja d'espais
públics.
Explica que el pressupost és de 4.470.000 euros i que puja un 15,95% amb relació al 2020, que
era de 3.855.000 €. Baixen els ingressos indirectes i les taxes de l'ajuntament en un -32,18% i 5,57%. Es bonifiquen impostos com l'ICIO per a plaques solars, l'impost de circulació per a
vehicles elèctrics, s'han suspès la taxa d'ocupació de via pública, bonificacions de 40% de la
plusvàlua per acceptació d'herència, la bonificació del 30% de l'IBI per a famílies nombroses i
monoparentals. L'ajuntament aporta una ajuda de 15.000 per a autònoms, juntament amb les
ajudes del Govern de 40.000 euros que fan un total de 55.000 euros. S'equilibra amb l'augment
de les transferències i subvencions d'altres administracions com el Consell de Mallorca o el
Govern, perquè no es pot gastar més del que es té.
Continua dient que el capítol I de personal ha augmentat un 13,54% per la carrera professional i
per la contractació de personal a través del SOIB per ajudar a persones que estan a l'atur. L'àrea
de despesa 1, relativa als serveis públics bàsics pujar un 35,38% i inclou despeses de
desinfecció. L'àrea de protecció i promoció social pujar a 14,33%. L'àrea 3 de producció de béns
públics de caràcter preferent a 10,88%. Les actuacions de caràcter general un 16,39, etc. El
deute públic està cancel·lat el 100%. Per tant si hem de fer cap reparació en inversió urgent es
podrà fer. Diu que el pressupost compleix la regla de l'esforç de sostenibilitat financera. No es
pot fer un pressupost pensant només en avui sinó pensant en el futur perquè el 2022 no sabem
en quina situació ens trobarem. El que no podem fer és que l'Ajuntament hagi de fer un pla
econòmic financer en el futur, per la qual cosa no podem dur a terme segons quin tipus de
gestió. Per tant, podem estar contents que l'endeutament sigui zero.
Amb relació a les àrees de seguretat i ordre públic, es reforça la vigilància augmentant la partida
de col·laboració de Policia Local amb altres municipis amb 22.000 euros. De moment, hi ha dos
policies nous que varen aprovar i ara estan fent el curs de l'EBAP de capacitació. El problema és
que hi ha una falta de policies perquè molts de policies se'n van a altres ajuntaments amb millors
condicions salarials. Seguim amb la vigilància rural per reduir els robatoris en sòl rústic i evitar
abocaments incontrolats. Han baixat bastant, però s'ha de seguir fent feina en aquest sentit i fer
bastant conscienciació. També hi ha una partida important de subministrament de material per
mantenir l'ordre del trànsit perquè s'ha de fer una campanya de mobilitat sostenible tant a peu
com en bicicleta. També es destinen 8.700 euros al Conveni del transport públic amb Palma de
l'EMT. Es reformen i milloren les aturades de bus amb el conveni amb la conselleria de
Mobilitat. Aquesta línia d'actuació de seguretat i ordre públic puja un 23% i la mobilitat un 6%.
Quant a Urbanisme i Vies Públiques s'han d'iniciar els expedients d'expropiació per adquirir els
terrenys d'ampliació de l'IES Porreres i també del segon tram del vial urbà i es continuarà amb
el tràmit de modificació puntual de normes d'aquestes dues zones. També es treballa amb el
document refós dels expedients de modificació de normes com ha demanat el departament
d'Urbanisme del Consell. Es continuarà amb el pla de sanejament que tenim fet des de fa un
parell d'anys separant les aigües pluvials i residuals i asfaltar els carrers Sala i d'en Cerdà que
puja un total de 605.255 €. Hi ha una part subvencionada pel Consell de Mallorca i un altre per
la Mancomunitat del Pla. També es repararà la xarxa i l'asfalt de la ronda d'Alcassor. S'haurà de
fer una modificació de crèdit per incorporació de romanents per dur-ho a terme perquè és una
obra necessària. Ha sortit a licitació el nou contracte de manteniment de parcs i jardins que puja
50.745 €. Per tant, la partida d'urbanisme i manteniment puja un 84% de despesa per la inversió
que s'ha de fer en els carrers Sala i d'en Cerdà i la despesa en vies públiques un 88,46%.
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Quant a Medi Ambient s'ha tret a licitació el nou contracte de neteja viària. Aquest contracte té
un caire social, ja que es reserva un lot a una empresa d'inserció social i puja a 97.054 €. Jo crec
que aquest import és important per la necessitat de donar una bona imatge del poble. S'ha de
saber el que costa tenir el poble net i s'ha de fer feina entre tots per ajudar que així sigui. També
s'ha de licitar el servei de neteja de camins i síquies que puja 47.945 €. També s'ha de treure a
licitació el nou contracte de control de plagues, sigui per lluitar contra la processionària o
desratització que puja 18.000 euros. Es farà una campanya de sensibilització per incrementar els
percentatges de recollida selectiva i campanyes de sensibilització per l'estalvi de consum d'aigua
en els equipaments públics i sector domèstic. Finalitza la campanya Euronet 50/50. Dins les
accions del PAESC s'instal·laran llums LED i energies renovables en els edificis públics. Es fa
una inversió important en el camp de futbol per canviar el llum dels focus. Per tant aquestes
partides de medi ambient pugen un 46,35%.
Seguim amb l'assistència social primària. S'han posat en marxa les actuacions del Pla d'igualtat
que es va aprovar l'any passat amb un import de 7.795 euros. S'han començat a implantar els
horts socials que han tingut bastant bona acceptació i s'ha posat una partida pressupostària de
12.000 euros per fer el manteniment. Consisteix a fomentar l'educació en agricultura ecològica
amb verdura i fruita de temporada per a les persones que són usuaris dels horts socials. El
projecte de reforç socioeducatiu Aprendre-enganxa abans estava subvencionat el 100% per la
Caixa, però enguany costa 5.300 euros, en total puja a 7.311,43 euros. Les ajudes a famílies en
situació de risc pugen a 25.000 euros. Hi ha un conveni signat amb l'IMAS per augmentar
aquestes ajudes a les famílies en risc d'exclusió o que tinguin necessitat d'urgència social. S'ha
reforçat el suport psicosocial i també s'implantarà el servei de suport a la Gent Gran, el qual
amb aquesta situació de pandèmia s'han vist afectats. Més que mai hi ha la necessitat de tenir
aquest reforç psicològic per a la gent que ho passa malament sigui en l'àmbit laboral, econòmic
o sanitari. Se seguiran donant ajudes a entitats socials com Sonrisa Médica, Aproscom,
Dacesma, Caritas o Fons Mallorquí de Solidaritat, entre altres. Se segueix apostant pel servei
d'ajuda a domicili malgrat que cada vegada van minvant els usuaris perquè s'està duent a terme
amb les ajudes de la llei de la dependència. El menjador a domicili que està contractat per la
Mancomunitat costa 25.000 euros. Aquesta partida de Benestar Social i Igualtat ha pujat un
quinze per cent.
En aquest capítol d'Educació s'ha pressupostat la gestió de l'escola municipal que el 2021
costarà 81.842,40 euros. La neteja de l'Escola Nova i el subministrament de material de
desinfecció puja a 17.400 euros més 9.000 euros de subministrament de material. Després
també seguim pagant la quota del lloguer de formació professional de secundària. Amb relació a
la subvenció de transport escolar la partida és de 13.000 euros, però el partit MES ha presentat
una esmena i s'augmenta a 20.000 euros. La partida d'ajudes a escoles per reutilització de llibres
i altre material didàctic té un valor de 3.540 euros. Es fan campanyes de normalització
lingüística i igualtat en col·laboració amb l'IES. Les partides d'educació secundària ha
augmentat un 43 per cent. S'ha reservat una partida de 7.000 euros per si és necessari
l'adquisició d'aules prefabricades a l'institut. La partida d'educació primària ha augmentat un 18
per cent.
Passant a cultura, se segueixen els projectes arqueològics amb intervencions a Es Pagos, Pou
Celat i Talaiot de Baulenes amb un import de 6.000 euros. L'auditori no ha cessat de fer
activitats tenint en compte les restriccions sanitàries. El mes d'abril se segueixin fent cicles de
música clàssica impulsada pel Festival de Jazz Alternatilla i se seguirà la programació estable de
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teatre, si no empitjora la situació de les mesures de control i de seguretat. També es té previst
millorar i reparar la climatització de l'auditori. Es té previst signar un conveni de digitalització
de l'arxiu històric amb la UIB per valor de 10.000 euros. Se seguiran apostant els projectes com
la Comicteca i activitats lúdiques o educatives a la biblioteca com xerrades contacontes,
etcètera. Al museu, es durà a terme la reparació de les humitats i s'ha pressupostat amb 12.000
euros. També es faran exposicions per promocionar el talent amb 8.000 euros. La gestió de
l'Escola Municipal de Música que es va treure a concurs costa 25.000 euros. Es consoliden els
premis literaris atès que cada vegada hi ha més participació amb 12.000 euros. La promoció
cultural baixa un 41% perquè s'ha acabat d'amortitzar el préstec de la Fundació Auditori. La
despesa en el museu puja un 26,16% i a la biblioteca puja 19,64%.
Les partides de festes i joventut han minvat, però s'han volgut mantenir per si les mesures
sanitàries permeten organitzar activitats lúdiques per a totes les edats per a les festes de tot l'any.
Aquesta partida l'organització de les activitats i l'equipament necessari com el so i el llum i puja
162.360 euros. En cas de no poder fer les festes enguany per la pandèmia, aquest import s'ha
vinculat amb les partides pressupostàries que més ho necessitin. Es farà una modificació de
crèdit per destinar-ho a una altra partida concreta a un altre altra àrea que més ho necessiti si fa
falta en un moment determinat. Amb relació al Casal de Joves hi ha un projecte de dinamització
que s'ha de treure a concurs per import de 18.000 euros. S'estan redactant els plecs de licitació
de l'Escola d'Estiu amb un import de 22.000 euros i també s'ha deixat oberta la partida de 3.500
euros per ajudar les famílies a les escoles d'estiu com es va fer l'any passat per donar un reforç
econòmic a aquestes famílies que més ho necessitin. El Consell d'Infants dins l'àrea de
Participació Ciutadana s'ha pressupostat amb 11.000 euros i les subvencions a entitats del
municipi pugen 69.700 euros.
Quant a promoció i foment de l'esport, s'ha fet el concurs públic i la licitació de neteja i
manteniment preventiu del camp municipal d'esports que puja a 33.725 euros i del pavelló Joan
Llaneras que puja a 16.420 euros. També es durà a terme l'automatització de les pistes de pàdel
per a reservar i pagar el lloguer de la pista amb una aplicació mòbil sense haver d'estar pendent
de ningú que hagi d'obrir o tancar. El Consell d'Entitats Esportives segueix donant suport a les
entitats del municipi i també suposa una esponsorització als esportistes locals per a la seva
promoció. Se substituiran els llums LED del camp de futbol i la inversió pujar a 77.750 euros.
Se substituirà la caldera del camp municipal d'esports i s'han de fer diverses millores en el camp
de futbol municipal per un valor de 20.000 euros. També s'hi instal·larà un parc de cal·listènia
per import de 13.000 euros per fer exercici físic aire lliure. Va sortir una convocatòria d'ajudes i
es demanarà el canvi de gespa del camp de futbol. Quan estigui acceptada, ja es podrà crear la
partida i fer la modificació de crèdit corresponent. La promoció i foment puja un 47,84 per cent
i les instal·lacions esportives puja un 60 per cent.
Amb relació al desenvolupament rural i fires, se segueix endavant amb el Conveni amb
Mallorca Rural per impulsar projectes d'emprenedoria i ajudar a la gent que vulgui crear i obrir
nous negocis. Esperem que sigui així. Es destinen 4.500 euros. S'ha creat una ajuda de
ramaderia per combatre els perjudicis de la crisi econòmica. També és un sector que s'ha vist
afectat sobretot la ramaderia. S'ha destinat una partida de 10.000 euros. Se seguirà amb el camp
experimental d'albercoquers. S'ha pressupostat una partida de Fira de Tardor i de l'albercoc com
a gran aparador del sector agroalimentari artesà i industrial. Això si les mesures ho permeten. Es
pressuposten 21.500 euros més 3.000. Si no es pot gastar aquesta partida es vincula a altres
partides que ho puguin necessitar més a final d'any. La fira ecològica que serà el dia 8 d'abril i
es faran activitats virtuals. No s'ha volgut anul·lar perquè que certes activitats se seguiran fent i
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és important donar suport als productors locals. També impulsarà i es treballarà conjuntament
amb la Comunitat de regants i la Conselleria d'Agricultura per finalitzar la bassa d'aigua. La
partida d'agricultura puja un 36,10%.
Quant al desenvolupament empresarial i de turisme és una partida nova oberta enguany. Inclou
el projecte de rutes cicloturístiques i senderistes que puja a 454.074 euros. També inclou la
partida de promoció de producte local amb una partida de 20.000 euros. S'ha de promocionar la
gran qualitat i quantitat de producte local que tenim i també hem de donar suport al comerç del
municipi. Se seguiran donant aquestes ajudes de reactivació econòmica del sector comercial
juntament amb una ajuda de 39.798 euros que sumats als 39.000 del Consell i els 39.000 del
Govern suposarà una ajuda de 120.000 euros que servirà per activar l'economia del poble. Se
seguiran donant suport a les campanyes de promoció del comerç local per Nadal i Pasqua. Es
finalitzarà la creació del Market place que és una pàgina web per promocionar la venda en línia.
Aquesta partida puja un 231 per cent perquè s'ha creat de nou i perquè el projecte de rutes
senderistes suposa una inversió important.
La inversió pública inclou la renovació del carrer d'en Sala i d'en Cerdà, l'eliminació d'humitats
al Museu amb 12.000 euros, la reparació i millora de la climatització de l'Auditori amb un
import de 30.000 euros, la millor de la il·luminació del camp municipal d'esports amb 77.
749,91 euros, el parc de cal·listènia amb 13.000 euros, la millora del camp municipal d'esports
amb 20.000 euros, el projecte de rutes amb 434.074,01 euros, la climatització de la sala
polivalent amb 14.500 euros i la renovació d'equips informàtics amb 5.000 euros. Per tant
aquesta partida d'inversió pública puja un 58,53 per cent amb una total d'inversió de 906.323,92
euros.
És un pressupost que esdevé el reflex fidel de la manera de ser de la gent de Porreres. Implica
un compromís amb les necessitats del present dotant de recursos necessaris per als reptes
derivats de la pandèmia com són el foment de la salut i la seguretat, la recuperació econòmica i
el suport a les persones i col·lectius més vulnerables. També té una perspectiva de futur perquè
els veïns i veïnes de Porreres reclamen serveis cada vegada millors i uns equipaments i espais
públics de primer ordre. En definitiva un poble que continuï projectant-se al futur invertint en si
mateix en benefici de la qualitat de vida que ofereix a tots i totes els qui vivim. Moltes gràcies.

La Sra. Teresa Julià, regidora PP, diu que per part dels ingressos bàsicament augmenten les
subvencions, augmenta IBI, però baixa ICIO i s'equiparen un poc. La Sra. batlessa diu que l'IBI
no puja perquè hagin pujat els imposts sinó perquè hi ha hagut altes d'habitatges, sobretot al sòl
rústic. Han de presentar el 902 i per això hi ha aquest augment de l'IBI tant rústic com urbana.
La Sra. Julià, amb relació a les despeses, diu que al grup 1 de personal ha augmentat la despesa
163.000 euros i d'aquests 24.000 euros que són de la carrera professional, però n'hi ha 69.000
euros a les retribucions bàsiques d'administració general i 57.000 euros a la brigada. Com
l'annex de personal no ha variat, es demana perquè hi ha aquestes variacions. La Sra. batlessa
contesta que correspon al personal del SOIB que s'equilibra amb els ingressos rebuts per la
subvenció, no es rep el 100% dels costos. La diferencia d'import es a causa d'una baixa per
jubilació d'una persona de brigada que estava pressupostada.
La Sra. Julià, demana del grup 2, hi ha un augment de la despesa corrent de 300.000 euros que
suposa un 19% del pressupost. Quant a la jardineria, augmenta uns 25.000 euros i demana quina
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diferencia hi ha des que ho assumeix l'ajuntament. La Sra. batlessa contesta que ara s'han inclòs
totes les zones verdes de tot el municipi i altres tasques complementàries com el poder. La Sra.
Julià diu que neteja i condicionament ha augmentat 96.000 euros i s'explica que s'han afegit
hores de feina de neteja de l'Escola Nova perquè hi ha més aules i també la neteja de les síquies
i torrents. La Sra. Julià diu que ha augment la partida d'infraestructures esportives en 20.000
euros. La Sra. batlessa diu que les concessions han baixat. El Sr. Jaume Martorell, regidor, diu
que ara hi ha la figura de la consergeria que abans no hi era i que és un valor afegit. La Sra. Julià
diu que la promoció del producte porrerenc ha augmentat 14.000 euros i demana que s'ha pensat
fer. La Sra. Batlessa diu s'ha pressupostat el mateix que l'any passat per donar continuïtat al
projecte perquè encara no se sap si es rebrà una subvenció, es faria la generació de crèdit.
La Sra. Julià demana que es farà amb la partida de participació ciutadana que ha augmentat en
3.000 euros. La Sra. batlessa diu que es farà Consell d'Infants que ha augmentat perquè hi ha
més alumnes, i altres campanyes que volen fer a Participació Ciutadana. Els pressuposts
participatius amb la pandèmia s'han hagut d'aturar perquè no era viables fer-los.
La Sra. Julià diu que el capítol de transferències corrents ha augmentat 85.000 euros, un 20%.
N'hi ha destinats a famílies i altres a empreses. Els 40.000 euros per subvencionar a les
empreses, estau segurs que aniran destinats a persones de Porreres? La Sra. Batlessa diu que sí,
serà un requisit i ho hauran de justificar. Ho gestionarà el Consell perquè fos més ràpid i
poguessin cobrar més aviat.
La Sra. Julià diu que ha augmentat en 334.000 euros la inversió, però n'hi havia sense executar
173.000 euros d'anys anteriors. Demana on està previst posar el parc de cal·listènia? La Sra.
batlessa contesta que s'ha pensat a n'Hereveta o al camp municipal d'Esports. La Sra. Julià
contesta que és el millor lloc al Camp Municipal d'Esports. La Sra. batlessa diu que hi ha hagut
un grup d'esportistes que ho varen demanar i ara estan valorant quin espai més adequat per
posar-ho. La Sra. Julià demana si es poden detallar les millores previstes al camp d'esport per
import de 20.000 euros. La Sra. batlessa contesta que està previst arreglar els vestidors, les
xarxes i altres millores que han demanat les entitats esportives com per exemple Unió Esportiva
de Porreres.
La Sra. Julià diu que no hi ha res pressupostat al Polvorí ni al Centre de Dia. La Sra. batlessa
contesta que de moment no. Diu que al Polvorí es mira si és possible fer un casal de colònies i
que implica la inversió per part del Consell de Mallorca.
El Sr. Sebastià Lliteres, regidor MES, explica que han presentat una esmena relativa a les
beques de transport pel curs escolar 2021-2022. Vàrem veure que enguany hi havia hagut uns 70
beneficiaris i la quantia que rebrien era menor a la d'anys anteriors. Per això vàrem proposar fer
una petita modificació per augmentar la partida dels 13.000 euros pressupostats, perquè
poguessin rebre una quantia semblant, si es mantenen el nombre de sol·licitants. Vàrem
proposar augmentar de 13.000 a 24.000 euros i s'ha arribat l'acord d'arribar als 20.000 euros. La
Sra. batlessa diu que si hi ha més demanada i veiem que els 20.000 euros no fossin suficients es
podria augmentar fins a 24.000 perquè puguin arribar a la quantitat fixa. El Sr. Lliteres diu que
això és important perquè l'any passat quan vàrem proposar que aquesta partida creixés un poc
ens varen dir que no hi havia sol·licituds suficients. Si al final no s'arriba, es pot distribuir el
sobrant a altres partides. La Sra. batlessa diu que ara no es poden modificar les beques
d'enguany perquè ja s'ha publicat al BOIB. La Sra. batlessa pensa que és una necessitat vital per
a les famílies per ajudar els estudiants que ho puguin necessitar. Finalitzat el debat es passa a
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votació l'esmena i s'aprova per unanimitat.
El Sr. Lliteres, regidor MES, fa una valoració general. En primer lloc, anunciam que el nostre
vot pel pressupost de 2021 serà una abstenció. Usant els termes que s'han posat de moda en
aquesta institució, podem dir que és una "abstenció en positiu". Més enllà de l'esmena que
parcialment ens heu acceptat (que com l'any passat, no condiciona el vot) per augmentar la
partida de beques de transport i que estam contents d'haver arribat a aquest acord, veim una
tendència positiva en el conjunt del pressupost, per les xifres i també per alguns temes en
concret que ara comentarem. Començarem amb els aspectes positius, i després els negatius.
Acabarem amb una sèrie de dubtes i preguntes no tan tècnics, però sí polítics.
Entre els aspectes positius, destacam el creixement del pressupost, a causa d'una major
contribució del Govern i Consell Insular, i esperem que també més endavant s'hi reflecteixin els
fons europeus que haurien d'arribar a tots els pobles, especialment als municipis amb pocs
recursos com el nostre, que no tenim ingressos com els pobles de costa pel turisme.
Però també trobam molt positiu que es procedeixi a treure concurs públic de coses que fins ara
no s'havien fet així. És cert que la llei té algunes mancances i perjudica petits i mitjans
empresaris, però això significa avançar en transparència i concurrència competitiva i creim que
és bo tant pel poble com per les arques municipals, ja que es tracta de doblers públics que s'han
de gestionar donant l'oportunitat així com marca la normativa. Ho trobam positiu.
També trobam positiu la disminució del pressupost de festes, ja que sempre hem dit des de fa
molts d'anys que amb menys doblers es poden fer moltes coses: imaginam que una part de la
disminució és per causa de la pandèmia, i això òbviament no ens alegra, però sí que creim que
disminuir el pressupost de festes pot servir per demostrar que amb menys recursos també es pot
treure profit, i fer unes bones festes de qualitat. Esperem que es pugui veure durant l'estiu si les
coses van bé.
Com vàrem dir ahir, ens alegra veure per fi una partida per la digitalització d'arxiu que, segons
el pressupost és de 7.000 euros. Per desgràcia Porreres té un arxiu petit perquè el 1868 es va
cremar. És important que el que hi ha es pugui digitalitzar i el que quedi en paper es pugui
mantenir en condicions òptimes.
També ens sembla una passa molt interessant els horts socials. És un projecte molt positiu.
Esperem que tingui continuïtat i una resposta positiva pels usuaris que ho puguin gaudir.
Consideram també positiu el fet d'haver acabat amb el deute que tenia l'Ajuntament. Però volem
dir que tenir deute no és sempre negatiu, i que és important que les institucions públiques,
especialment els ajuntaments petits com nosaltres, que a més tenim un pressupost baix i poc
variable amb el pas del temps, es puguin endeutar per aconseguir realitzar inversions
necessàries que d'altra manera seria impossible.
També considera positiva la disminució d'ingressos, com per exemple que no s'hagi de pagar la
taxa d'ocupació de via pública per bars i restaurants, les bonificacions d'IBI per família
nombrosa o per a plaques solars per autoconsum.
Són positives totes les inversions que es volen fer com Ronda Alcassor, carrer Sala, carrer
Cerdà, gràcies al finançament supramunicipal.
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Entre els aspectes negatius, no hem pogut observar partides d'inversions molt necessàries i que
voldríem saber com es té pensat fer. Ens referim a l'adquisició de solars per l'ampliació IES
Porreres, adquisició solars per la ronda que falta construir, adquisició de solars per nous
aparcaments. No sabem si això s'agafarà de romanent de tresoreria o si s'esperarà finançament
supramunicipal. La Sra. batlessa diu que abans d'iniciar-ho, un endeutament podria ser una
opció, o bé pels romanents positius. Una altra alternativa és amb les legalitzacions del sòl rústic
de la llei company per a qüestions molt concretes. S'ha de mirar si jurídicament es pot.
El Sr. Lliteres diu que no es reflecteixen partides per executar aparcaments o zones verdes,
malgrat que es pugui fer servir el romanent o l'endeutament. La Sra. batlessa diu que s'ha mirat
per poder fer zones d'aparcament independent de les NNSS, per adquirir alguna zona dins el
poble per fer aparcaments, si la normativa ho permet. Diu que no es pot aparcar ni anar a peu i
la situació és insostenible. El Sr. Lliteres demana que es treballi aquest tema a la Comissió de
Circulació on es pot mirar en conjunt com ha de ser la mobilitat en conjunt. És cert que un
aparcament dins el poble ajuda, però el model que agafa força en l'àmbit europeu són els
aparcaments dissuasius al voltant dels nuclis urbans. Hi ha dificultats afegides de
conscienciació.
El Sr. Lliteres diu que no han vist la partida per executar el petit parc que hi ha al sementer entre
les Illes Balears i la Ronda Estació, al carrer d'es Rafal, al final. Suposa que estan pendent de
finalitzar les Normes subsidiàries i el Sr. Martorell contesta que no creu que s'aprovin enguany,
perquè dependrà del Consell.
El Sr. Lliteres diu que no han vist partides per redactar l'estudi històric necessari per després
restaurar el molí d'aigua del Pont. El Sr. Gaspar Mora, regidor cultura, diu que s'han de fer
reunions amb el Consell i la Sra. batlessa diu que pot anar a la partida d'estudis i treballs tècnics.
El Sr. Lliteres diu que és necessari encarar la reforma de l'edifici del Quarter Vell, molt
necessària amb un gran potencial, encara que sigui només per redactar un projecte. La Sra.
batlessa diu que la part de davant està catalogada i és una obra faraònica.
El Sr. Lliteres diu que no veuen una millora pressupostària ni en planificació pel que fa al pla
municipal de drogues. Seria positiu fer més coses juntament amb la Conselleria de Salut.
Amb relació a la partida de normalització lingüística, denunciam que la partida estigui
estancada. Molts de negocis que s'implanten no usen el català com a llengua vehicular com per
exemple a la cartelleria. Diu que hi ha ajudes a la Direcció insular de política lingüística del
Consell de Mallorca. Diu que no ho han de deixar de banda, perquè als anys vuitanta era un
poble exemplar i retolaven majoritàriament en català, i ara veim com aquesta tendència s'ha
revertit. No es tracta d'obligar a ningú, sinó d'incentivar l'ús del català mitjançant ajudes o
informant de les existents al Consell de Mallorca. La Sra. batlessa diu que la regidoria de
comerç s'ha posat en contacte amb els comerços i se'ls hi ha explicat i informat que hi ha una
normativa i ajudes per a la retolació en català, però no podem obligar a fer-ho. També informa
que hi ha una campanya prevista de normalització amb l'institut.
El Sr. Lliteres diu que no veuen una partida per les Jornades d'Estudis Locals com a font
d'investigació. El Sr. Gaspar Mora diu que es farà el mes d'octubre.
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El Sr. Lliteres discrepen en què no es planifiquin ni pressuposten els pressupostos participatius, i
ho consideram una llàstima, ja que era una eina que havíem iniciat com a ajuntament i que tot i
que necessitava millores, era una bona manera d'incentivar a la participació ciutadana al nostre
poble. És cert que la pandèmia dificulta la gestió. Demanam que per l'any que ve es puguin
recuperar, per continuar la tendència de participació política de la ciutadania, malgrat que els
resultats no siguin els esperats.
El Sr. Lliteres, diu que finalment, el sistema de subvenció a les entitats segueix sense canviar, i
consideram que s'ha de replantejar perquè sigui proporcional, just i sobretot equitatiu i
participatiu, i que respongui a les necessitats reals de cada entitat. Altres municipis han articulat
sistemes de subvenció molt més adequats. L'ajuntament podria demanar la inclusió d'aspectes
relativa a la igualtat de gènere de normalització lingüística. Volem ajudar a trobar la millor
solució possible.
La Sra. batlessa diu que al pla municipal de drogues es posa una partida molt petita perquè
bàsicament amb aquesta partida es paga cartellera i tot el que es pugui fer de campanya
publicitària. La resta es fa des de benestar social. Vull dir totes les accions que es fan del Pla
municipal de drogues, ve un tècnic del Consell i es fa des de benestar social amb el suport
psicosocial. La part tècnica es fa des de Benestar Social i aquesta partida només és per pagar
cartellera.
La Sra. batlessa diu que, amb relació als pressuposts participatius, l'equip de govern hi creiem
totalment. Vàrem fer bastants d'esforç per implantar-ho, malgrat que sabíem que costava
moltíssim fer entendre el seu funcionament a la població. Enguany hi ha molta inseguretat per
posar en marxa les coses amb la situació que vivim, la gent no es podia reunir amb la situació de
pandèmia que patim. Havíem pensat fer-ho un any sí i l'altre no, però la consultoria va
recomanar que no perquè era molt complexa fer-ho de manera virtual.
La Sra. batlessa diu que, amb relació amb les subvencions per a entitats, també crèiem que el
repartiment es pot fer equitativament segons la feina que fan, per no crear greuges comparatius.
El departament tècnic també ens recomana fer una convocatòria pública. Enguany s'ha aturat
perquè no haguessin pogut justificar res, perquè no han pogut fer activitats. Per garantir que les
entitats tinguessin aquest suport econòmic enguany, com els altres sectors, s'ha posat de la
mateixa manera amb subvenció nominativa. De cara a l'any que ve, es faria amb concurrència
competitiva. Tant participació ciutadana com cultura tenen models de convocatòries, i es té
previst que s'haurà d'ajudar a certes entitats, perquè la tramitació administrativa és més
complicada per argumentar les activitats, però serà més clarificador. Però enguany els
perjudicàvem moltíssim si no ho fèiem així. El Sr. Lliteres afegeix que els agradaria consensuar
aquestes bases perquè tenen idees a aportar i les entitats veurien que hi ha un consens amb les
bases i evitar partidismes. La Sra. batlessa destaca que un dels eixos és el bon govern i és
respectar la participació dels diferents grups del consistori.
Quant a dubtes i preguntes, el Sr. Lliteres, regidor MES, diu que la partida d'enllumenat puja
10.000 euros respecte al 2020. Volíem saber si hi ha hagut una pujada. La Sra. batlessa diu que
Endesa ha pujat el cost. El Sr. Lliteres no sabia si tenia relació amb licitar l'energia elèctrica.
El Sr. Lliteres, regidor MES, diu que hi ha una partida d'estudis i treballs tècnics de Medi
Ambient que pugen de 5.000 a 16.000 euros. Voldríem saber a què va destinada exactament. La
Sra. Miquela Bordoy contesta que està previst fer una campanya d'estalvi energètic i la
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campanya de residus.
El Sr. Lliteres demana com es volen gestionar les ajudes a la ramaderia. Ho consideren una bona
iniciativa. Pensen que està poc dotada, però suposen que es pujarà anys posteriors. Demana si
ho gestionarà l'ajuntament. La Sra. batlessa contesta que sí, des de l'ajuntament. Se cerquen
models de convocatòries, les ajudes eren per la compra de menjar pels animals. També és una
mesura de reactivació econòmica perquè si compra a un comerç de Porreres, també ajudes al
comerç que pugui vendre.
El Sr. Lliteres, regidor MES, diu que a la partida d'informació i promoció turística hi ha 20.000
euros a la subpartida d'altres despeses diverses. El Sr. Gaspar Mora diu que és per a promoció
turística, material divulgatiu i continguts digitals.
Finalment, diu el Sr. Lliteres que, a desenvolupament empresarial, és positiu que l'Ajuntament
pugui destinar 40.000 euros, juntament amb 40.000 del Consell i 40.000 del Govern que fa una
bossa comuna de 120.000 euros. Com s'ha dit el contacte serà el Consell que ho gestionarà, però
s'assegura que els beneficiaris siguin les empreses de Porreres.
Finalment diu que faran un vot d'abstenció en positiu i que MÉS per Porreres sempre estarà a
disposició per treballar per millor les beques, l'execució de les partides, el debat de les
subvencions, etc. Allarguem la mà en aquest sentit.
La Sra. batlessa agraeix les aportacions dels dos grups i la manifestació del vostre suport en
positiu. L'abstenció ens alegra molt. És cert que cada grup ideològicament tindrà tendència a
afavorir unes partides i no unes altres, però el pressupost municipal són faves contades.
Intentem equilibrar-ho perquè pugui beneficiar a tots els sectors per igual i que no quedi ningú
enrere en una situació com sa que patim. Per tant agraesc el vostre suport especialment enguany
perquè els porrerencs i porrerenques es vegin beneficiats d'aquestes inversions i accions.
La Sra. batlessa diu que la Fundació Impulsa ha informat que Porreres és un dels deu municipis
de Mallorca on sanitàriament la Covid ha tingut una menor incidència amb 2.242 per cada
100.000 habitants des de l'inici de la pandèmia. Quan al mercat de treball, l'afiliació a la
Seguretat Social just ha baixat un 1,1%, que no és molt, quan la resta de les Balears ha baixat un
8,7%. De fet Porreres s'ha situat com el setè municipi de Balears amb un comportament menys
desfavorable de l'ocupació. S'ha mantingut el nivell d'ocupació laboral, no hi ha hagut una
baixada dràstica d'acomiadaments o Ertos. Aquest millor comportament de Porreres ha trobat la
seva raó de ser en l'especialització més gran del municipi en activitats agrícoles i industrials i en
menor mesura també de construcció. De fet el pes de l'ocupació en activitats agrícoles de
Porreres és un 9,3 per cent (que va sorprendre perquè no pensàvem que fos tan alt) multiplica
per més de sis el conjunt de l'arxipèlag que és un 1,4. És a dir, si el nivell de pagesos en l'àmbit
de Balears està en un 1,4, a Porreres és un 9,3. El sector industrial és d'un 13,6 per cent que
duplica la mitjana de les Illes Balears. La construcció a Porreres també duplica la mitjana balear
que està en un 23,8 per cent versus 11,4 de les Balears. I tot plegat fa que sigui un dels
municipis de les Illes amb una menor dependència del sector de serveis. De fet segons i
especialitzacions el quart municipi de Balears amb una menor importància dels serveis en la
seva estructura productiva. Ens pensàvem que el sector més afectat havia estat comercial, però
un dels sectors més afectats és els dels serveis.
Des de benestar social s'han donat ajudes econòmiques per valor de 39.900 euros i a un total de

Ajuntament de Porreres
38 famílies, de les quals 131 ajudes han anat per dones i 97 a homes.
Finalitzat el debat es passa a votació i s'aprova amb 7 vots a favor (6 El Pi, 1 PSOE) i 6
abstencions (3 MES i 3 PP).
ESTAT DE DESPESES
A) OPERACIONS NO FINANCERES
A.1. OPERACIONS CORRENTS

3.563.676,08 €

CAPÍTOL 1: Despeses de Personal

1.371.520,70 €

CAPÍTOL 2: Despeses Corrents en Béns i Serveis

1.709.487,69 €

CAPÍTOL 3: Despeses Financeres

8.000,00 €

CAPÍTOL 4: Transferències Corrents

474.667,69 €

CAPÍTOL 5: Fons de contingència

0

A.2. OPERACIONS DE CAPITAL

906.323,92 €

CAPÍTOL 6: Inversions Reals

906.323,92 €

CAPÍTOL 7: Transferències de Capital

0

B) OPERACIONS FINANCERES

0

CAPÍTOL 8: Actius Financers

0

CAPÍTOL 9: Passius Financers

0

TOTAL:

4.470.000,00 €

ESTAT D'INGRESSOS
A) OPERACIONS NO FINANCERES
A.1. OPERACIONS CORRENTS

3.777.640,79 €

CAPÍTOL 1: Impostos Directes

1.843.481,60 €

CAPÍTOL 2: Impostos Indirectes

116.021,90 €

CAPÍTOL 3: Taxes, Preus Públics i altres Ingressos

210.672,33 €

CAPÍTOL 4: Transferències Corrents

1.592.464,96 €

CAPÍTOL 5: Ingressos Patrimonials

15.0000,00 €

A.2. OPERACIONS DE CAPITAL

692.359,21 €

CAPÍTOL 6: Alienació d'Inversions Reals

0,00 €

CAPÍTOL 7: Transferències de Capital

692.359,21 €

B) OPERACIONS FINANCERES

0,00 €

CAPÍTOL 8: Actius Financers

0,00 €

CAPÍTOL 9: Passius Financers

0,00 €

TOTAL:

4.470.000,00 €
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ANNEX DE PERSONAL
L’annex de personal suporta documentalment les consignacions per a despeses de personal
pressupostades en el capítol I del pressupost i es compon d’una relació individualitzada dels
llocs de treball.
PERSONAL FUNCIONARI
Denominació

Nombre places

Grup

1. Amb habilitació de caràcter estatal
1.1. Secretaria-Intervenció

1

A1-28

3

C1-19

auxiliar 1

C2-18

2. Escala d’Administració General
2.1. Subescala Administratiu
2.3.
Subescala
administratiu

3. Escala d’Administració Especial. Subescala de Serveis Especials
3.1 Agents policia

1

C1-17

3.2 Agents policia

6

C1-15

4. Subescala personal d’oficis

1

C2-12

PERSONAL LABORAL
Denominació

Nombre places

Oficis Oficial segona brigada

3

Treballadora Social

1

Educadora Social

1

Mediadora

1

Treballadora Familiar

6

Auxiliar

4

AODL

1

Bibliotecària/Jutjat de Pau

1

Denominació

Nombre places

PERSONAL DIRECTIU
Dedicació Exclusiva 100%

1

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

