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IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ:  

- Núm. 2/2021
- Caràcter: ordinària.
- Data: 22 de març de 2021 
- Horari: de  20:00 a 22.00 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. LECTURA DEL MANIFEST PER A LA PREVENCIÓ DEL CÀNCER DE
COLON A LES ILLES BALEARS

Es du a terme la lectura del manifest. 

SEGON. LECTURA DEL MANIFEST A FAVOR DEL DIA INTERNACIONAL DE LES
DONES DE 8 DE MARÇ 

Es du a terme la lectura del manifest. 

TERCER. 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 observació 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. 1/2021 de 25 de gener de 2021.  

QUART. DACIÓ DE COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL
2020

La Sra. batlessa explica el resultat de la liquidació del pressupost municipal de 2020. Diu que el
resultat pressupostari és positiu amb 584.930,31 € i el romanent de tresoreria per a despeses
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generals és d'1.181.403,87 €. Explica que s'han aplicat les reduccions dels saldos de dubtós
cobrament així com els ajustos corresponents de projectes amb finançament afectat, és a dir, de
projectes que s'havien de dur a terme l'any 2020, però que finalment s'executaran dins el 2021,
però les subvencions ja estaven compromeses. Afegeix que queda un romanent important que es
podrà fer servir per dur a terme algun projecte urgent o necessitat sorgida a causa de la Covid.

La Sra.  Teresa Julià,  regidora  PP,  demana informació  del  capítol  1  de Personal  i  diu  "No
entenem les modificacions de crèdit a les partides d'assistència social primària, administració
general i brigada i manteniment si al final hi ha romanent positiu. Per què?". La Sra. batlessa
contesta que no hi  ha hagut  modificacions, però sí  que ha augmentat  el  complement de la
carrera professional i també per gratificacions d'hores extres, les quals van variant.

La Sra. Julià, demana, sobre el capítol 2 de despeses en béns corrents i serveis el següent: "Ens
podeu explicar per què llevau doblers a les partides edificis i altres construccions (seguretat i
ordre públic, parcs i jardins i sobretot cementeri) i després teniu un romanent negatiu? A la
partida de vestuari en seguretat i ordre públic passa exactament el mateix. Per altra banda també
ens  agradaria  que  ens  expliquessin  per  què  feis  una  modificació  de  crèdit  a  la  partida  de
l'Escoleta quan en realitat no importava, ja que han quedat els doblers dins romanent positiu.".
La Sra. batlessa diu que l'any passat, a causa de la Covid es varen assumir moltes despeses que
no estaven pressupostades i, al final d'any, es vinculen els crèdits de les partides del mateix
concepte per no quedar en negatiu, és una qüestió molt tècnica.

La Sra. Julià demana sobre el capítol 4 de transferències corrents el següent: "Les transferències
d'ajudes a autònoms i a la EMT corresponent al conveni amb l'ajuntament de Palma, perquè no
s'han realitzat? La Sra. batlessa diu que les ajudes als autònoms és una d'aquestes partides amb
finançament afectat que es varen comprometre l'any 2020, però no s'executaran fins al 2021.
L'ajuntament de Palma encara no ha enviat la liquidació corresponent al conveni de l'EMT.

La Sra. Julià demana informació del capítol 6 sobre inversions i diu "Hi havia pressupostats
571.000 € en inversions, hi ha hagut modificacions per 233.000 €, però n'hi ha 374.500 € que no
s'han realitzat com la climatització de la sala polivalent o les millores al camp municipal de ses
forques. Heu dit que les rutes se realitzaran enguany". La Sra. batlessa diu que les obres del
polivalent i del camp de futbol s'incorporen dins enguany perquè no s'ha pogut fer. Afegeix que
les rutes és d'aquest finançament afectat que s'executarà dins el 2021. Se cerquen alternatives
tècniques per a la climatització de la sala polivalent.

La Sra. Maria Rosa Juan, regidora MES, manifesta diverses consideracions generals “Sembla
que no s'ha deixat d'ingressar tant com es podria haver pensat en un principi. S'ha de dir que el
pressupost inicial s'ha vist modificat en positiu per l'arribada de moltes subvencions en matèria
d'igualtat, d'escoleta, desenvolupament local, ocupació, medi ambient, serveis socials, esports,
participació ciutadana, joventut, etc., la qual cosa consideram positiva i evidencia el compromís
tant del Govern com del Consell en el suport als municipis per cobrir allò que pobles amb
pressuposts baixos com el nostre puguin disposar de més recursos (no suficients, tot sigui dit)
per millorar tot el que es gestiona."

La Sra. Juan considera que han sobrat bastants de doblers del capítol 1 de personal, 245.000 €
de 1.290.000 aprox. La Sra. batlessa diu que és al revés, no han sobrat sinó que és amb excés,
pels complements de la carrera professional.

La Sra. Juan diu que no s'han executat 140.000 euros del capítol IV de subvencions. La Sra.
batlessa contesta que els hi podrà contestar demà perquè ara mateix no ho té detallat, sense
saber quin concepte és.
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La Sra. Juan demana perquè no s'han executat els 386.000 euros del capítol 6 i es contesta que
són les rutes hidràuliques.

La Sra. Juan explica que han sabut que el regidor de Cultura s'ha posat en contacte amb els
tècnics de la UIB per preparar el projecte de digitalització de l'arxiu municipal. És una bona
notícia  que esperaven fa  temps.  Volen reivindicar  la  necessitat  de  crear  un bon arxiu  amb
facilitats de consulta.  Estaran pendents  de tema,  ja  que  s'han pressupostat  7.000 euros.  Els
sorprèn que dels 8.000 euros pressupostats per exposicions se n'hagin gastat gairebé 17.000.
Òbviament els hi  sembla molt bé invertir en cultura, però volen saber per què s'ha disparat
aquesta partida. Es contesta que pugui correspondre al Tastart. El Sr. Gaspar Mora, regidor de
cultura,  diu que ja fa estona que es tenia el contacte amb la universitat,  però aquests estan
saturats i que hi ha la previsió de firmar el conveni de digitalització aviat.

La Sra. Juan demana perquè s'ha acabat gastant 11.500 euros a Porreres Ràdio, quan se'n tenien
7.000 de pressupostats. Es contesta que hi ha hagut avaries i baixades de corrent i s'ha posat un
estabilitzador de corrent.

La Sra. Juan vol evidenciar que, tot i que la batlessa ens va fer la contrària al ple del mes de
juliol, no existia cap partida destinada a l'escola d'estiu, com ja vàrem dir. S'ha creat una nova,
com es pot comprovar a la liquidació. La Sra. batlessa diu que no hi havia una partida específica
sinó que estava dins una altra  més genèrica i,  enguany, s'ha creat  una partida concreta per
clarificar-ho.

La Sra. Juan demana a què corresponen els 9.500 euros de les rutes hidràuliques i es contesta
que era de la part informàtica o digitalització. Tenia dues línies, netejar els camins i l'altra fer la
senyalització dels indrets amb el codi QR amb l'explicació històrica dels pous.

La Sra. Juan demana informació sobre el conveni d'ajudes als autònoms per import de 15.000
euros, posa que no s'han transferit i demana per què?. La Sra. batlessa diu que està pendent que
la comunitat autònoma envií el document corresponent. Es varen beneficiar 32 autònoms de
Porreres amb les ajudes de 1.500 euros.

Finalitzat el debat, es dóna compte de la liquidació del pressupost 2020 on consta un resultat
pressupostari  ajustat  positiu  per  584.930,31 €  i  un  romanent  de  tresoreria  per  a  despeses
generals positiu per 1.181.403,87 €. La corporació queda assabentada.

CINQUÈ. RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS 

La Sra. Batlessa explica aquesta proposta que consisteix a reconèixer factures del 2020 que han
arribat dins el 2021 per un import de 2.234 euros relatives a impressió cartells, material d’expo-
sicions, material de ferreteria, targetes d’EMT, una inspecció OCA, material de neteja i desin-
fecció de l’Escola Nova.  

La Sra. Teresa Julià, regidora PP, diu que “Les factures amb data de la darrera quinzena de
desembre es pot entendre que puguin entrar tard a l’ajuntament, però crida bastant l’atenció que
hi hagi factures d’octubre o inclús de setembre. També ens crida molt l’atenció que una factura
amb data de dia 01/12 s’hagi de fer reconeixement extrajudicial de crèdit quan aquesta empresa
envia les factures el mateix dia que l’emet”. La Sra. Batlessa diu que s’està damunt i s’avisa als
proveïdors, però si algú no ho ha pogut enviar, no es pot fer res. Diu que no és res en especial i
que són factures molt petites. 
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Finalitzat el debat, s’aprova per unanimitat: 

“L'article 60.2 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, estableix la possibilitat del reconeixe-
ment 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 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 del capítol 1er del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desem-

bre, Reguladora de les Hisendes Locals,  desenvolupat per Reial  decret  500/1990, de 20
d'abril.

Per tot això, vist que s’ha sotmès al dictamen de la Comissió Informativa de conformitat amb el
que es disposa en l'article 60.2 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, 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. 

NÚM.
FAC. 

DATA PROVEÏDOR DESCRIPCIÓ IMPORT
(€)

1 009077 29/12/2020 José  Antonio  Hernan-
dez Roig

Impres- Cartells de Llum solar
(Carme Reynés)

36,18

1 009068 09/12/2020 José  Antonio  Hernan-
dez Roig

Impres- Material per exposici-
ons

257,96

721 31/12/2020 Damià Mora Vaquer Can Batxà- Reparacions vàries 456,17
20001474 31/12/2020 Eco  Week  Portatiles,

SLU
Eco  week-  Sanitari  Escoles  i
Biblioteca (des. 20)

330,33

AY2020
527

31/12/2020 EMTPalma SA EMT - Targetes de transport 32,00

2001050529 24/11/2020 Oca SAU Oca  -  Inspecció  instal·lació
baixa tensió Camp d'esports

375,10

1 001092 02/09/2020 Disnovaquimic SL Disnovaquimic - material nete-
ja escola nova

116,09

1 001333 21/10/2020 Disnovaquimic SL Disnovaquimic - material nete-
ja escola nova

116,09

1 001432 10/11/2020 Disnovaquimic SL Disnovaquimic - material nete-
ja escola nova

32,51

1 001567 11/12/2020 Disnovaquimic SL Disnovaquimic - material nete-
ja escola nova

116,09

2000286 30/11/2020 Margalida Bover Mulet Ferreteria sa Ronda - Material
per brigada

90,51

1-39599 01/12/2020 Fibwi-Wifibaleares, SL Wifibaleares  -  Quota mensual
d'internet (des. 20)

274,97
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SISÈ.  MODIFICACIÓ  DE  CRÈDIT  A  CÀRREC  DEL  ROMANENT  LÍQUID  DE
TRESORERIA

La  Sra.  batlessa  explica  que,  amb  càrrec  al  romanent  líquid  de  tresoreria,  l'ajuntament  ha
d'afegir 305.255,44 € a les obres del carrer Sala i Cerdà que pugen a 605.000 euros. El carrer
Sala s'ha de permutar amb el Consell de Mallorca, el qual es farà càrrec de la pavimentació i
l'ajuntament ha de fer la separació de les aigües pluvials i residuals. Es farà de tot el carrer d'en
Sala i part del carrer Cerdà fins al carrer Sant Roc.

La Sra. Teresa Julià, regidora PP, diu que és molt necessari arreglar els carrers,  i no només
apedaçar com s'ha fet durant els darrers anys. Creim que és una inversió molt bona, esperem que
cada any se'n puguin fer altres com aquesta i anar arreglant tots els carrers de Porreres, que
molta falta fa. Per tant el nostre vot serà a favor. Demana si s'ha començat el projecte, quin
percentatge posarà l'ajuntament i en concepte de què. 

El Sr. Martorell diu que el carrer Sala se subvenciona amb el Pos 2020 i 2021, amb caràcter
bianual,  que  són  150.000  euros  cada  any.  La  Mancomunitat  aportarà  245.000  euros  pel
sanejament del carrer Sala i l'asfaltatge ho fa Carretes del Consell de Mallorca. El carrer Cerdà
ho paga tot l'ajuntament.

Finalitzat el debat s'aprova el següent acord per unanimitat:

"Vista l'aprovació del Consell Executiu del Consell de Mallorca de dia 2 de desembre 2020 de
concessió de subvencions per dur a terme obres d'inversió de competència municipal, per la que
es concedeix a aquest Ajuntament un import de 300.000 € amb la finalitat de dur a terme els
projectes 'Remodelació carrers d'en Sala i d'en Cerdà' valorats conjuntament en 605.255,44 €.
Sent necessari l'aportació de recursos propis per valor de 305.255,44 € que no poden ajornar-se
fins a l'exercici següent i sense que existeixi crèdit al pressupost de la corporació es proposa
l'aprovació d'una modificació pressupostaria per la via del crèdit extraordinari.

De conformitat amb l'article 177 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i amb el Reial decret 500/1990, de 20
d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre,  reguladora  de  les  Hisendes  Locals,  en  matèria  de  pressupostos,  els  crèdits
extraordinaris es podran finançar amb algun o alguns dels següents recursos:
a. Amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria, calculat d'acord amb allò que s'ha fixat en els

articles 101 a 104 del Reial decret 500/1990.
b. Amb nous i  majors  ingressos efectivament  recaptats sobre els  totals  previstos  en algun

concepte del Pressupost corrent.
c. Mitjançant  anul·lacions o baixes  de crèdits d'altres  aplicacions del  Pressupost  vigent no

compromeses, les dotacions del qual s'estimin reduïbles sense pertorbació del servei.

Els  crèdits  extraordinaris  per  a  despeses  d'inversió  podran  finançar-se,  a  més  dels  recursos
indicats anteriorment, amb els procedents d'operacions de crèdit.

D'acord amb la liquidació del pressupost 2020 aprovada al Decret 2021-0043 de 26/02/2021
aquesta corporació disposa d'un Romanent Líquid de Tresoreria per a Despeses Generals de
1.181.403,87 € el ple aprova: 

PRIMER.- Aprovar l'expedient de modificació de crèdits núm. MC 2/2021 del pressupost vigent
en la modalitat de crèdit extraordinari, d'acord amb el següent detall:
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Descripció  aplicació
pressupost de despeses

�Concepte: Vies Públiques/Renovació carrers d’en Sala i d’en Cerdà 
� Import: 305.255,44€ 
� Partida: 1532 / 61903

Descripció  aplicació
pressupost d’ingressos

�Concepte: Romanent de tresoreria per a despeses generals 
� Import: 305.255,44€ 
� Partida: 87000

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

SETÈ. ESTUDI I APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL
NÚM. 3 REGULADORA DE L’ICIO

La Sra. batlessa recorda que MES va presentar una moció i es va consensuar la bonificació 95
% de  l'ICIO. Per  aquest  motiu  s'ha  de modificar  l'article  corresponent  a  l'ordenança  fiscal.
Explica  que els  interessats  han  de presentar  la  factura  o els  documents  de  valor  probatori,
justificant de pagament i número identificatiu del registre de fotovoltaiques d'autoconsum de les
Illes Balears. L'estudi econòmic que s'adjunta preveu que pot suposar una baixada d'uns 5.800
euros aproximadament. El 95% que se subvenciona just és de les plaques no de tota l'obra que
es pugui sol·licitar.

La Sra.  Maria  Rosa Juan,  regidora MES, diu que votaran a  favor,  ja que aquesta  proposta
l'havíem treballada amb l'equip de govern mitjançant  la  moció presentada i  consensuada al
darrer ple del mes de gener de 2021, i s'havia pactat aquesta bonificació del 95% de l'ICIO per
aquestes instal·lacions d'autoconsum. Ens cal seguir ara, amb la modificació de l'ordenança de
l'IBI per introduir les bonificacions que pertoquin. La Sra. batlessa recorda que fins a l'octubre
hi ha temps per estudiar-ho tots junts. Implicarà un impacte econòmic més elevat pels ingressos
municipals.

La Sra. Teresa Julià, regidora PP, diu que és molt poc i que s'hauria de poder bonificar tota la
construcció o l'IBI. La Sra. batlessa diu que es comença pel màxim que permet la normativa i
llavors s'estudiarà fins a on es pot bonificar l'IBI. S'ha d'estudiar i no es pot subvencionar l'ICIO
de tota l'obra perquè no té res a veure amb qüestions mediambientals. L'Icio de Porreres és molt
baix. Si es vol seguir mantenint el poble, s'ha de justificar perquè es donen les subvencions. La
Sra. Julià diu que el promotor, a més de l'obra ha de fer la inversió en plaques solars. El Sr.
Martorell diu que les plaques estan subvencionades un 50% del govern, que és el gran incentiu i
no es pot subvencionar un import major que el seu cost.

Finalitzat  el  debat  s'aprova l'acord amb 10 vots  favorables  (6 El PI,  1  PSOE,  3 MES) i  3
abstencions (PP):

"L'Ajuntament de Porreres va aprovar en sessió de 23 09 2019 el Pla d'Acció per a l'Energia
Sostenible i el Clima (PAESC) amb un objectiu de reducció de les emissions del 41.5%. En
concret, a l'acció núm.11 es compromet a dur a terme la següent actuació: Bonificacions fiscals
en la llicència d'obres per a millores en l'eficiència energètica dels habitatges o la implantació
d'energies renovables als habitatges.

El  Ple  de  l'Ajuntament  de  Porreres,  en  sessió  de  25  de  gener  de  2021  acorda  modificar
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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%.

L'article 103.2.b) TRLHL preveu que l'ordenança fiscal podrà bonificar l'ICIO en els següents
termes: «Una bonificació de fins al 95% a favor de les construccions, instal·lacions o obres en
les quals s'incorporin sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia solar.

L'aplicació d'aquesta bonificació estarà condicionada al fet que les instal·lacions per a producció
de calor incloguin col·lectors que disposin de la corresponent homologació de l'Administració
competent.»

Per  tot  això,  vist  l'informe tècnic econòmic que s'adjunta,  conforme a l'article  54 del  Reial
decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril,  i  segons la proposta de Dictamen de la Comissió
Informativa Permanent General, el Ple de l'Ajuntament acorda:

PRIMER.  Aprovar  la  modificació  de  l'Ordenança  fiscal  núm.  3  reguladora  de  l'impost  de
construccions, instal·lacions i obres amb la redacció que a continuació es recull: «Bonificació el
95% a favor de les construccions, instal·lacions o obres en les quals s'incorporin
sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia solar».

SEGON.  Donar  a  l'expedient  la  tramitació  i  la  publicitat  preceptiva,  mitjançant  exposició
d'aquest en el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament i en el Butlletí Oficial, per termini de trenta
dies hàbils, dins dels quals els interessats podran examinar-ho i plantejar les reclamacions que
estimin  oportunes.  Així  mateix,  estarà  a  la  disposició  dels  interessats  a  la  seu  electrònica
d'aquest Ajuntament. Considerar, en el cas que no es presentessin reclamacions a l'expedient, en
el termini anteriorment indicat, que l'Acord és definitiu, sobre la base de l'article 17.3 TRLHL,
aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

VUITÈ.  MOCIÓ  RECURS  INCONSTITUCIONALITAT  CONTRA  PGE  2021  PER
INCOMPLIR REB (EL PI) 

La Sra. Batlessa explica aquesta moció sobre el recurs d'inconstitucionalitat. Diu que el recurs ja
s'ha debatut al parlament i es tracta de manifestar el suport a la interposició del recurs, previ
informe al Consell Consultiu. Es tracta de reclamar el que pertoca per justícia a les Illes Balears.
Estam cansats  de ser  conformistes  i  reclamar  al  Govern de l'Estat  al  REB tan reclamat.  Si
tinguessin aquests doblers,  es  podrien compensar els  costos de la  insularitat  que suposa un
greuge comparatiu amb altres comunitats autònomes. Les administracions podrien fer front a les
necessitats dels ciutadans/es. Per exemple es podria tenir un transport públic més eficient amb
els doblers del REB. S'agraeix que El Pi, Més i Més Per Menorca s'han ajuntat per presentar el
recurs i llavors s'hi ha sumat el PP. Ara que es pateix aquesta crisi tan forta, pel fet de viure una
illa estam més perjudicats. S'ha d'alabar que tots els partits facin un front comú per reclamar el
que ens pertoca.

La Sra. Maria Agnès Sampol, regidora PP, diu que "El PP sempre defensarà tot el que siguin
tant inversions com baixades d'impostos que suposin incentius per les empreses i defensin els
interessos dels ciutadans. Els ciutadans de Porreres ens varen elegir com a representants per
defensar els seus interessos davant qui fes falta, això és el que el PP ja va fer al Parlament i
noltros avui ho tornam a fer aquí. És ben necessari que el PGE inclogui inversions per poder
superar aquesta crisi que estam vivint. Ens veim amb la necessitat de reactivar l'economia i això
requereix les inversions de l'estat. Votarem a favor".
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La Sra.  Maria  Rosa Juan,  regidora  MES diu  "Votarem a favor  perquè estam absolutament
d'acord amb la reivindicació, i és més que hora que aquesta terra tingui el que li correspon, ni
més ni pus. Els diputats de PP, PSOE, Podem, Ciutadans i VOX no han aconseguit mai un
finançament com cal per a les Illes Balears. Tampoc els diferents governs autonòmics que ho
han  reclamat.  És  hora  de  demanar  el  que  ens  pertoca  per  la  via  judicial.  El  nostre  grup
parlamentari, MÉS per Mallorca, s'ha afegit des del minut 1 a aquesta reivindicació juntament
amb el PI i MÉS per Menorca. "

Finalitzat el debat s'aprova l'acord amb 12 vots favorables (6 El PI, 3 MES, 3 PP) i 1 abstenció
(PSOE):

"Moció a favor que el Parlament de les Illes Balears interposi recurs d'inconstitucionalitat contra
pressuposts generals de l'estat per 2021 per incomplir i no recollir el Règim Especial per balears

L'article  138  de  la  Constitució  estableix  que  l'Estat  garanteix  l'establiment  d'un  equilibri
econòmic atenent en particular a les circumstàncies del fet insular.

L'article 3 de la Llei Orgànica 1/2007 de Reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears
(EAIB) estableix amb relació a la insularitat: 1. L'Estatut empara la insularitat del territori de la
comunitat  autònoma com a fet diferencial i  mereixedor de protecció especial.  2.  Els poders
públics, de conformitat amb el que estableix la Constitució, garanteixen la realització efectiva
de totes les mesures necessàries per evitar que del fet diferencial es puguin derivar desequilibris
econòmics  o  de  qualsevol  altre  tipus  que  vulnerin  el  principi  de  solidaritat  entre  totes  les
comunitats autònomes. La Disposició Addicional Sisena del mateix EAIB estableix que l'Estat
ajustarà les seves polítiques públiques a la realitat pluriinsular de la comunitat autònoma de les
Illes Balears i que per garantir això es regularà un instrument financer que, amb independència
del sistema de finançament de la Comunitat Autònoma, doti els fons necessaris per a la seva
aplicació.

L'equilibri econòmic atenent al fet insular i l'establiment de les mesures necessàries per evitar
que del fet diferencial es puguin derivar desequilibris econòmics l'Estat l'ha concretat al Real
Decret Llei 4/2019, de 22 de febrer, del Règim Especial de les Illes Balears. Concretament al
seu  article  17  i  següents  on  estableix  el  factor  d'insularitat  i  on  es  disposa  expressament:
s'inclourà com a dotació als Pressuposts Generals de l'Estat de cada exercici una assignació del
Factor d'Insularitat de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Així, la mateixa exposició de
motius  del  Real  Decret  Llei  4/2019 estableix  que  el  Factor  d'Insularitat  es  configura  com
l'instrument  financer  destinat  a  assegurar  la  deguda  compensació  de  les  conseqüències
econòmiques inherents a la discontinuïtat territorial que implica el fet insular, especialment en
matèria d'inversió pública.

La Llei  11/2020 de Pressuposts Generals  de l'Estat  pel  2021 no recull  en cap moment cap
instrument financer per compensar la insularitat de les Illes Balears ni recull l'assignació del
factor d'insularitat. És a dir, aquesta llei ignora i deixa sense aplicar l'instrument financer per
atendre les circumstàncies del fet insular i, per tant, incompleix l'article 138 de la Constitució,
l'EAIB i  el  Règim Especial.  A més a  més,  segons els  càlculs  publicats  la inversió pública
prevista als Pressuposts General de l'Estat de 2021 a les Illes Balears estaria un 82% per davall
de la mitja d'inversió a les diferents comunitats; així a Balears la inversió per habitant seria de
175 euros mentre a Múrcia seria de 418 euros o Castella i Lleó 353 euros, essent la mitjana
estatal 257 euros/habitant.

Vist  que  alguns  grups  parlamentaris  del  Parlament  de  les  Illes  Balears  han  registrat  una
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iniciativa  perquè  el  legislatiu  balear  atesa  la  seva  legitimació  interposi  un  recurs
d'inconstitucionalitat contra la Llei 11/2020 de Pressuposts Generals de l'Estat per incompliment
del  mandat  constitucional  d'atendre  les  circumstàncies  del  fet  insular  concretades  aquestes
circumstàncies en el Règim Especial.

El Ple de l’Ajuntament de Porreres acorda: 

Donar suport al Parlament de les Illes Balears perquè interposi un recurs d'inconstitucionalitat
contra  la  Llei  11/2020  de  Pressuposts  Generals  de  l'Estat  per  incompliment  del  mandat
constitucional  i  estatutari  d'atendre  les  circumstàncies  del  fet  insular  concretades  aquestes
circumstàncies en el Règim Especial de les Illes Balears.

NOVÉ. MOCIÓ DE SUPORT A LES CAMPANYES SOS TURISME I SOS ESPORT (PP)

La Sra. Maria Agnès Sampol, regidora PP, diu que la pandèmia de la Covid-19 ha provocat que
el motor econòmic de les illes es trobi greument afectat, entre ells destaca el sector turístic.
Arran d'aquesta situació s'ha engegat un moviment social  i  empresarial que va néixer d'una
reivindicació transversal  de tots  els implicats a aquesta cadena de valor turístic de les Illes
Balears,  el  SOS Turisme. El PP de Porreres  es vol  adherir  a aquesta  campanya i  és que a
Porreres hi ha molts ciutadans que treballen sigui de manera directa o indirecta a aquest sector i
s'han  vist  greument  afectats.  Pretenem  que  el  nostre  suport  serveixi  perquè  s'escoltin  les
demandes que reclamen tant en l'àmbit sanitari com econòmic. De la mateixa manera, volem
manifestar el nostre suport a la campanya de SOS esport. Les institucions han d'escoltar les
reivindicacions  d'aquests  moviments  ciutadans,  i  recolzar  amb  mesures  efectives  a  aquests
sectors afectats, per a aconseguir que les polítiques que es duguin a terme resultin eficaces i no
quedin només en intents de recuperació però sense resultats reals. També llegeix les propostes
d'acords de la moció.

La Sra. Maria Rosa Juan, regidora MES, diu "Consideram que és una moció parcial i una mica
oportunista.  Ens sembla que totes  les campanyes sota el  lema de "SOS" han evidenciat  les
dificultats que estam vivint i han exigit coses ben lògiques i necessàries, però trobam que la
moció té imprecisions pel que fa a l'apartat de turisme i sobretot la d'esports, ja que les mesures
esportives  s'estan  consensuant  també  amb el  sector  i  a  la  moció  sembla  que  no.  De  totes
maneres, la campanya a Porreres ha tingut un impacte relatiu i el que és necessari és que hi hagi
ajudes, no que l'Ajuntament s'adhereixi o no a la campanya. Ens abstenim."

El Sr. Miquel Àngel Veny, regidor PSOE, diu que s'abstindrà. Està d'acord que el turisme és la
base de l'economia i s'ha de reactivar. Però no es pot instar a abaixar impostos i sol·licitar un
augment de despesa pública, perquè no lliga. Si es baixa d'un lloc, s'ha de pujar de l'altre. Amb
relació al suport a la campanya d'esports, ara ja es permet i està fora de lloc.

La Sra. Sampol, regidora PP, diu que el sector de l'esport està una mica més avançat que el del
turisme. Es van fent passes, però la pandèmia encara és aquí i hi ha molta gent afectada. Pensam
que és  una  campanya prou  interessant  i  demanar  que l'ajuntament  li  doni  suport  no té  res
d'oportunista ni parcial. Per a l'illa, el sector turístic és la font d'ingressos més important. Ens
hauria agradat tenir el suport de tots els partits, però cadascú té els seus arguments.

La Sra. Batlessa diu que El Pi donarà el suport a la moció. Recorda que l'ajuntament està aquí
per atendre a tots els sectors afectats. Afegeix que els cellers també demanen ajudes perquè no
podran treure tota la producció del vi. Recorda que hi ha una convocatòria d'ajudes de 120.000
euros a la qual es podran acollir tots els sectors fins que s'esgotin les partides.
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Finalitzat el debat s'aprova l'acord amb 9 vots favorables (6 El PI, 3 PP) i 4 abstencions (3 MES
i 1 PSOE):

"Moció de suport a les campanyes SOS turisme i SOS esport

El sector turístic de Mallorca fa més d'un any que es troba congelat per les mesures sanitàries
imposades pel Govern Central i pel Govern Balear per a pal·liar els efectes de la pandèmia de la
Covid-19.

Tant el  turisme nacional com el turisme internacional s'han vist afectats directament per les
restriccions de mobilitat establertes pels diferents governs, d'Espanya i de la resta del món.

A causa  de  la  gran  demanda  de  vacunes,  i  malgrat  existir  diversos  laboratoris  que  han
aconseguit  formular aquestes  vacunes,  la  mancança de les  mateixes  es  fa molt  palesa a  les
nostres illes. Tant el sector turístic, com la ciutadania en general, reclamen una via preferent de
vacunació a Balears per aconseguir una immunitat ràpida, que permeti a aquesta comunitat ser
una destinació turística segura, i aconseguir una recuperació econòmica a tots els nivells.

Aquesta recuperació econòmica no tan sols depèn d'aconseguir una immunitat comunitària, sinó
que també és important que els poders públics prenguin una sèrie de mesures i modificacions
legislatives que afavoreixin aquesta recuperació. És més necessari que mai realitzar una baixada
d'impostos  que  afecten  el  sector  turístic,  i  que  ajudarien  a  evitar  tancaments  d'empreses  i
negocis, avui summament castigats per les restriccions.

Sense un pla nacional que estableixi les pautes i línies de la recuperació turística a Espanya, a
les  Illes  Balears  no  hem  de  cessar  en  les  reivindicacions  perquè,  des  de  tots  els  àmbits
institucionals,  s'apliquin  mesures  que  ens  tornin  a  posicionar  com  un  destí  preferent  al
Mediterrani.

Davant  aquesta  greu situació  que patim a les  Illes  Balears,  han sorgit  moviments  socials  i
empresarials,  com  SOS  TURISME,  a  través  del  qual  reclamen  una  acció  eficaç,  clara  i
coordinada dels poders públics per a controlar la pandèmia, que s'incrementi la transparència i
les decisions es prenguin col·legiadament amb els sectors afectats.

Més de 800 entitats i empreses s'han adherit ja a la campanya SOS TURISME, que en el seu
manifest reclama, prioritzant sempre la salut, un Pla de Rescat del sector turístic i actuacions
institucionals que propiciïn la tan necessària recuperació del turisme, que generi en els mercats
emissors la confiança de ser un destí sanitari segur i experimentat, que ofereix una qualitat i
seguretat turística d'alt nivell.

Per  part  seva,  des  de  l'àmbit  esportiu,  també ha  sorgit  un  moviment  social,  SOS ESPORT
encapçalat pels principals clubs de diferents esports, que reclamen una revisió de les restriccions
d'acord amb la situació sanitària actual i una equiparació de mesures respecte a altres sectors
socials o culturals, en els quals es permet l'activitat amb aforaments limitats. Aquest sector, tant
els clubs d'elit com l'esport base, suposen un gran benefici per a la salut i el desenvolupament
personal dels nostres joves, i avui, es troba en perill, ja que la desconnexió que han provocat la
pandèmia i les restriccions poden fer perillar la viabilitat econòmica de molts d'ells.

Les institucions han d'escoltar les reivindicacions d'aquests moviments ciutadans, i recolzar amb
mesures efectives a aquests sectors afectats, per a aconseguir que les polítiques que es duguin a
terme resultin eficaces i no quedin només en intents de recuperació però sense resultats reals.
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Per tot l'anteriorment exposat, el Ple aprova els següents acords: 

PRIMER. L'Ajuntament de Porreres s'adhereix a la campanya SOS TURISME i al seu manifest,
i  aplicarà  totes  les  mesures  que  estiguin  al  seu  abast  per  afavorir  el  compliment  de  les
reivindicacions del sector turístic, per aconseguir la seva recuperació dins 2021.

SEGON. L'Ajuntament de Porreres s'adhereix a la campanya SOS ESPORT i prendrà totes les
mesures necessàries al seu abast, per a protegir les entitats i els clubs esportius del municipi.

DESÈ.  MOCIÓ ENVERS  MESURES  DE  FIDELITZACIÓ DELS  PROFESSIONALS
SANITARIS A LES ILLES BALEARS (PP) 

La Sra. Maria Agnès Sampol, regidora PP, llegeix la moció.

La  Sra.  Francisca  Mora,  batlessa,  diu  que  El  Pi  votarà  a  favor,  però  proposa  que,  prèvia
negociació amb els sindicats,  també s’incrementi  el  complement  a  altres  professionals  com
jutges o policies. Està bé demanar pujar complements, però no és lògic demanar també que es
baixin els impostos.

El Sr. Miquel Àngel Veny, regidor PSOE, diu que és molt fàcil fer oposició. Abans heu proposat
abaixar els impostos i ara deis de pujar complements que implica més despesa al govern, però
no deis quines mesures. Està d'acord que hi ha un greuge comparatiu amb Canàries, però també
passa amb altres funcionaris com els cossos de seguretat. La plantilla és un 30% més elevada de
la que va deixar el govern d'en Bauza del Partit Popular. El meu vot és d'abstenció, estic d'acord
en el fons, però no com s'ha plantejat.

La Sra. Sampol, regidora PP, diu que la pandèmia ha posat de manifest la manca de personal
sanitari, la saturació i el fet de doblar torns. Estan d'acord en tenir-ho en compte a altres àmbits,
però poden sortir més mocions com per exemple amb el tema de policies.

El Sr. Veny contesta que no s’han doblat torns ni hi ha col·lapse a les Balears. És cert que ho
han passat malament.

La Sra. Maria Rosa Juan, regidora MES, diu que "Se'ns fa difícil donar suport a aquesta moció,
però també se'ns fa difícil votar-hi en contra. Hi farem les següents reflexions: la situació Covid,
a la primera onada fou desbordant per la característica d'emergència i es va anar solucionant
amb el temps. La precarietat en el món sanitari no és tan greu com en altres sectors perquè els
contractes són clars i es respecten les condicions. Les borses estan clares. La fidelització hi és
perquè aquí donem feina a molts sanitaris de la península perquè les seves comunitats d'origen
no donen feina. La carestia de la vida a les Balears no se soluciona només amb més sou, tots
sabem que això passa per una política d'habitatge adient als sous. El govern del Pacte va tornar
la  carrera  professional  fins  i  tot  als  interins,  han  pagat  les  nits  festives,  han  recuperat  la
productivitat  variable  i  les  pagues  dobles.  Tots  aquests  complements  els  en varen  llevar  el
govern del PP. Ara hi ha previst una productivitat per COVID. Que els sanitaris poden estar
millor, és clar, però la gestió no ha estat desastrosa. Per tant, ens abstindrem”.

Finalitzat el debat s'aprova l'acord amb 9 vots favorables (6 El PI, 3 PP) i 4 abstencions (3 MES
i 1 PSOE):

"Moció envers mesures de fidelització dels professionals sanitaris a les Illes Balears
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La problemàtica de la manca de personal al Servei de Salut de les Illes Balears, especialment de
metges i infermers, és una de les causes per les quals s'han produït disfuncions assistencials a
l'IBSALUT en aquests darrers anys, fet que s'ha vist agreujat amb l'arribada de la COVID-19.

Una de les raons d'aquesta mancança és la falta de mesures de fidelització i, dins aquestes, les
relacionades amb el cost de la vida d'aquesta comunitat autònoma i la precarietat dels contractes
laborals que s'ofereixen.

La situació actual és realment complicada, el personal es troba desbordat, molts de sanitaris de
les Illes Balears estan realitzant torns dobles diaris a conseqüència de les plantilles infradotades
de la sanitat pública.

Atès  que  aquests  incentius,  inclosos  els  econòmics,  ja  s'estan  aplicant  a  altres  Comunitats
Autònomes amb problemàtiques semblants. Sens dubte, en els moments de màxima incidència
de la  COVID a la  nostra  comunitat  autònoma,  es  fa  més necessari  que mai augmentar  els
esforços i recursos de que es disposen per lluitar contra aquesta pandèmia.

Això passa sens dubte per facilitar i fer atractiu per als professionals sanitaris el desplaçament i
l'estada a les nostres illes, unes illes amb un cost de vida elevat que fan, que en moltes ocasions,
els sigui impossible fer-hi front a aquells professionals de la salut que vulguin venir.

Canàries  ha  aconseguit  mesures  molt  més  avantatjoses  que  les  que  s'ofereixen  a  les  Illes
Balears,  amb l'establiment  de  mesures  fidelitzadores  que  resulten  del  tot  atractives  per  als
professionals, es fa necessari doncs que el Govern de les Illes Balears iniciï les negociacions
amb els sindicats, a fi de consensuar mesures semblants que ajudin a dotar la sanitat pública de
la nostra Comunitat Autònoma del personal adient per fer front a la greu situació actual.

A Canàries les illes majors tenen incentius més alts que Mallorca i a les illes menors aquest
suplement és més alt que a les illes menors de Balears. En xifres reals podem destacar que a
Gran Canària i a Tenerife els metges, per exemple, tenen un incentiu de 172 euros al mes i a la
resta de l'arxipèlag canari de 575 euros.

A Mallorca, en canvi, aquest incentiu és de 97 euros enfront dels 172 euros de Gran Canària. A
Menorca, a Eivissa i a Formentera és de 108 euros davant dels 575 de Canàries. Si s'accepta
aquesta equiparació, un metge de Menorca, d'Eivissa i Formentera passarà a cobrar 467 euros
més cada mes.

Per tot això, el Ple acorda:

1.- L'Ajuntament de Porreres insta la Conselleria de Salut del Govern de les Illes Balears per tal
que proposi, durant el 2021, als sindicats d'àmbit sanitari d'aquesta Comunitat Autònoma amb
representació´ a l'IBSALUT, l'inici de les negociacions de mesures fidelitzadores efectives que
facilitin l'arribada de professionals sanitaris a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2.- L'Ajuntament de Porreres insta el Govern de les Illes Balears a augmentar la quantia del
complement d'indemnització per residència del personal del Servei de Salut de les Illes Balears i
equiparar-lo al complement de Canàries en aquesta legislatura.

3.- L'Ajuntament de Porreres insta a la Conselleria de Salut a la contractació de personal sanitari
per adequar a les necessitats actuals les plantilles hospitalàries i d'atenció primària.
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ONZE. MOCIÓ  PER  A  CONDEMNAR  LES  PROTESTES  VIOLENTES  I  DONAR
SUPORT  A  LES  FORCES  I  COSSOS  DE SEGURETAT DE L’ESTAT (PP) 

La  Sra.  Maria  Agnès  Sampol,  regidora  PP,  llegeix  la  moció  per  condemnar  les  propostes
violentes i donar suport als cossos i forces de seguretat de l'estat.

La Sra. Francisca Mora, batlessa, demana una transacció. El Pi està a favor que la gent es pugui
manifestar  però no amb els actes violents o incentivar  a l'odi.  No els agrada l'exposició de
motius i proposa eliminar els punts tres, quatre i cinc. No correspon a l'ajuntament fer aquesta
valoració  perquè ja  està  jutjat.  Els  partits  no ha  de crispar  la  gent  ni  incentivar  a  extrems
oposats.

El Sr. Veny, regidor PSOE, està d'acord amb el fons, però pensa que l'exposició de motius és
parcial perquè parla d'uns fets concrets però no d'altres.

La Sra. Sampol està d'acord en eliminar aquests paràgrafs.

La Sra. Maria Rosa Juan, regidora MES, diu "No entrarem a debatre aquesta moció perquè ens
sembla exagerada i amb ànim de crear polèmica. Hi votarem en contra”.

Finalitzat el debat s'aprova l'acord, inclosa la transacció, amb 10 vots favorables (6 El PI, 3 PP,
1 PSOE) i 3 en contra (3 MES):

"EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El passat 16 de febrer els Mossos d'Esquadra van detenir al raper Pablo Rivadulla, conegut com
a Pablo Hasél,  després d'incomplir  l'ordre judicial  imposada per l'Audiència Nacional per a
ingressar voluntàriament a la presó després de ser condemnat, per segona vegada, a nou mesos
de presó.

 La  primera  sentència  de  2015,  el  condemnava  a  dos  anys  de  presó,  per  enaltiment  del
terrorisme, defensant i justificant a organitzacions com a ETA, els Grapo, Terra Lliure i Al-
Qaeda en les seves cançons i en les seves xarxes socials. Aquestes condemnes judicials no són
les úniques, ja que el Pablo Rivadulla "Hasél" també ha estat condemnat dues vegades més, una
de sis mesos de presó per agredir a un càmera de la televisió catalana, i una altra per amenaçar i
agredir al testimoni d'un judici.

Per tot l'anteriorment exposat, el Ple adopta els següents ACORDS: 

Primer.- L'Ajuntament de Porreres condemna tota classe de manifestació i protesta violenta com
les que s'han produït les darreres setmanes a diverses ciutats d'Espanya.

Segon.- L'Ajuntament de Porreres reprova qualsevol manifestació efectuada per càrrecs públics
que incitin a la violència i a l'odi i demana responsabilitat als membres dels governs perquè les
Institucions, que ens representen a tots, siguin imparcials i es respectin les decisions emanades
dels òrgans judicials.

Tercer.- L'Ajuntament de Porreres manifesta el seu suport a les Forces i Cossos de Seguretat de
l'Estat en la seva actuació per a mantenir l'ordre públic i evitar els danys ocasionats per les
protestes violentes.
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DOTZÈ. MOCIÓ DE SUPORT A LA DEMOCRACIA ESPANYOLA (PP)

La Sra. Maria Agnès Sampol, regidora PP, llegeix la moció següent:

"Arran de la trobada de l'Alt Representant de la UE per a la política Exterior i de Seguretat,
l'espanyol  Josep  Borrell,  amb el  ministre  d'exteriors  rus,  Serguei  Lavrov,  per  a  intentar  un
acostament  diplomàtic  amb  relació  a  l'assumpte  de  la  detenció  del  líder  opositor  Alekséi
Navalny,  s'han  produït  una  sèrie  de  declaracions,  internes  i  externes,  posant  en  dubte  la
democràcia  espanyola.  Les  crítiques  del  govern  rus  han  estat  rebutjades  per  la  UE  i  pels
representants  del  govern d'Espanya.  No obstant  això,  les  declaracions del  vicepresident  del
govern espanyol, Pablo Iglesias, en els mitjans de comunicació, recolzant les crítiques russes,
han estat preocupants des del punt de vista de les relacions internes en el Consell de ministres i
la imatge que es projecta des del govern espanyol cap a l'exterior i l'interior.

El senyor Iglesias, segon de a bord de Pedro Sánchez, va declarar en una entrevista al diari ARA
que a Espanya "no hi ha una normalitat democràtica quan líders dels partits que governen a
Catalunya, un està a la presó i un altre a Brussel·les" referint-se a Oriol Junqueras i Carles
Puigdemont,  condemnats per la justícia per delictes greus. El vicepresident del govern, líder
d'Unides Podem, ja va comparar fa setmanes a aquests dos polítics condemnats per la justícia
amb els "exiliats republicans de l'època del franquisme" la qual cosa ha produït el total rebuig
de la resta de membres del govern, de les entitats en defensa de la memòria històrica i de la gran
part de la societat espanyola, que no veuen cap mena d'element comparatiu amb aquells durs
anys que vàrem viure a Espanya.

Va ser, en primer lloc, la ministra d'exteriors la que va rebutjar de ple les declaracions russes
sobre la falta de democràcia al nostre país, recordant que a Espanya no hi ha "presos polítics
sinó polítics presos" i que es troba entre les 23 democràcies plenes del món. Després van ser
diversos ministres del govern els que van rebutjar les paraules del seu vicepresident Iglesias,
apel·lant a la responsabilitat. En les darreres setmanes, les paraules del vicepresident Iglesias no
han anat en la línia de rectificar respecte a les seves declaracions, i segueix acusant Espanya de
no ser una autèntica democràcia.  És per això, que a col·lació de les protestes violentes per
l'empresonament d'un altre condemnat a diversos delictes greus per la justícia, Pablo Hasél, la
qüestió va ser tractada també, en últim lloc, pel president del govern, Pedro Sánchez, que va
afirmar que "en una democràcia plena com és Espanya, la violència és inadmissible"

Per tot això, el grup popular proposa per a la seva aprovació el següent, ACORD

L'Ajuntament  de  Porreres  rebutja  plenament  les  declaracions  del  vicepresident  del  govern,
Pablo Iglesias, amb relació a la falta de normalitat democràtica a Espanya, i manifesta el seu
total  suport  als  poders  i  institucions  constitucionals  que  actuen  sempre  conforme  a  la
Constitució  i  la  resta  de l'ordenament  jurídic,  sent  el  nostre  país  un exemple  per  a  moltes
democràcies del món."

La Sra. Maria Rosa Juan, regidora MES, diu "No entrarem a debatre aquesta moció perquè ens
sembla exagerada i amb ànim de crear polèmica. Hi votarem en contra."

La Sra. Batlessa diu que El Pi s'abstindrà. Dona total suport a la democràcia espanyola. Pensen
que  els  polítics  han  d'estar  a  l'altura  i  no  crispar  ni  exaltar.  A  la  moció  es  critiquen  les
declaracions del  vicepresident del  govern en concret,  però no d’altres com per exemple els
comentaris de Vox encontra els drets humans o de les dones. No s'ha de criticar just un sector.
És una moció partidista que està fora de lloc. Ens abstenim per respecte a la democràcia, però
s'hauria de condemnar a tothom qui ataqui, però no just a segons aquí.
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El Sr. Veny, regidor PSOE, votarà en contra perquè la moció parla molt poc de democràcia sinó
d'unes declaracions concretes, però no d'altres persones. És parcial i ideològica.

Finalitzat el debat, no s'aprova la moció amb 3 vots favorables (PP), 6 abstencions (El PI) i 4 en
contra (3 MES i 1 PSOE).

TRETZE. DACIÓ DE COMPTE ACORDS JUNTA DE GOVERN. 

Es dona compte dels acords de diverses Juntes de Govern i la corporació queda assabentada. 

CATORZE. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE BATLIA  

El Sr. Sebastià Lliteres, regidor MES, demana informació sobre dues notificacions relatives a
ordres d'execució d'obres, una al carrer canonge Barceló i l'altre al carrer Caritat. Es va requerir
l'actuació dels propietaris d'aquests immobles pel perill que suposa l'estructura de l'edifici, però
sembla que no s'han dut a terme per les obres que es demanaven. Volia demanar quin és el
procediment a seguir a partir d'ara. També volem saber quantes cases hi ha documentades amb
una estructura que comporti un perill, com va passar fa uns anys, en el carrer d’en Mago.

El  Sr.  Jaume Martorell,  regidor  d'urbanisme,  contesta  que  aquests  dos  expedients  ara  estan
oberts i s'ha arribat al final. Si al final no hi ha contestació i el propietari no ho repara, l'única
opció seria que l'Ajuntament ho faci subsidiàriament i carregui l'import al propietari. No n'hi ha
d'altre. 

La Sra. Batlessa diu que, contestant al segon cas sobre si tenim una relació d'obres en aquest
sentit, es van obrint els expedients segons se'n té constància. No es fan inspeccions tècniques.
Crec que és una cosa de cara de futur si l'Ajuntament pot tenir recursos personals i materials
suficients,  seria necessari  que és  pugues dur a  terme aquestes inspeccions,  per  garantir  que
estiguin en bon estat. Evidentment, quan es fan les obres, es fa la visita de final d'obra i després
amb els anys, si tenim constància que el zelador d'obres hi passa i veu que estigui en estat ruïnós
o qualque veïnat denuncia que està en mal estat, s'inicia l'expedient. El Sr. Martorell diu que hi
ha més casos on ja s'ha actuat.

El Sr. Lliteres, regidor MES, demana informació sobre la desestimació del recurs del senyor
Gabriel A. Rotger a la licitació del servei de neteja viària. Com ha acabat la cosa? Es contesta
que es va remetre l'expedient al Tribunal administratiu central de recursos contractuals que és
l'òrgan que ho ha de resoldre i que ara mateix està suspesa la licitació.

El Sr. Lliteres, regidor MES, diu que hi ha molts decrets per concedir bonificació de l'IBI als
sol·licitants per motiu de família nombrosa. Demana si és fruit d'alguna campanya que s'hagi fet
per  a  les  famílies  nombroses  i  si  s'ha  comunicat  a  totes  les  famílies  nombroses  d'aquesta
possibilitat. La Sra. Batlessa contesta que es va posar damunt la pàgina web de l'Ajuntament,
però ha sigut més pel boca a boca que se n'han anat fent conscients d'aquesta ajuda. De totes
maneres hi ha la iniciativa d'estendre la bonificació a les famílies monoparentals.  El Sr. Lliteres
insisteix que es pugui informar a les famílies interessades, si l'ajuntament, Seguretat Social o un
altra institució té un registre. Es contesta que Benestar Social té un registre.

La Sra. Maria Agnès Sampol, regidora PP, demana informació sobre el Decret 50/2021 sobre
horts socials i que es remeti el projecte. La Sra. batlessa diu que és una iniciativa més que, en
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temps de crisis, pot ajudar a ses famílies. 

El Sr. Miquel Àngel Veny, regidor benestar social, explica que és una idea que es tenia fa temps,
però era necessari conjugar una sèrie de qüestions principals com trobar uns terrenys adequats al
municipi i que compleixin una sèrie de requisits per poder-ho fer. La bodega Mesquida-Mora va
contactar amb l'ajuntament i va oferir una petita parcel·la a la qual es pot accedir sense cotxe, té
aigua i és un espai tancat amb condicions de seguretat  per evitar que es pugui fer actes de
vandalisme.  Per  això,  ens  posarem a  fer  feina  per  poder  posar-ho  en  marxa  enguany.  Per
qüestions de sembra ha de ser al març i no qualsevol mes de l'any. D'altra banda, APAEMA és
l'intermediari per la part d'acompanyament. Hi ha dos objectius, d'una banda que les famílies en
risc  social  puguin  cultivar,  aprenguin  la  manera  de  fer-ho  i  també  una  conscienciació
mediambiental  i  social.  Hi ha usuaris que tenen experiència,  però altres no.  Per  tant,  es fa
l'acompanyament de com s'ha de muntar. Apaema també s'encarrega de la vigilància. Hi ha cinc
famílies. El perfil es va decidir a Serveis Socials. Una família ha renunciat i s'elegirà una altra
que  estigui  en  llista  d'espera.  Ha  començat  la  setmana  passada.  Actualment  tenim  quatre
famílies, són sis adults (2 homes i 4 dones) i 10 menors (que són 6 nins i 4 nines), són 16
persones en total.

La Sra. batlessa diu que no hi ha un projecte, però sí que hi ha un document de cessió dels
terrenys i una memòria de les tasques. La Sra. Sampol demana si els hi  podran passar i es
contesta que sí.

La Sra. Sampol demana com s'ha informat les famílies. El Sr. Veny explica que, entre els usuaris
de serveis socials, els tècnics han definit i triat el perfil de les persones que consideraven que
més podien tenir aquestes necessitats. Llavors s'ha xerrat amb ells per si estaven interessats.
D'acord amb això, es varen triar 5 famílies. Es tracta d'un projecte experimental per enguany per
veure com surt. Si surt bé, la idea és poder-lo ampliar molt més.

QUINZE. TORN OBERT DE PRECS I PREGUNTES.

La Sra. Batlessa manifesta l'agraïment per les tasques d'exhumació. Crec que és necessari que la
gent del poble conegui com s'han dut a terme les tasques, en quin punt estan. Es planteja fer una
visita al cementiri. Proposa que, en el proper ple, es doni compte d'aquestes tasques. Diu que,
una vegada acabades les tasques d'exhumació, el resultat ha estat positiu. S'han rescatat en total
114 cossos d'aquella zona que si s'identifiquen podran ser retornats a les seves famílies. Agraeix
a  tots  els  grups  polítics  que formen part  de la  Comissió  de memòria  històrica  per  aquesta
iniciativa, per aquesta il·lusió, per aquestes ganes de fer feina en aquest sentit en treballar per a
la recuperació de memòria històrica. També fa un reconeixement públic per la tasca feta al
regidor Sr. Tomeu Garí, com a historiador, per tota sa feina d'investigació durant tants d'anys,
per  la  seva  tenacitat  i  caparrudesa  d'insistir  que  es  tiràs  endavant.  Jo  l'hi  he  dit  a  ell
personalment que s'ha d'aprendre la història com ha estat i poder-ho veure amb normalitat és
molt important. També voldria fer un agraïment a les famílies propietàries dels nínxols que, a
pesar  de la  situació  emocional  complicada,  han  col·laborat  perquè  això  també pogués tirar
endavant. I també al poble de Porreres per acceptar-lo i poder netejar sa imatge del nostre poble
i anar cap endavant com gran poble que som. Només era aquest agraïment, que trobava que
l'hauríem de fer perquè una vegada acabat ses tasques. Crec que ho dic en nom de tots que
estem contents que s'hagi arribat fins aquí.

El Sr. Obrador, regidor PP, diu que, amb relació al parc de n'Hereveta, hi ha queixes que està
brut.  Demana  qui  s'encarrega  de  fer-ho  net.  La  Sra.  batlessa  contesta  que  hi  ha  personal
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contractat pel Soib, que són els que hi van. Les dones de neteja fan els banys nets. Aquests dies
ha fet molt de vent i tot han estat fulles i restos d'envasos. És complicat. Hi anem bastant sovint
a netejar-ho. La brigada també hi va. El Sr. Martorell diu que l'escola ho fa servir de pati cada
dia per fer educació física.

El  Sr.  Obrador,  regidor  PP,  demana informació sobre la  bassa de  regants.  El  Sr.  Martorell,
regidor d'urbanisme, explica que fa deu anys que un grup de porrerencs i porrerenques, amb la
regidoria d'agricultura en el seu moment ho posaren en marxa. Fa dos anys, a través del Fons de
l'impost turístic, es va fer sa bassa. La Conselleria d'Agricultura ha preparat un macroprojecte
amb Fons Europeus per fer la bassa de regants a la zona de Llucmajor, Campos, Ses Salines,
Felanitx i Porreres. De moment, ens han dit que la bassa pràcticament està feta i que la resta
d'inversió vindrà d'aquest fons europeu. L'ajuntament no ha d'aportar cap dobler en aquest cas.
Els comuners van aportar les seves finques per poder ampliar.

El Sr. Obrador, regidor PP, diu que al camí de la Pedrera, hi ha un tros de carrer que han asfaltat,
abans d'arribar als xiprers i a la corba tancada hi ha un albelló que s'inunda i hi ha bastants
queixes. El Sr. Martorell diu que és l'aigua que ve de sa carretera de Campos. Fa un parell
d'anys que el vàrem anar a veure. Hi ha una síquia a l'esquerra que rep quasi tota l'aigua de la
carretera, però en un moment donat es perd i l'aigua continua. Tota sa vida ha anat per allà
mateix. Els tècnics de recursos hídrics han vingut un parell de vegades i han fet informes. Anys
enrere s'havia fet feina amb un projecte, però de moment ha quedat aturat. La Sra. batlessa diu
que hi havia tirat bastant de fems i es va anar a recollir. Diu que era un circuit natural d'aigua
que desembocava a Son Gornals, però amb el pas dels temps, s'ha llaurat amb tractors i els
albellons s'han romput i l'aigua no pot córrer.

El Sr. Obrador, regidor PP, diu que estan contents de tota la feina que s'ha fet al cementiri i, en
concret,  la  d'en  Tomeu Garí.  Ara que  s'ha  acabat  la  fase  més  important,  aviat  s'hauran  de
reconstruir ses capelles. Demana qui s'encarrega ara de l'estat de les obres perquè amb el vent,
hi  havia  tanques  tirades  i  damunt  les  tombes  i  la  gent  s'enfada.  Demana  que  es  faci  un
seguiment. El Sr. Miquel Àngel Veny diu que es va avisar a l'empresa constructora i que es faran
responsables. També diu que la reconstrucció es farà aviat. L'actuació es va ampliar més del que
estava previst perquè es varen trobar cossos a més profunditat del que es pensava. Hi ha hagut
més moviments de terra del qual estava previst i s'està fent feina amb el tema contractual. Una
vegada fet tot això, es reiniciarà la reconstrucció que està previst que duri dos o tres mesos. La
Sra. batlessa diu que l'empresa ja ha dut el material per fer els fonaments per donar estabilitat a
l'edificació d'amunt, la qual cosa no estava previst. L'empresa és molt responsable i cada vegada
que els hem cridat han vingut tot d'una.

El  Sr.  Joan  Obrador,  regidor  PP,  diu  que  al  carrer  Cerdà,  al  costat  de l'antic  estany de  ca
n'Antònia hi ha uns clots bastant grans, els podríeu com a mínim tapar.

El Sr. Obrador, regidor PP, demana si es poden fer els plens cada mes perquè no siguin tan
densos i no hi hagi tants de punts per debatre. Si és un tema econòmic, no seria cap problema.

El Sr. Obrador, regidor PP, diu que varen demanar els projectes d'obra major dels darrers mesos.
El Sr. Martorell, regidor d'urbanisme, diu que des del mes d'agost hi ha 192 expedients entre
comunicacions prèvies i obra major. En concret, els projectes d'obra major són 86. A més hi ha
altres tràmits dins urbanisme, 300 comunicacions, com per exemple de sol·licitud d'ocupació de
vi pública.

El Sr. Obrador, regidor PP, demana informació sobre una notícia que ha sortit en el diari relatiu
a fer un museu de memòria històrica a sa Creu. La Sra. batlessa contesta que els hi pot dir fins
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on sap. El dia de sa roda de premsa que es va fer en el cementeri, es va estar parlant en petit
comitè de fora de sa intenció del Govern de què estaria bé, fer un centre d'interpretació de
memòria  històrica  a  Porreres.  Ja  s'havia  debatut  a  la  Comissió  i  en  Tomeu  Garí  ho  havia
comentat amb en Manel Santana a l'anterior legislatura. Varen demanar quin espai podria ser
adequat i vam dir que evidentment el Racó de la Memòria, depenent del que es vulgui fer. El
bisbat  hauria d'estar disposat  a cedir-ho per fer el  centre,  però l'ajuntament no hi  pinta res.
Hauria de ser la parròquia o el bisbat que donin el seu vistiplau. La Creu és un espai que la gent
estima i valora molt i, en tot cas serien unes sales expositives, la gent no s'ha d'espantar que
puguin tomar qualque cosa, no és així. És un bé patrimonial, de fet està catalogat, té la màxima
protecció que hi  pot haver. Per fer una reforma, abans s'ha d'enviar a Patrimoni.  No es pot
destruir un bé Patrimonial que és nostre i que tant valoram. Per tant, és un projecte de futur que
es va parlar en petit comitè. Jo no vaig fer aquestes declaracions sinó un altre polític.

El Sr. Sebastià Lliteres, regidor MES, demana quan es podran dur a ple les normes subsidiàries
definitives per l'aprovació final i com està aquest tema. El Sr. Martorell, regidor d'urbanisme,
contesta que Urbanisme va dir que s'havia de fer un text refós de la primera part de l'expedient i
dels annexos i que s’entregui junt. El Sr. Lliteres demana si hi ha una data prevista i el Sr.
Martorell contesta a finals d'abril.

El  Sr.  Lliteres,  regidor  MES, demana informació sobre les  inversions a la  Ronda i  a  l'IES
Porreres. Diu que s’han informat al Consell sobre les modificacions de normes i els hi van dir
que  aquest  havia  fet  un  informe  d’esmenes  fa  setmanes,  i  que  ara  l'Ajuntament  les  havia
d’arreglar. Voldríem saber com està el tema. El Sr. Martorell diu que s'està tramitant.

El Sr. Lliteres, regidor MES, diu que, amb relació a l'Escola Nova, estaria bé que pugueu fer una
reunió amb l'oposició per mostrar-nos el projecte i així el coneixeríem de primera mà, i que
també el poble tingués l'oportunitat de conèixer com serà l'escola. El Sr. Martorell diu que en
Guillem, el tècnic, ve els divendres i li puc demanar per fer una reunió. Fins ara feia visites
d'obra els dilluns, ara són els divendres. Haurà de ser el matí. El Sr. Lliteres diu que no és tant la
visita de les obres sinó veure el projecte. El Sr. Martorell explica que du un ritme correcte, que
la veritat és que està molt bé i que de moment les previsions són les que s’havien previst en un
principi i que a final any estigués. El Sr. Lliteres contesta que és important que dugi bon ritme.
A part de l'oposició, estaria bé que la gent pugui conèixer un poc aquest projecte també. El Sr.
Martorell diu que a s'APIMA els hi vàrem donar aquesta oportunitat.

El Sr. Lliteres, regidor MES, diu que al darrer ple vàreu comentar que estàveu mirant si els
aparcaments del poble es podien beneficiar de les subvencions del Govern per posar plaques
solars. El Sr. Martorell diu que s'ha de veure si dóna temps perquè ara acaba una i comença un
altre per juny. Ho estem preparant. Estem veient sobretot l’espai allà on convé posar-ho perquè
sabem que el màxim són 99 kW, volem intentar veure de quina manera el podem estructurar.
Pensam que a Ses Forques potser un bon lloc. Amb Josep, l'enginyer, vam anar a veure-ho i
sembla que pot funcionar.

El Sr. Lliteres, regidor MES, diu que han proposat una esmena als pressuposts de demà per
augmentar la partida de les beques de transport escolar pel curs 2021/2022. La proposta era
d'augmentar de 13.000 fins a 24.000 i s'ha acceptat fins a 20.000 amb possibilitat de créixer
segons necessitat. Ens sembla un bon acord.

La Sra. batlessa diu que, abans del ple, s'ha fet la comissió de beques de transports, i vol aclarir
que aquest augment de partida seria pel curs que ve, que començarà per setembre, no per les
d'ara. Les persones que hagin presentat la sol·licitud ara no pensin que hi haurà més doblers en
aquesta convocatòria sinó que serà per curs que començarà per setembre.
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El Sr. Lliteres, regidor MES, demana com està el tema del contracte amb Algalia, s'ha rescindit
el contracte? A la licitació que es té prevista per la gestió del camp d'esports, s'hi inclourà la
piscina municipal?.

La Sra. Batlessa explica que Algalia  va presentar un escrit  per  rescindir  el  contracte i  hem
arribat a un acord amb ells de què mantinguin els serveis essencials fins a final de juny perquè
tinguem temps a treure el concurs, a fi que el servei no quedi aturat. El Sr. Martorell diu que ja
s'han posat a mirar les condicions del nou servei.

El Sr. Lliteres demana si els nous plecs inclouen tot el camp d'esport o just la piscina. El Sr.
Martorell diu que la gestió i neteja del camp de futbol ja està publicat, és a dir, just la piscina. La
Sra. Batlessa diu que la previsió és que la setmana que ve pugui obrir la piscina, el gimnàs no.

El Sr. Lliteres demana quins tràmits s'han realitzat per començat amb la RLT?. La Sra. Batlessa
contesta que hi ha molts de problemes per trobar qualque que el pugui fer. Sa veritat és que ha
de ser  qualque empresa especialista  que en sàpiga i  tots  van desbordats  de  feina.  De totes
maneres hem recomanat que el personal faci el conveni mentrestant, crec que és important. El
Sr. Lliteres diu que es va comentar a la comissió de valoració i també creu que és important. 

El Sr. Lliteres, regidor MES, demana si ja s'ha pres una decisió sobre la contractació d'energia
elèctrica per l'Ajuntament, és a dir, el contracte marc de la FELIB o contracte propi. La Sra.
batlessa contesa que no, que estan mirant de cercar una alternativa per a poder adherir-nos a
energia neta amb empreses d'aquí i estem valorant les condiciones tècniques de ses diferents
opcions. Ens estan arribant ofertes i propostes bastant  interessants amb aquest  sentit.  Estem
sospesant quina convé més. El Sr. Lliteres diu que haurà de sortir a concurs i es contesta que sí.
La Sra. batlessa diu sí que ha de sortir a concurs i que per ara s'han de fer els plecs tècnics i
quines condicions o característiques ha de tenir el servei.

El  Sr.  Lliteres,  regidor  MES, demana com està el  tema dels  policies  locals,  quantes places
disposa ara mateix l'Ajuntament i com es troba el borsí que es va treure el 2020. El Sr. Martorell
diu que fa dues setmanes que varen començar els dos que varen aprovar i n'hi ha un, el primer,
que se n'ha anat a un altre municipi. Aquí tenim el gran problema dels ajuntaments petits en
aquest sentit, que els policies se'n van a altres pobles on hi ha més avantatges. A través del borsí
va començar  una policia que va durar  una setmana.  No ens donen altres  solucions.  Sí  que
col·labora amb els Ajuntaments de Vilafranca i de Montuïri per aconseguir cobrir el servei.

El Sr. Lliteres demana si la persona que se'n va per excedència es pot substituir per algú del
borsí i el Sr. Martorell contesta que sí. La Sra. batlessa diu que el problema del borsí és que la
majoria són interins i no es volen arriscar a deixar el seu lloc de feina per venir i després que no
puguin  incorporar-se.  La  Sra.  batlessa  proposa  presentar  una  moció  demanant  sa  policia
autonòmica perquè és insostenible aquesta situació. El Sr. Lliteres diu que és una reivindicació
necessària de fa anys. El Sr. Martorell diu que no funciona de cap manera perquè l'ajuntament
va córrer per treure les tres places i ara hem hagut d'esperar tres mesos perquè no hi havia cap
curs de l'EBAP. No té sentit, diu.

El Sr. Lliteres, regidor MES, manifestar el nostre desacord amb la Conselleria de Mobilitat per
l'eliminació de l'aturada del Pont. No hi veiem un motiu justificable i creim que s'hauria de
seguir lluitant per poder tenir aquesta aturada. La Sra. Batlessa diu que tampoc hi estan d’acord,
però es va eliminar fer falta de temps. El Sr. Lliteres contesta que no entenen els motius tècnics.
La Sra. Batlessa diu que són motius tècnics, si s'aturen a cada aturada, entenen que és retardar el
servei més del necessari. El Sr. Lliteres comenta que "dins d'una illa com es Mallorca que les




