Ajuntament de Porreres

Francisca Mora Veny (1 de 2)
Alcaldesa
Data Signatura: 23/09/2021
HASH: c232f96bf373063aa29c3a176796c6f4

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ:
-

-

Núm. 5/2021
Caràcter: ordinària
Data: 26 de juliol de 2021
Horari: de 20:05 a 22.30 hores.
Lloc: Ajuntament de Porreres
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Número: 2021-0006 Data: 23/09/2021

La Sra. batlessa explica que, en primer lloc se sotmet a votació la tramitació per urgència del
punt 10 relatiu a l'aprovació del Compte General 2020, tenint en compte que la Comissió
Informativa d'Hisenda s'ha reunit avui, mitja hora abans del ple. Se sotmet a votació la
ratificació d'inclusió a l'ordre del dia del punt 10, relatiu a l'aprovació del Compte General, per
via d'urgència i s'aprova per unanimitat.
PRIMER. ESTUDI I APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
En compliment del que disposa l'art. 97.2 de la Llei 2012006, de 15 de desembre, municipal i de
règim local de les Illes Balears, la batlia demana si algun membre de la corporació vol formular
qualque comentari a l'acta de la darrera sessió anterior, sense que ningú faci cap al·legació.
Finalment se sotmet a votació i s'aprova per unanimitat l'acta de la sessió plenària ordinària
núm. 4/2021 de 24 de maig de 2021.
SEGON. ESMENA DE DEFICIÈNCIES DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 5
NNSS PER A LA DELIMITACIÓ I REORDENACIÓ DE L’ÀMBIT DE LA UE-6
El Sr. Jaume Martorell, regidor d'urbanisme, explica que l'octubre de 2020 es va fer l'aprovació
inicial de la modificació puntual per reordenar la zona on es vol construir el nou vial. Es va
enviar a la Comissió de Medi Ambient i també a la Comissió Insular del Territori. El Consell va
fer diverses esmenes les quals s'han resolt. Ara pertoca fer l'aprovació provisional, enviar a
Urbanisme i esperar que autoritzin per fer l'aprovació definitiva. No hi va haver cap al·legació
durant el termini d'exposició pública.
El Sr. Bartomeu Garí, regidor MÉS, diu que hi votaran a favor, com ja vàrem fer fa uns mesos,
perquè és del tot necessari avançar en aquest tema. Ens agradaria saber com es troba el tema de
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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.

ACTA DEL PLE

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

Ajuntament de Porreres
l'expropiació dels terrenys de la Ronda. El Sr. Jaume Martorell, regidor d'urbanisme, explica
que l'expropiació no es pot començar fins que s'hagin aprovat les normes subsidiàries.
El Sr. Garí comenta que seria molt positiu que el conjunt hidràulic de la sínia, la síquia i el molí
d'aigua, es destaquin com a elements etnològics i patrimonials de Porreres. El Sr. Martorell diu
que l'equip de govern ha demostrat que això ho té molt clar i s'han posat en marxa per fer la
neteja del Molí. A més, surt al projecte i a la modificació puntual que una de les coses a protegir
són els béns etnològics així com la canaleta. La Sra. Batlessa diu que es va canviar al traçat per
protegir les sínies. Ara cal cercar finançament per restaurar-ho. El Sr. Garí diu que Més per
Porreres està per donar una mà per a la protecció d'aquests elements tan destacats.

L'expedient s'ha sotmès a informació pública mitjançant edicte publicat en el BOIB núm.189 de
3 de novembre de 2020, sense que s'hagin presentat al·legacions.
La CMAIB, el 19 d'octubre de 2020, ha resolt declarar la no subjecció a avaluació ambiental
estratègica ordinària.
La Comissió Insular d'Ordenació del Territori i Urbanisme, en sessió de dia 27 de novembre de
2020, amb relació a l'expedient núm. 039/2020-PU va acordar emetre l'informe de conformitat
amb les consideracions que duu a terme l'informe emès en data 13 de novembre de 2020 pel
Servei tècnic i jurídic d'Urbanisme del Departament de Territori.».

ACTA DEL PLE

«El Ple de l'Ajuntament de Porreres va aprovar inicialment el 29/6/2020, la Modificació puntual
núm. 5 de les NNSS per la redelimitació i reordenació de l'àmbit de la UE-6 per modificar el
traçat del vial previst fins al moment, per tal de no afectar a la síquia de Banyeres i a una sínia
catalogada.

Número: 2021-0006 Data: 23/09/2021

Finalitzat el debat, vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 15 de juliol,
s’aprova per unanimitat el següent:

Per tot això, en el marc del tràmit d'informe previst en l'article 55.3 de la Llei 12/2017, de 29 de
desembre, d'urbanisme de les Illes Balears, el Ple de l'Ajuntament de Porreres aprova per
unanimitat amb l'assistència de tots els regidors i regidores que formen la corporació:
Primer. Esmenar els documents de deficiències sol·licitats per la CIOTU de la modificació
puntual núm. 5 de les Normes subsidiàries de Porreres per a la redelimitació i reordenació de
l'àmbit de la UE 6.
Segon. Remetre la documentació al Consell de Mallorca.»
TERCER. RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS D’EXERCICIS
ANTERIORS
La Sra. Batlessa explica que varen arribar dues factures del 2000 dins el 2021 que puja a 545,45
euros. Una factura és de l’advocada que va fer als ajusts del contracte de l’escoleta i l’altra és de
Repsol que correspon a una revisió d’un dipòsit. La Sra. Sampol diu que la factura és de l’escola

Codi Validació: 3AJMDAQ93X5CADQYJTK4Z2CHG | Verificació: https://porreres.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 31

L'empresa GAAT ha redactat els documents d'esmena de deficiències sol·licitats pel CIM que
s'annexen a l'expedient.

Ajuntament de Porreres
de música i es contesta que sí.
Finalitzat el debat, vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 15 de juliol,
s’aprova per majoria absoluta (vots a favor 6 El Pi, 3 MÉS, 1 PSOE; abstencions 3 PP) i amb
l'assistència de tots els membres de la corporació el següent acord:

Per tot això, vist que la Comissió Informativa ha emès informe favorable a la sessió de 14 de
gener de 2021, de conformitat amb el que es disposa en l'article 60.2 del Reial decret 500/1990 i
216.2 TRLHL, el ple adopta el següent acord:
Aprovar el reconeixement dels crèdits següents corresponents a exercicis anteriors que es
relacionen i aplicar al pressupost vigent, els corresponents crèdits i comunicar-ho a Tresoreria.
 F-20-039, Eva Velasco Rico amb NIF: 38852502M, import 371,00 €
 F 6927, Repsol, import 174,45 euros.»

ACTA DEL PLE

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

Número: 2021-0006 Data: 23/09/2021

«L'article 60.2 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, estableix la possibilitat del
reconeixement d'obligacions corresponents a exercicis anteriors que, per qualsevol causa, no ho
haguessin estat en aquell al qual corresponien, atribuint al Ple de la Corporació tal
reconeixement. Per la qual cosa, d’acord amb el principi d’exigibilitat dels crèdits,
excepcionalment podran imputar-se al Pressupost en vigor, obligacions corresponents a
exercicis anteriors, previ reconeixement d'aquestes.

La Sra. Batlessa explica que els estatuts de l'Empresa Pública estaven desfasats perquè hi havia
diversos articles perquè estaven amb noms i llinatges. La primera modificació que es proposa és
ampliar el nombre màxim dels membres del consell d'administració. En un principi hi havia un
nombre molt limitat de membres i es passa de 3 a 12 membres, que és el màxim permès. Si
aquest nombre variés, no caldria anar a la notaria a modificar-ho. De fet, l'Ajuntament ha
d'augmentar la seva classificació de tercera a segona categoria pel seu volum. També s'inclou la
possibilitat de fer reunions telemàtiques i ratificar el nomenament de la secretaria de la
corporació, la qual cosa no es modifica. La presidència es nomenat com a membre únic amb
facultats delegades. Abans hi havia una firma mancomunada i ara just farà falta una única firma
per funcionalitat. Els vocals dels diferents partits segueixen tenint representació al Consell
d'Administració, però sense posar noms i llinatges, per si s'han de fer modificacions.
La Sra. Batlessa afegeix que s'ha parlat amb tots els grups polítics que s’ha d’estudiar i demanar
un informe a l'assessoria fiscal sobre la viabilitat de l'empresa pública atès el poc volum
empresarial que té. S'ha plantejat si s'ha d'eliminar aquesta. Per unanimitat s'ha acordat demanar
aquest informe. Llavors es podrà prendre la decisió corresponent.
La Sra. Sampol, regidora PP, diu que tenien dubtes que s'han resolt a la Comissió.
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QUART. MODIFICACIÓ PUNTUAL DELS ESTATUTS DE SERVEIS MUNICIPALS
DE PORRERES SLU

Ajuntament de Porreres
El Sr. Garí, regidor MÉS, recorda que el seu grup ja havia demanat les modificacions i estem
contents que es faci.
Finalitzat el debat, vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 15 de juliol,
s’aprova per unanimitat el següent:
DE

MEMBRES

DEL

CONSELL

L'article 10 dels Estatuts regula la composició del Consell d'Administració; i estableix
actualment el següent:
«El Consell d'administració és l'òrgan d'administració, gestió i representació permanent de la
societat. Estarà integrat per cinc membres, inclòs el seu president, que serà el Batle de
l'Ajuntament de Porreres.
Serà secretari del Consell d'Administració el secretari de la corporació, sense que aquest càrrec
dugui aparellat la condició de conseller. Serà fedatari i assessorarà en matèria de funcionament
intern del Consell. Tindrà veu sense vot.
Els altres membres seran designats lliurement per la Junta General, entre els regidors de
l'Ajuntament de Porreres, però necessàriament hi haurà almanco dos regidors que no siguin de
l'equip de govern, d'acord amb la seva representativitat.
El president del Consell d'administració serà substituït, en cas d'absència, malaltia, vacant o
qualsevol altra eventualitat, per un vicepresident, designat per i entre els membres del Consell
d'Administració.
El Consell d'Administració podrà anomenar a dues persones d'entre els seus membres per actuar
com a consellers delegats. Aquest acord requereix el vot favorable, d'almenys, dos terços dels
membres del Consell.»
Es proposa modificar el primer paràgraf quedant l'article 10 redactat de la següent manera:
El Consell d'administració és l'òrgan d'administració, gestió i representació permanent de la
societat. Estarà integrat per un mínim de tres i un màxim de dotze membres, inclòs el seu
president o presidenta, que serà el batle o batlessa de l'Ajuntament de Porreres.
Serà secretari del Consell d'Administració el secretari de la corporació, sense que aquest càrrec
dugui aparellat la condició de conseller. Serà fedatari i assessorarà en matèria de funcionament
intern del Consell. Tindrà veu sense vot.
Els altres membres seran designats lliurement per la Junta General, entre els regidors de
l'Ajuntament de Porreres, però necessàriament hi haurà almanco dos regidors que no siguin de
l'equip de govern, d'acord amb la seva representativitat.
El president del Consell d'administració serà substituït, en cas d'absència, malaltia, vacant o
qualsevol altra eventualitat, per un vicepresident, designat per i entre els membres del Consell
d'Administració.
El Consell d'Administració podrà anomenar a dues persones d'entre els seus membres per actuar
com a consellers delegats. Aquest acord requereix el vot favorable, d'almenys, dos terços dels
membres del Consell.
2- POSSIBILITAT DE CELEBRACIÓ DE SESSIONS TELEMÀTIQUES DEL CONSELL
D'ADMINISTRACIÓ.
L'article 15 dels Estatuts regula el règim de sessions. Es proposa afegir el següent article 15 bis
a l'efecte de concretar el lloc de celebració i la possibilitat de realitzar l'assistència per mitjans
telemàtics:
Article 15 bis. Lloc de celebració del consell. Assistència a la mateixa per mitjans telemàtics.
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MÀXIM
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NOMBRE

ACTA DEL PLE

«1-MODIFICACIÓ DEL
D’ADMINISTRACIÓ.

Ajuntament de Porreres
El Consell se celebrarà en el lloc indicat a la convocatòria. Si en la mateixa no figura el lloc de
celebració, s'entendrà que ha estat convocat per la seva celebració en el domicili social.
L'assistència pot ser per mitjans telemàtics. Per a això, en la convocatòria s'especificaran els
mitjans a utilitzar, que han de garantir el reconeixement i identificació dels assistents i la
permanent comunicació entre ells.
Els assistents en qualsevol forma es consideraran, com sent-ho en una única reunió que
s'entendrà s'ha celebrat en el lloc indicat a la convocatòria o, si no s'indica, en el domicili social.
3- RATIFICACIÓ DEL NOMENAMENT DE LA SECRETÀRIA
Es ratifica el nomenament de la Sra. Estarellas, secretaria de l'Ajuntament, com a secretària no
consellera del Consell d'Administració i tot l'actuat per ella des del seu nomenament com a
secretària de l'Ajuntament per decret de Batlia de data 21 de març de 2012.»

Finalitzat el debat, vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 15 de juliol,
s'aprova per unanimitat i amb l'assistència de tots els membres de la corporació:
«Des de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears es va proposar la
signatura d'un conveni per tal de simplificar les tasques administratives del registre de béns,
interessos i activitats.
La Llei 7/85, de bases del Règim Local estableix l'existència d'un registre a l'ajuntament on
figurin les declaracions sobre causes de possible incompatibilitat i sobre qualsevol activitat que
els proporcioni o pugui proporcionar ingressos econòmics, així com la declaració dels béns
patrimonials dels càrrecs públics
D'altra banda, la Llei 16/2016 de creació de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a
les Illes Balears crea també un registre de declaracions patrimonials i d'activitats de tots els
béns, interessos, i activitats dels càrrecs públics de les Illes Balears.
Per tal d'evitar la duplicitat d'informació que han de presentar els càrrecs públics (a l'Ajuntament
i a aquesta Oficina) i simplificar la tasca de l'Ajuntament, s'ha redactat un conveni que permet
que existeixi un únic registre, el d'aquesta Oficina, que al mateix temps funcionarà com a
registre de l'Ajuntament, simplificant així les tasques administratives per l'Ajuntament,
responsable del registre.

Número: 2021-0006 Data: 23/09/2021

El Sr. Garí, regidor MÉS, diu que votaran a favor i que no tenen cap objecció. Recorda que
s'haurà de complir i que a l'apartat de "Transparència" de la web municipal s'afegeixi un accés
directe a la consulta d'aquestes dades a la web de l'OAIB. La Sra. Batlessa diu que es mirarà si
es pot posar un enllaç a la web municipal amb l'OAIB
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La Sra. Batlessa explica aquest conveni amb l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció
a les Illes Balears per adherir-se al Registre únic de Declaració de béns i patrimoni dels càrrecs
públics. És obligació de tots els càrrecs públics donar compte de tots els béns i aquest conveni
consisteix a unificar-ho i en poder-ho presentar tot a través d’una única plataforma web de
l'OAIB.

ACTA DEL PLE

CINQUÈ. CONVENI PER ADHERIR-SE A L’ÚS DEL REGISTRE DE BÉNS
PATRIMONIALS DE L’OAIB

Ajuntament de Porreres
Per tot això, l'Ajuntament de Porreres acorda per unanimitat:
Primer. Aprovar el següent CONVENI ENTRE L'OFICINA DE PREVENCIÓ I LLUITA
CONTRA LA CORRUPCIÓ A LES ILLES BALEARS I L'AJUNTAMENT DE PORRERES
PER TAL D'ESTABLIR L'ÚS DEL REGISTRE DE BÉNS PATRIMONIALS DE L'OAIB PER
PART DE L'AJUNTAMENT el qual es transcriu:

I. Que l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears, creada per la Llei
16/2016, de 9 de desembre, es configura com una entitat que depèn orgànicament del Parlament
de les Illes Balears i exerceix les seves funcions amb plena independència.
Que l'Oficina té funcions relacionades amb l'ètica pública, la integritat i la prevenció, així com
la investigació i la lluita contra la corrupció.
Que, concretament, en el marc de les funcions relacionades amb la integritat, l'article 5.b 1er.
estableix que l'Oficina té les funcions de gestionar el Registre de declaracions patrimonials i
d'activitats en els termes que regula la seva llei de creació. A aquest efecte, l'Oficina és
l'encarregada de requerir a les persones de les quals s'hagi disposat el nomenament o el
cessament en un càrrec públic, que compleixin les obligacions previstes en la llei; també és la
responsable de la custòdia, la seguretat i la indemnitat de les dades i els documents que figurin
en aquest registre, a més de la publicació de la informació d'acord amb aquesta llei, la normativa
que regula la publicitat activa i la protecció de dades.
Que la Llei 16/2016 de creació de l'Oficina, estableix en l'article 2 el seu àmbit subjectiu
d'actuació, incloent en el seu apartat 1 que la Llei és aplicable als municipis i altres ens de
l'Administració local de les Illes Balears, i també els ens que en depenen o s'hi vinculen,
inclosos mancomunitats i consorcis.
Que la mateixa norma, en el seu article 23, obliga als càrrecs públics inclosos en el seu àmbit
d'actuació a formular una declaració patrimonial que abasti la totalitat dels seus béns, drets,
obligacions i activitats, i que ha de quedar sota la responsabilitat de l'Oficina de Prevenció i
Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears, a la qual correspon, també, donar-hi publicitat a
través de la pàgina web institucional. I l'article 25 obliga anualment a l'aportació de la
declaració tributària corresponent a l'impost sobre la renda de les persones físiques i a l'impost
sobre el patrimoni que hagin tingut l'obligació de presentar a l'Administració tributària.
També poden aportar la declaració voluntària del cònjuge, de la parella estable o de la persona
amb qui convisquin en anàloga relació d'afectivitat, referida a aquests tributs.
Que l'article 24 del Reglament de Funcionament i Règim Intern de l'Oficina de Prevenció i
Lluita contra la Corrupció, aprovat per la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals en
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EXPOSEN

ACTA DEL PLE

D'altra banda, la Sra. Francisca Mora Veny, batlessa de l'Ajuntament de Porreres, que intervé en
el seu nom en virtut de nomenament realitzat per Ple de l'Ajuntament en sessió de data 15 de
juny de 2019 i en compliment de l'acord adoptat pel Ple en sessió del dia 26 de juliol de 2021
pel qual s'autoritzà el conveni.

Número: 2021-0006 Data: 23/09/2021

«REUNITS
D'una banda, el Sr. Jaume Far Jiménez, director de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la
Corrupció a les Illes Balears (en endavant, l'Oficina), que intervé en el seu nom en virtut del
nomenament efectuat mitjançant Resolució del president del Parlament de les Illes Balears de
10 de gener de 2018 (Butlletí Oficial de les Illes Balears de 2018.01.12), d'acord amb l'article 5
de la Llei 16/2016, de 9 de desembre, de creació de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la
Corrupció a les Illes Balears.

Ajuntament de Porreres
sessió ordinària de 21-11-2018 (BOIB de 13-12-2018), exigeix que les declaracions
patrimonials i d'activitats s'han de presentar per mitjans electrònics a través d'Internet a la seu
electrònica de l'Oficina, emplenant el formulari creat a aquest efecte.

III.- Que ambdós ens públics són coincidents quant a la seva funció de publicitat i transparència
de les declaracions patrimonials i de béns i de les declaracions de renda i patrimoni dels càrrecs
públics.
IV.- Que amb l'esperit de col·laboració que ha de presidir la relació entre les diferents
administracions públiques i perseguint els principis d'eficàcia i eficiència que ha de caracteritzar
la tasca dels poders públics, la col·laboració entre ens públics amb funcions paral·leles ha de
permetre la simplificació de les tasques a dur a terme pels càrrecs públics obligats a la
presentació de les declaracions i models abans esmentats, evitant així la duplicitat a què estan
sotmesos.
V. Que, en aquest marc normatiu, ambdues institucions manifesten el seu interès a establir un
canal únic de presentació de les declaracions patrimonials i de béns, interessos i activitats que
ha de coadjuvar a millorar l'eficàcia en el compliment dels objectius respectius, l'eficiència en la
utilització dels recursos públics i, en suma, millorar el servei efectiu que ambdues institucions
presten.
En virtut del que s'ha exposat, les parts acorden subscriure aquest conveni de conformitat amb
les següents:
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II. De conformitat amb l'article 75.7 Llei 7/85, de 2 d'abril, de Bases del Règim Local es troben
inscrites en els registres d'interessos de l'Ajuntament les declaracions sobre causes de possible
incompatibilitat i sobre qualsevol activitat que els proporcioni o pugui proporcionar ingressos
econòmics (Registre d'Activitats) així com la declaració dels seus béns patrimonials (Registre
de béns patrimonials):
« 7. Els representants locals, així com els membres no electes de la Junta de Govern Local,
formularan declaració sobre causes de possible incompatibilitat i sobre qualsevol activitat que
els proporcioni o pugui proporcionar ingressos econòmics.
Formularan així mateix declaració dels seus béns patrimonials i de la participació en societats
de tota classe, amb informació de les societats per elles participades i de les liquidacions dels
imposts sobre la Renda, Patrimoni i, si escau, Societats. ...
Les declaracions anuals de béns i activitats seran publicades amb caràcter anual, i en tot cas en
el moment de la finalització del mandat, en els termes que fixi l'Estatut municipal. »
Que la disposició addicional quinzena de la mateixa llei 7/1985 estableix que el règim previst a
l'article 75.7 de la Llei 7/1985 serà d'aplicació al personal directiu local i als funcionaris de les
Corporacions Locals amb habilitació de caràcter estatal que, conforme a l'establert a l'article 5.2
de la Disposició Addicional Segona de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de
l'Empleat Públic, desenvolupin llocs de treball que hagin estat coberts mitjançant la lliure
designació en atenció al caràcter directiu de les seves funcions o a l'especial responsabilitat que
assumeixen.

ACTA DEL PLE

Que mitjançant Resolució d'1 d'abril de 2019 de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la
Corrupció (BOIB 4-4-2019), s'han aprovat els models de les declaracions patrimonials, de béns,
drets, interessos i activitats, a què es refereix la Llei 16/2016, de 9 de desembre, que es
tramitaran electrònicament davant l'Oficina a través del formulari disponible a la seva seu
electrònica.

Ajuntament de Porreres
CLÀUSULES
Primera. Objecte del conveni
L'objecte d'aquest conveni és establir el mecanisme de presentació de les obligacions establertes
als articles 75.7 i la D.A. quinzena de la Llei 7/1985, reguladora de bases del règim local.

Cinquena. Comissió de seguiment
Per a la supervisió, el seguiment i el control d'aquest conveni, i la resolució dels dubtes que
puguin sorgir en la seva interpretació i per tal de vetllar pel compliment normatiu i fer el
seguiment de les incidències que puguin sorgir al llarg de la seva vigència, es crea una comissió
de seguiment composta per 4 persones, dues de l'OAIB i dues de l'Ajuntament de Porreres entre
les quals figurarà la persona que ocupi el lloc de secretari/ària general del Ple o la que legalment
la substitueixi.
Sisena. Aspectes econòmics
L'aplicació i execució d'aquest conveni, que inclou tots els actes materials i jurídics que es
puguin dictar en la seva execució i el seu desenvolupament, no podran implicar obligacions
econòmiques per cap de les parts i ambdues institucions han d'atendre les obligacions derivades
del conveni amb els seus mitjans personals i materials.
Setena. Confidencialitat de la informació
De manera general, cada una de les parts es compromet a no difondre, per cap concepte, les
informacions pertanyents a l'altra part a les quals hagi pogut tenir accés en execució d'aquest
Conveni.
Les parts signants hauran d'aplicar les mesures de seguretat adients per al manteniment de la
confidencialitat de la informació que siguin aplicables segons les previsions de la legislació
vigent en cada moment.
Ambdues parts es comprometen a què tot el personal que participi en l'execució d'aquest
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Quarta. Obligacions de l'OAIB
L'Oficina de prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears permetrà l'accés al seu
registre per tal que l'Ajuntament pugui consultar i descarregar la documentació presentada pels
seus càrrecs públics.
Així mateix, l'OAIB queda obligada a l'anonimització de les dades per a la seva publicació al
Portal de Transparència propi, i a facilitar a l'Ajuntament una adreça web per tal que aquest
pugui enllaçar les declaracions dels seus càrrecs públics amb el portal de l'OAIB.

ACTA DEL PLE

Tercera. Obligacions de l'Ajuntament
L'Ajuntament de Porreres, si escau, adaptarà el seu Reglament orgànic del Ple per tal de recollir
que les obligacions respecte de les declaracions patrimonials i de béns, interessos i activitats
s'han de presentar al registre de l'OAIB d'acord amb els models del formulari disponible a la
seva seu electrònica.
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Segona. Substitució de registres
L'Ajuntament de Porreres establirà com a registre per a les declaracions patrimonials i de béns,
interessos i activitats, així com per a les presentacions de les declaracions anuals de renda i
patrimoni, el registre existent a l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes
Balears, que està disponible a la seva seu electrònica.

Ajuntament de Porreres
Conveni conegui i compleixi el compromís de confidencialitat regulat per aquesta clàusula.

En prova de conformitat, els representants d'ambdues parts signen aquest conveni
electrònicament.
Jaume Far Jiménez, Director de l'Oficina de prevenció i lluita contra la corrupció a les Illes
Balears
Francisca Mora Veny, batlessa de l'Ajuntament de Porreres, assistida per la Secretaria de
l'Ajuntament.»
Segon. Facultar a la batlessa per dur a terme aquest acord i signar el conveni.»
SISÈ. DELEGACIÓ DE L’EXERCICI DE LA PROMOCIÓ TURÍSTICA A LA
MANCOMUNITAT DEL PLA DE MALLORCA
La Sra. Batlessa explica aquesta proposta que consisteix en el fet que cada ajuntament segueix
exercint la competència en promoció turística, però delega l'exercici de la competència en
matèria de turisme a la Mancomunitat. Fins ara no podia fer promoció turística de la marca del
Pla de Mallorca i puguin accedir a subvencions per dur a terme aquesta tasca. La documentació
és molt resumida perquè no hi ha uns drets ni deures perquè no es lleva cap competència a
l'ajuntament. A la Mancomunitat es va aprovar per unanimitat i ara correspon als ajuntaments.
La Sra. Sampol, regidora PP, diu que els hi sembla un tema molt interessant, però la informació
era molt escassa. Ens hem posat en contacte amb altres municipis. Votarem a favor. La Sra.
Batlessa diu que la gerència li va contesta que no podia enviar més informació.
El Sr. Bartomeu Garí, regidor MÉS, explica que no hi tenim cap objecció, i creiem que és
positiu ajuntar forces perquè la feina sigui més profitosa i menys "competitiva" entre municipis
propers. Sempre són millors les polítiques de cooperació i col·laboració, i no la competició.
Demana si implicarà una major cessió pressupostària a la Mancomunitat? La Sra. Batlessa
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Desena. Publicitat i transparència
Ambdues parts es comprometen a donar difusió a aquest conveni, mitjançant la publicació, si
escau en els diaris oficials corresponents, i en les seves seus electròniques i pàgines web.

ACTA DEL PLE

Novena. Normativa aplicable i jurisdicció
Aquest conveni es regeix per les seves clàusules, per la interpretació que d'aquestes clàusules
faci la Comissió Mixta de Seguiment i Control i per la normativa general que sigui d'aplicació.
Les controvèrsies que puguin sorgir sobre la interpretació i el compliment d'aquest conveni
marc han de ser resoltes, en primera instància, en la Comissió Mixta de Seguiment i Control
prevista en la clàusula cinquena d'aquest conveni. A falta d'acord en aquesta Comissió, les
possibles controvèrsies seran de coneixement i competència dels òrgans jurisdiccionals de
l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu, d'acord amb el que estableix la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
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Vuitena. Eficàcia temporal i vigència del conveni
Aquest Conveni produeix efectes des de la seva signatura i té una vigència de quatre anys, amb
possibilitat de pròrroga, per un període de fins a quatre anys addicionals, si així ho acorden de
forma expressa les parts signants del conveni.
Qualsevol de les parts pot denunciar el conveni en qualsevol moment un cop transcorregut el
primer any de vigència, mitjançant escrit adreçat a l'altra part.

Ajuntament de Porreres
contesta que no, al contrari, perquè podran optar a subvencions per fomentar la marca del Pla i
els pobles d'interiors.

«Aprovació de la delegació de l'exercici de la promoció turística dels Ajuntaments a la
Mancomunitat Pla de Mallorca. Expedient 82/2021.
Vist que existeix la possibilitat de l'exercici de les competències de Promoció Turística dels
Ajuntaments a través de la Mancomunitat Pla de Mallorca, conforme a l'article 22.4 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i els estatuts de la mancomunitat,
la Mancomunitat en ple acorda per unanimitat el següent:
1r. Exercir les competències de Promoció Turística dels Ajuntaments a través de la
Mancomunitat Pla de Mallorca, ajustant-se al previst a l'article 3 dels estatuts de la
Mancomunitat, sense realitzar la delegació de la competència i per tant, conservant la mateixa.
2n. Notificar el present acord als ajuntaments»
Per tot això, d'acord amb l'art. 22 LBRL, l'Ajuntament de Porreres per unanimitat acorda:
1. Ratificar la delegació de l'exercici de la promoció turística dels Ajuntaments a la
Mancomunitat Pla de Mallorca segons l'article 3 dels estatuts de la Mancomunitat.
2. Notificar aquest acord a la Mancomunitat per donar continuïtat a la tramitació del
procediment.
SETÈ. CONVENI MARC DEL PROGRAMA SISTEMA JOVE
El Sr. Toni Sastre, regidor de Joventut, explica aquesta proposta de conveni per contractar un
tècnic de joventut entre els municipis de Porreres, Algaida i Montuïri. L'Ajuntament de Porreres
ha d'aportar 554,83 € i un ordinador portàtil entre altres. L'Ajuntament de Montuïri farà la
contractació del tècnic/a i vindrà a Porreres periòdicament perquè conegui la realitat d'aquí.
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Vist quan antecedeix i de conformitat amb el que estableixen els estatuts de la mancomunitat, es
va sol·licitar a cada ajuntament ratificar l'acord del ple de la mancomunitat de dia 2 de juny de
2021, que és el següent:

ACTA DEL PLE

« El Ple de cada ajuntament, conforme als estatuts de la mancomunitat, pot delegar l'exercici la
competència de promoció turística a la Mancomunitat. Conforme a l'article 3 dels estatuts, són
objectius de la Mancomunitat, la promoció de les activitats econòmiques de la zona, del turisme
i la Promoció Laboral. El procediment per dur a terme la delegació, conforme a l'article 3 dels
estatuts, és el següent:
 Per assumir nous serveis serà necessària la conformitat de la majoria dels 2/3 de les entitats
mancomunades interessades, mitjançant acord plenari dels mateixos adoptat per majoria
absoluta.
 Aquells Ajuntaments que acordin la no assumpció del nou servei quedaran exclosos d'aquest.
 La prestació i explotació dels serveis podrà realitzar-la la Mancomunitat conforme a
qualsevol de les formes previstes a l'ordenament jurídic vigent.
 La prestació dels serveis enumerats en el punt 1 d'aquest article, suposa la subrogació per part
de la Mancomunitat en la gestió del servei, corresponent-li, per tant, la seva gestió integral.
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Finalitzat el debat, el Ple de l'Ajuntament de Porreres aprova per unanimitat i amb l'assistència
de tots els membres de la corporació el següent acord:

Ajuntament de Porreres
La Sra. Sampol, regidora PP, demana que s'intenti que vingui a Porreres perquè la reciprocitat
sigui més fluida. El Sr. Sastre diu que es va intentar, però per tema de contractació laboral ha
d'estar a Montuïri. Es va proposar que anés tres mesos a cada municipi, però no és possible. La
Sra. Batlessa explica que sí que es va arribar al compromís que vingués a Porreres puntual per
visitar el poble, xerri amb les entitats, els joves, l'educadora de carrer o la mediadora i es pugui
fer aquesta feina conjunta.
El Sr. Juan Obrador, regidor PP, demana si es podria contractar un any cada ajuntament fins a 4
anys. Es contesta que en l'àmbit contractual és complicat.

El Ple de l'Ajuntament de Porreres, vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 15
de juliol, va aprovar per unanimitat i amb l'assistència de tots els membres de la corporació el
següent acord:
«El Conveni Marc del Programa Sistema Jove té per objecte regular la col·laboració entre
l'ajuntament de Montuïri, l'Ajuntament d'Algaida, l'Ajuntament de Porreres, l'Ajuntament de
Vilafranca de Bonany i el Consell de Mallorca, a través de la Direcció Insular de Participació i
Joventut, per la posada en marxa del programa "Sistema Jove".

ACTA DEL PLE

El Sr. Martorell proposa que l'hagués pogut contractar el Consell directament. El Sr. Lliteres diu
que es tracta d'un projecte pilot per veure com funciona.
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El Sr. Garí, regidor MÉS, diu que votarem a favor perquè estem contents que el Consell
s'involucri en les necessitats de les polítiques de joventut dels municipis. Creiem convenient dir
que ens hagués agradat més que el tècnic/a tingués el lloc de feina a Porreres, però es veu, com
vàreu dir a la Comissió Informativa, que no ha estat possible. El més important és que ens visiti
i faci feina.

Per tot això, el Ple acorda per unanimitat:

REUNITS
D'una part,
El Sr. Jaume Alzamora Riera, conseller executiu del Departament de Promoció Econòmica i
Desenvolupament Local del Consell de Mallorca amb CIF S0711002F, domicili al carrer
General Riera, núm.111, de la ciutat de Palma i codi postal 07010.
D'altra part,
La Sra. FRANCISCA MORA VENY batlessa de l'AJUNTAMENT DE PORRERES amb CIF
P0704300C, domicili a plaça de la Vila, núm. 17, del municipi de PORRERES i codi postal
07260.
La Sra. M. Antònia Mulet Vich batlessa de l'Ajuntament d'Algaida amb CIF P0700400E,
domicili a carrer del Rei, núm. 6 , del municipi d'Algaida i codi postal 07210.
El Sr. Joan Verger Rossinyol batle de l'AJUNTAMENT DE Montuïri amb CIF P0703800C,
domicili a PLAÇA MAJOR, núm. 1, del municipi de MONTUÏRI i codi postal 07230.
El Sr. Montserrat Rosselló Nicolau, batle de l'Ajuntament de Vilafranca de Bonany amb CIF
P0706500 F, domicili a Plaça Major, núm. 1, del municipi de Vilafranca de Bonany i codi postal
07250.
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Primer: Aprovar el conveni que es transcriu:
«CONVENI MARC DEL PROGRAMA SISTEMA JOVE
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ACTUEN
El primer, en nom i representació del Consell de Mallorca, en virtut de l'article 1.d del Decret la
presidència pel qual es determina l'organització del Consell Insular de Mallorca.
Els següents, en la seva condició de batles i batlesses dels Ajuntaments Montuïri, Algaida,
Porreres i Vilafranca de Bonany en virtut dels Acords de Plenari de
dates:...............................................................
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
1. El Consell de Mallorca exerceix les competències en matèria de joventut en aplicació del
Decret 26/2018, de 3 d'agost, de traspàs al Consell Insular de Mallorca de les funcions i els
serveis inherents a les competències pròpies d'aquesta institució insular que exerceix
l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de joventut i lleure i
el que estableix als apartats 9 i 16 de l'article 70 de Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de
reforma de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears.
2. Segons el decret de transferència, entre d'altres, el Consell de Mallorca assumeix
competències, dins el seu àmbit territorial, en les activitats de política de joventut.
3. Els ajuntaments exerceixen la seva competència segons el que es disposa en l'article 1 de la
Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut, a les Illes Balears, en el qual es determina
que tenen competència en matèria de joventut diferents administracions públiques i, entre elles,
els ajuntaments, els quals, segons la mateixa norma, a l'article 10, recull que tenen diferents
competències, i entre elles, expressament, manifesta «c) Gestionar les polítiques juvenils que els
corresponguin a conseqüència dels convenis i altres instruments de col·laboració que
subscriguin a tal fi amb l'Administració autonòmica o els consells insulars.»
4. Decret de la presidenta del Consell Insular de Mallorca, de modificació del decret pel qual es
determina l'organització del Consell Insular de Mallorca i les seves posteriors modificacions
(BOIB núm. 12, de 28 de gener de 2021), a l'article 9 recull com una de les competències del
departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local Donar suport a entitats locals
en matèria de joventut i associacions juvenils o prestadores de serveis a la joventut. Proposar
l'ordenació de polítiques, plans i programes destinats a joventut. Oferir formació als
professionals de joventut a l'illa de Mallorca.
5. Dins l'àmbit de joventut es considera prioritari impulsar iniciatives mancomunades amb les
distintes administracions locals per tal d'aconseguir la implantació de polítiques locals i insulars
a l'àmbit de la Joventut.
6. Dins aquesta consciència s'ha dissenyat el programa "Sistema Jove" amb el qual, de manera
conjunta amb els ajuntaments, es pretén:
a. Garantir la presència de professionals de caràcter tècnic en matèria de joventut en l'àmbit
local pel desenvolupament de polítiques locals de joventut, acompanyant de manera directa als
joves per l'assoliment de les trajectòries personals escollides.
b. Crear una xarxa professional que faciliti l'anàlisi, la implementació i l'avaluació de polítiques
insulars, aconseguint avaluar el seu impacte al conjunt del jovent.
c. Fomentar la creació i manteniment d'un sostrat actiu de professionals de joventut.
7. Davant això és necessari la implicació de les diverses entitats locals, per tal de poder dur a
terme el "Sistema Jove" i d'aquesta manera aconseguir els objectius plantejats.
8. Aquesta col·laboració s'ha d'instrumentar mitjançant un conveni amb els requisits establerts a
l'article 47 i ss de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic. La
col·laboració es fonamenta en la figura del conveni marc com a instrument legal idoni per
establir les pautes en les qüestions d'interès comú, a partir de les quals es despleguen un conjunt
d'accions de cooperació, amb l'objectiu d'implementar polítiques de joventut que afavoreixen la
posada en marxa del denominat "Sistema Jove"
La col·laboració s'haurà d'ajustar als pactes i clàusules que es fixen al present conveni.
Per tot això, totes les parts, de comú acord i reconeixent-se plena capacitat per aquest acte,

ACTA DEL PLE

Ajuntament de Porreres
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formalitzen aquest conveni i estableixen els següents
PACTES
Primer. Tant el Consell de Mallorca , com les entitats locals adherides tenen l'objectiu de posar
en marxa el programa "Sistema Jove" i esdevenen vinculats pel present conveni marc.
Segon. Les clàusules del present conveni marc constitueixen el marc regulador del vincle
existent entre el Consell de Mallorca i les entitats locals adherides.
Per la qual cosa s'estableixen les següents
CLÀUSULES
Primera. Objecte del conveni
L'objecte d'aquest conveni és regular la col·laboració entre l'ajuntament de Montuïri,
l'Ajuntament d'Algaida, l'Ajuntament de Porreres, l'Ajuntament de Vilafranca de Bonany i el
Consell de Mallorca, a través de la Direcció Insular de Participació i Joventut, per la posada en
marxa del programa "Sistema Jove" a l'àmbit territorial dels municipis adscrits amb la signatura
del present conveni i tenint en compte, tant el número de població jove del territori, extensió,
així com número d'Instituts d'Educació Secundària.
Segona. Obligacions de les parts
Obligacions genèriques
Les parts es comprometen a:
• Complir el conveni marc.
• Tramitar la reserva en el seu pressupost de despeses del crèdit necessari per finançar les
obligacions econòmiques que derivin del compliment dels acords subscrits en aquest conveni.
Igualment, si el conveni es perllonga preveure als pressupostos de l'any vinent partida
pressupostària per fer front a les despeses causades pel compliment del conveni.
• A fer publicitat d'aquesta col·laboració amb la finalitat que la joventut del territori conegui el
programa "Sistema Jove", els avantatges que aquest li pot implicar i la possibilitat de fer ús dels
professionals que s'integren. En els actes de la presentació del programa, etiquetatge en les
insercions a les xarxes socials, documentació promocional i altres activitats s'ha d'incloure els
logotips de totes les entitats signants del conveni. Igualment als diferents llocs que es
desenvolupi l'activitat prevista a aquest conveni es posarà un cartell on s'identifiqui el nom del
programa i els logotips dels participants.
• Facilitar la cooperació entre els professionals adscrits a aquest programa i el personal de
l'entitat local, així com l'ús tant de les instal·lacions, com mobiliari de l'entitat, d'acord amb els
pactes subscrits en aquest document.
• Actualitzar, cada pic que es prorrogui el conveni (si així succeeix) els contractes del personal
implicat, així com l'ús de les instal·lacions i mobiliari.
• Facilitar la cooperació entre els diversos participants dels ens locals en matèria de joventut.
Obligacions concretes
• S'ha determinat, segons informe econòmic, que el cost del projecte ascendeix a 41.131,30
euros, incloent-hi tant les despeses directes com indirectes.
• Les parts acorden, per una millor execució del projecte que l'Ajuntament de Montuïri serà
l'Administració coordinadora del projecte i serà la que rebi les aportacions de les altres
administracions, com les seves pròpies i la que haurà de justificar les despeses abans de la
finalització de l'any pressupostari en curs.
• Tot i el punt anterior, la persona contractada treballarà i estarà disponible per al conjunt
d'institucions signants d'aquest conveni.
• S'acorda que totes les parts facilitaran les dades necessàries, així com l'accés del tècnic als
centres educatius, instal·lacions o activitat perquè el professional desenvolupi les tasques
comanades i pugui relacionar-se amb els joves.
El Consell de Mallorca es compromet a:
• Coordinar els agents que formen part de tot el programa "Sistema Jove", amb l'objectiu de
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garantir implementació de polítiques locals i insulars de joventut a tota l'illa de Mallorca.
• Fomentar i facilitar la cooperació interinstitucional entre les diferents administracions
signants.
• A aportar un import màxim de 38.912,10 € per a la contractació d'un tècnic de grau mitjà a
jornada completa perquè treballi de manera mancomunada, en matèria de joventut per als
municipis signants, com a part de la despesa inclosa al present conveni.
• A designar una persona treballadora del servei insular de Joventut com a contacte continu i
assistència a la persona contractada.
• Establir eines i espais de treball de qualsevol classe que facilitin la implantació de polítiques
locals o insulars de joventut.
L'ajuntament de Montuïri es compromet a:
• Contractació del tècnic generalista de joventut, a través d'un borsí d'interins, que haurà de
complir els següents requisits:
◦ Llicenciatura o Grau
◦ Contractació corresponent al Nivell laboral A2
◦ Competència lingüística: Nivell C1 en llengua catalana.
• Tramitar la gestió de les nòmines del treballador contractat en el marc del present conveni, així
com les vacances i altres situacions laborals.
• Aportar un espai de treball amb taula, amb accés a subministraments, material d'oficina i accés
a internet.
• Disposar, si escau, d'un espai on poder desenvolupar activitats amb els joves o entrevistes
personals.
• Aportar cinc-cents cinquanta-quatre euros amb vuitanta-tres cèntims (554,83 €) anualment, per
tal de cobrir part de les despeses existents.
• Col·laboració dels serveis municipals de dinamització juvenil el qual que està compost per un
treballador/a encarregat de la intervenció directa.
• Facilitar la coordinació amb l'altre personal municipal com ara educadors socials, agents de
policia local o d'altres que es considerin convenients pel desenvolupament de la seva tasca.
• L'Ajuntament es compromet que qualsevol regidoria de l'ajuntament o entitat depenent d'ell
cooperaran de manera activa, quan així fos necessari, en les tasques que hagi de desenvolupar el
tècnic de joventut, dins les seves competències.
L'Ajuntament d'Algaida es compromet a:
• Aportar un servei de reprografia per al conjunt del sector a disposició del persona contractada
dins el marc del programa SISTEMA JOVE.
• Disposar, si escau, d'un espai on poder desenvolupar activitats amb els joves o entrevistes
personals.
• Aportar cinc-cents cinquanta-quatre euros amb vuitanta-tres cèntims (554,83 €) anualment, per
tal de cobrir part de les despeses existents.
• Col·laboració dels serveis municipals de dinamització juvenil el qual que està compost per un
treballador/a encarregat de la intervenció directa.
• Facilitar la coordinació amb el personal encarregat de la dinamització i informació juvenil i
d'altre personal municipal com ara educadors socials, agents de policia local o d'altres que es
considerin convenients pel desenvolupament de la seva tasca.
• L'Ajuntament es compromet que qualsevol regidoria de l'ajuntament o entitat depenent d'ell
cooperaran de manera activa, quan així fos necessari, en les tasques que hagi de desenvolupar el
tècnic de joventut, dins les seves competències.
L'Ajuntament de Porreres es compromet a:
• Aportar un equip informàtic portàtil, el qual estarà a disponibilitat de la persona contractada en
el marc del programa SISTEMA JOVE.
• Disposar, si escau, d'un espai on poder desenvolupar activitats amb els joves o entrevistes
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personals.
• Aportar cinc-cents cinquanta-quatre euros amb vuitanta-tres cèntims (554,83 €) anualment, per
tal de cobrir part de les despeses existents.
• Col·laboració dels serveis municipals de dinamització juvenil el qual que està compost per un
treballador/a encarregat de la intervenció directa.
• Facilitar la coordinació amb el personal encarregat de la dinamització i informació juvenil i
d'altre personal municipal com ara educadors socials, agents de policia local o d'altres que es
considerin convenients pel desenvolupament de la seva tasca.
• L'Ajuntament es compromet que qualsevol regidoria de l'ajuntament o entitat depenent d'ell
cooperaran de manera activa, quan així fos necessari, en les tasques que hagi de desenvolupar el
tècnic de joventut, dins les seves competències.
L'Ajuntament de Vilafranca de Bonany es compromet a:
• Cedir una carpa de la seva propietat de 100 m2 per a l'organització d'esdeveniments i un equip
de so per a la realització d'accions dins el marc del programa SISTEMA JOVE.
• Disposar, si escau, d'un espai on poder desenvolupar activitats amb els joves o entrevistes
personals.
• Aportar cinc-cents cinquanta-quatre euros amb vuitanta-tres cèntims (554,83 €) anualment, per
tal de cobrir part de les despeses existents.
• Facilitar la coordinació amb el personal encarregat de la dinamització i informació juvenil i
d'altre personal municipal com ara educadors socials, agents de policia local o d'altres que es
considerin convenients pel desenvolupament de la seva tasca.
• L'Ajuntament es compromet que qualsevol regidoria de l'ajuntament o entitat depenent d'ell
cooperaran de manera activa, quan així fos necessari, en les tasques que hagi de desenvolupar el
tècnic de joventut, dins les seves competències.
Tercera. Compromís econòmic
La signatura d'aquest conveni, per fer front a les obligacions que en ell es contemplen,
implicaran compromisos econòmics, els quals s'hauran d'imputar al pressupost anual
corresponent (de cada una de les entitats signants) i caldrà que siguin tramesos, amb la signatura
d'aquest document o pròrroga del conveni a l'administració corresponent, així com s'hagi fixat a
l'apartat anterior, en determinar les obligacions concretes de cada una de les parts intervinents.
Es consideren despeses correctament imputades a aquest conveni les derivades de l'execució
d'aquest, sigui de manera directa o indirecta (però fefaentment comprovada la relació);
susceptibles de ser finançades per les aportacions financeres de les parts; correctament
justificades d'acord amb la normativa vigent; que estiguin abonades abans de la data de
finalització del conveni; i s'hagin justificat com a necessàries.
Quarta. Conseqüències per l'incompliment de les obligacions i compromisos assumits per les
parts.
Qualsevol de les parts, que consideri que s'ha incomplit qualsevol obligació o compromís
reflectit a aquest conveni, podrà notificar a la part incomplidora un requeriment perquè
compleixi en un termini de quinze dies amb les obligacions o compromisos que es consideren
incomplits. Aquest requeriment serà comunicat al responsable del mecanisme de seguiment,
vigilància i control de l'execució del conveni i a les altres parts signants.
Si transcorregut el termini indicat al requeriment persistís l'incompliment, la part que el va
dirigir notificarà a les parts signants la concurrència de la causa d'incompliment i si entén resolt
el conveni.
En aquest cas, la part reclamant, si així ho considera, podrà reclamar indemnització dels
perjudicis causats, sempre que quedin prou justificats.
Cinquena. Comissió de seguiment i mecanismes de control
El seguiment de les actuacions previstes al conveni es durà a terme de manera piramidal.
En un primer esglaó, es planteja el seguiment tècnic que es desenvoluparà pels tècnics designats
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per la Direcció Insular de Participació i joventut junt les persones tècniques designades per les
entitats participants d'aquest conveni, amb la participació del professional adscrit al programa.
Amb aquest control s'aconsegueix dur un seguiment més proper a l'evolució del programa, així
com poder anar adaptant, si escau, la manera d'executar les diverses activitats; sense que això
pugui implicar cap modificació dels acords signats, ni de les aportacions acordades pels
participants en el conveni.
Per tal de poder fer una verificació d'aquest seguiment s'haurà de redactar, de manera semestral,
un informe de control que serà remès a la Comissió de Seguiment.
La Comissió de seguiment, serà el segon esglaó, i estarà conformada per un representant de
cada una de les entitats signants del conveni.
Aquesta Comissió de seguiment es reunirà sempre que qualsevol de les parts ho requereixi o,
almanco, un pic anual, abans de la finalització del conveni.
Les seves funcions són:
• La Comissió durà a terme el seguiment de l'execució del conveni, així com el compliment dels
compromisos assolits per les parts.
• La Comissió resoldrà les diferències en la interpretació del conveni per les parts signants.
• La Comissió establirà, si escau, les accions específiques a desenvolupar per la persona
professional adscrita al programa, així com la manera de fer-ho, únicament si existeix conflicte
o diferent interpretació a l'efecte entre les parts.
• La Comissió, en cas de finalització del present conveni sense que s'hagin assolit els objectius o
siguin discutits, haurà d'acordar la continuació i finalització de les actuacions en curs que
considerin oportunes, establint un termini improrrogable per a la seva finalització, d'acord amb
la normativa vigent.
Sisena. Termini i forma de Justificació i control de les actuacions a realitzar per cadascuna de
les parts
Les parts han d'aportar a les parts signants del conveni d'una memòria d'actuació justificativa del
compliment dels compromisos acordats, amb indicació de les actuacions executades i dels
resultats obtinguts, una setmana abans de la reunió anual de la Comissió, per tal de poder-ne fer
un seguiment en la reunió o, si escau, qualsevol altra acció.
Igualment, en cas que s'hagi designat una de les administracions com a coordinadora i hagi
rebut les aportacions econòmiques de les altres, dins el mateix termini establert al paràgraf
anterior, haurà d'aportar una memòria econòmica justificativa de les despeses derivades de
l'execució del conveni, que contindrà, com a mínim:
• Un estat d'ingressos i despeses imputades al programa objecte del conveni.
• Per a cadascuna de les partides que conformen el pressupost del programa, una relació
classificada de les despeses de l'activitat, amb identificació de la persona creditora i del
document, el seu import, data d'emissió i data de pagament.
• Les factures o documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb
eficàcia administrativa incorporats en la relació a què es fa referència en el paràgraf anterior i, si
escau, la documentació acreditativa del pagament.
Això es fa, per tal que la Comissió pugui acordar auditar les contes i, si cal, dur a terme una
revisió i prendre les mesures pertinents.
En cas que no s'hagi designat administració coordinadora i cada una de les administracions
signants del conveni hagin fet front a una part de les despeses del conveni, juntament amb la
memòria d'actuacions hauran d'acompanyar una memòria econòmica amb els mateixos elements
que els descrits a l'apartat anterior i amb la mateixa finalitat.
Setena. Modificació del present conveni
Aquest conveni podrà ser modificat, sempre que estigui vigent, a proposta de qualsevol de les
parts, per acord unànime de la Comissió de Seguiment, d'acord amb l'establert a l'article 49 de la
Llei 49/2015 i seguint els procediments establerts normativament.
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Vuitena. Termini d'execució i durada del conveni
El conveni entra en vigor l'endemà a la seva signatura, essent la seva vigència fins al 31 de
desembre de 2021. Aquest s'entendrà prorrogat de manera automàtica, de manera anual i per any
natural, fins a un màxim de quatre anys.
Amb independència de l'aplicació de la pròrroga automàtica, durant el darrer trimestre de l'any
natural en el qual ens trobem, la Comissió de Seguiment s'haurà de reunir per tal de comprovar
el nivell de compliment de l'objecte del conveni. Duent a terme les comprovacions oportunes de
les memòries presentades per les parts, tant d'actuacions com econòmiques. I, al mateix temps,
acordar les aportacions de les entitats participants per l'any vinent i així, que cada una de les
parts pugui incloure als pressuposts anuals de despeses de l'any següent els compromisos
econòmics adquirits.
Novena. Extinció del conveni
El present conveni s'extingirà pel compliment de les actuacions que constitueixen el seu objecte
o per incórrer en causa de resolució.
Seran causes de resolució:
• El transcurs del termini de vigència de quatre anys sense haver-se acordat la pròrroga d'aquest.
• L'acord unànime de totes les parts.
• L'incompliment de les obligacions i compromisos assumits per alguna de les parts.
• Per decisió judicial declaratòria de nul·litat.
• Renúncia del conveni per qualcuna de les parts. Aquesta denúncia s'haurà de realitzar amb una
antelació mínima de dos mesos abans que finalitzi el període de vigència del conveni.
• Per qualsevol altra causa prevista en les lleis.
Desena. Efectes de la resolució del conveni
• Una vegada que es resol el conveni, es durà a terme la seva liquidació, a fi de determinar el
compliment de les obligacions i compromisos de cadascuna de les parts.
• Les aportacions compreses a realitzar per les parts signants no podran ser superiors a les
despeses derivades de l'execució del conveni. Ha d'interpretar-se que les aportacions
compromeses per les parts van destinades a cobrir les necessitats de finançament del programa
convingut, per la qual cosa si s'adonés un hipotètic excés de finançament haurà de ser calculat
sempre en despeses imputables al programa convingut.
• Si de la liquidació resultés que l'import de les actuacions executades per la receptora de
finançament fos inferior als fons que la mateixa hagués rebut de la resta de parts del conveni per
a finançar aquesta execució, aquella haurà de reintegrar a la resta de parts l'excés que
proporcionalment els correspongui en el termini d'un mes des de l'aprovació de la liquidació.
• Transcorregut el termini d'un mes, sense que s'hagi produït el reintegrament, s'haurà d'abonar a
aquestes parts, també en el termini d'un mes a comptar des d'aquest moment l'interès de demora
aplicable al citat reintegrament, que serà en tot cas, el que resulti de les Disposicions de caràcter
general reguladores de la despesa pública i de l'activitat economicofinancera del sector públic.
• Si per contra, l'import de les actuacions executades fos superior als ingressos imputables al
programa convingut, la resta de parts del conveni, en el termini d'un mes des de l'aprovació de
la liquidació del conveni, hauran d'aportar la diferència que correspongui a cadascuna amb el
límit màxim de la quantitat que cadascuna s'hagués compromès a aportar en virtut del conveni.
Onzena. Protecció de dades de caràcter personal
Amb relació al tractament de les dades de caràcter personal que implicaran l'execució d'aquest
conveni, totes les administracions actuants, en el desenvolupament de les seves corresponents
activitats, o les actuacions que facin tercers derivades del present Conveni, atendran les
disposicions d'obligat compliment establertes en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de
Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.
Aquest Conveni se sotmet al que es disposa en l'article 8.1.b) de la Llei 19/2013, de 9 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
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Dotzena. Règim jurídic
• La naturalesa administrativa d'aquest conveni és la que es marca a la Llei 40/2015 de Règim
Jurídic del Sector Públic.
• El present Conveni que en cap cas té caràcter contractual i, per tant, s'acull a l'article 31.1.b de
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic.
• Les qüestions litigioses que sorgeixin entre les parts durant el desenvolupament i execució del
conveni i que no puguin ser resoltes en la Comissió de Seguiment prevista en la Clàusula
cinquena, se sotmetran a la jurisdicció contenciosa administrativa, conforme al que es disposa
en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosos-Administrativa.
I en conformitat, signam aquest conveni, al lloc i data indicats en l'encapçalament»
Segon. Facultar a la batlessa a firmar l’esmentat conveni. «

La Sra. Sampol, regidora del PP, demana quins eren els requisits per accedir a la convocatòria i
qui poden ser els beneficiaris. La Sra. Batlessa diu que a Porreres no s'ha limitat cap epígraf sinó
que qualsevol activitat empresarial s'hi pot adherir, però havien de justificar un 20% de pèrdues.
Així i tot hi ha gent que no ho ha pogut presentar.
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La Sra. Batlessa explica que es proposa prorrogar la subvenció. Es va fer un fons comú de
39.000 euros aproximadament entre el Govern, el Consell i l'Ajuntament que en total eren
120.000 euros. Es varen atorgar quasi 50.000 euros i se n'han beneficiat unes 35 empreses. Han
sobrat uns 69.000 euros. Es planteja fer una nova convocatòria o prorrogar una segona
convocatòria el mes d'octubre. S'elimini el condicionat del fet que no es puguin acollir si han
rebut altres ajudes si poden justificar pèrdues d'un 20% per poder arribar al màxim de gent
possible.
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VUITÈ. PRÒRROGA DE LES SUBVENCIONS PER PAL·LIAR LES
CONSEQÜÈNCIES DE LES RESTRICCIONS MOTIVADES PER LA CRISI
SANITÀRIA DE LA COVID-19 EN ELS SECTORS ECONÒMICS.

El Sr. Garí, regidor MÉS, diu que opten per la proposta de pròrroga. Demana si s'ha estudiat el
perquè no s'han pogut donar tots els recursos als diversos pobles, entre ells Porreres. La Sra.
Batlessa explica que les condicions que s'exigeixen són molt complicades en un temps de
pandèmia. Un requisit és que han d'estar al corrent del pagament de la Seguretat Social i ha
empresaris o autònoms que puntualment per la pandèmia no ha pogut pagar alguna quota, però
tècnicament no és possible. Per exemple, no pots tenir deute al banc.
El Ple de l'Ajuntament, vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 15 de juliol de
2021, va aprovar per unanimitat el següent acord:
«Atesa la convocatòria de subvencions 2021 adreçada als ajuntaments de Mallorca per pal·liar
les conseqüències de les restriccions motivades per la crisi sanitària de la COVID-19 en els
sectors econòmics, aprovada en sessió de 26 de febrer de 2021 del Consell Executiu del Consell
de Mallorca.
Atesa la concessió d’una subvenció a l’Ajuntament de Porreres per a la finalitat de la
convocatòria abans esmentada, acord adoptat en sessió de 10 de març de 2021, del Consell
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La Sra. Sampol diu que el document s'ha de presentar abans del 24 de juliol, però es contesta
que s'ha prorrogat aquest termini per poder dur-ho a Ple.

Ajuntament de Porreres
Executiu del Consell de Mallorca.
Per tot això, el Ple de l'Ajuntament de Porreres, acorda per unanimitat:
PRIMER. La pròrroga del termini per convocar i publicar les subvencions amb el romanent de
les convocatòries publicades al BOIB per l’Ajuntament de Porreres, amb el triple fons de
finançament (Consell de Mallorca, Govern de les Illes Balears i Ajuntament de Porreres), fins el
31 de desembre de 2021.»

El Sr. Bartomeu Garí, regidor MÉS, exposa que ens sembla bé l'elaboració d'aquest Pla de
gestió sostenible de l'aigua que té per finalitat actuacions sobre l'ús de l'aigua en situacions
d'alerta i sequera eventual i les mesures que cal aplicar en relació amb l'ús del domini públic
hidràulic. Són interessants les dades que aporta aquest informe sobre la situació de les
extraccions del Pou de Porreres i les dades sobre el percentatge de pèrdues d'aigua a la xarxa.
Tot i que som el mes de juliol, teniu informació de quin percentatge de pèrdua té Porreres avui
dia? El Sr. Martorell diu que són dades actualitzades i que el percentatge de pèrdues va a la
baixa.
El Sr. Garí, regidor de Més, continua explicant que són molt importants també les campanyes de
conscienciació ciutadana per fer front a la sequera que presenta aquest pla, en aquest sentit
pensam que l'Ajuntament de Porreres hauria de posar en marxa campanyes de sensibilització de
l'ús responsable de l'aigua en temps de normalitat. No cal esperar situacions de prealerta, alerta
o d'emergència. Pel que respecta a línies d'actuació per prevenir sequera, ens agradaria saber
més concretament de quins pous es tracta quan es parla de: (a) pous en desús que passarien a ser
pous d'emergència; (b) pous amb cabal sobrant que puguin servir per administrar aigua al poble
ampliant la xarxa actual. La Sra. Batlessa diu que Porreres just té un pou. La gestió d'aigua la du
un consorci d'aigües adherit a la Mancomunitat del Pla i quan s'ha de fer una infraestructura
d'aquest tipus s'encarreguen ells. Això és una de les previsions futures. Però ara hi ha municipis
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La Sra. Sampol, regidora PP, diu que els hi sembla molt interessant. Proposen que la campanya
ha d'arribar a tothom des dels infants i les escoles fins a la gent gran. La Sra. Batlessa diu que
també s'ha d'enfocar als habitatges vacacionals i en diversos idiomes perques els clients ho
puguin conèixer.
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La Sra. Batlessa explica aquesta proposta. Els Plans municipals de gestió sostenible de l'aigua
només són obligatoris pels municipis de més de 20.000 habitants. Però vàrem pensar que era
important saber en quina situació de sequera es troba Porreres per fer accions d'acord amb un
Pla. De cada vegada hi ha manco aigua pel canvi climàtic, l'activitat domèstica diària i les
pèrdues a la xarxa d'aigua potable. Porreres és un dels municipis de la Mancomunitat del Ple
que té manco pèrdues d'aigua a les canonades. Amb la bassa de regants es podrà reutilitzar
l'aigua de pluja. Estam en una situació de sequera de prealerta. Els dipòsits d'aigua funcionen 24
hores diàries perquè fa molta de calor. S'ha d'evitar que es malbarati l'aigua o la seva qualitat. Si
xupes molta aigua dels pous, aquesta pot tornar salada o que hi hagi nitrats. Creuen que és
important fer una acció de conscienciació i d'estalvi d'aigua. Si la situació variàs les accions
serien més contundents. És un pla flexible, obert i que es pot canviar segons la situació de cada
moment.

ACTA DEL PLE

NOVÈ. DACIÓ DE COMPTE DEL PLA DE GESTIÓ SOSTENIBLE DE L’AIGUA I
MESURES D’ACTIVACIÓ CONTRA SEQUERA

Ajuntament de Porreres
que estan en situacions més precàries i ara és prioritari. També es vol fer un conveni amb una
propietat privada que té un pou devora el Puig on hi ha el dipòsit per poder comprar-li l'aigua.
Algun any l'aigua ha minvat molt i per no aturar les bombes s'ha dut aigua amb camions. El Sr.
Martorell diu que la bomba no té prou capacitat per omplir el dipòsit. No és un problema de
quantitat ni qualitat de l'aigua. La Mancomunitat vol crear una Xarxa interconnectada per no
xuclar massa les venes sinó afegir aigua de dessaladora perquè es mescli. Amb les ajudes
europees es vol presentar un projecte amb aquest sentit.
El Sr. Garí diu que és molt necessari el tema de la conscienciació que l'aigua és un bé necessari i
escàs.

DESÈ. COMPTE GENERAL 2020
La Sra. Batlessa explica aquesta proposta i el Ple, amb l'assistència de tots els membres de la
Corporació, l’ha aprovat per majoria absoluta amb 10 vots a favor (6 El PI, 1 PSOE, 3 PP) i 3
abstencions (MÉS):
«Vist que s'ha format el Compte General d'aquesta Corporació corresponent a l'exercici
econòmic 2020, juntament amb tota la seva documentació annexa al mateix, segons la legislació
vigent.

ACTA DEL PLE

Finalitzat el debat la corporació queda assabentada del Pla de gestió sostenible de l’aigua i
mesures d’activació enfront d’episodis de sequera del municipi de Porreres emès el juliol de
2021.
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La Sra. Batlessa diu que la instal·lació meteorològica de l'AEMET s'ha canviat del camp de
futbol al dipòsit de l'aigua perquè allà no hi ha res que ho tapi. Així es tindran unes dades més
específiques del nivell de pluja.

Mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 81 de 19 de juny de
2021, el Compte General va ser objecte d'exposició al públic durant el termini de quinze dies i 8
més, durant els quals no es van presentar al·legacions, reclamacions, objeccions o observacions.
Vist l'informe favorable de la Comissió Especial de Comptes de 26 de juliol de 2021, i de
conformitat amb el que es disposa en l'article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora
de les Bases del Règim Local, el Ple, adopta per majoria absoluta el següent ACORD
PRIMER. Aprovar el Compte General de l'Exercici 2020 de l'Ajuntament de Porreres, així com
el de SMP i FAMP.
SEGON. Remetre el Compte General aprovat juntament amb tota la documentació que la
integra a la fiscalització del Tribunal de Comptes (i òrgan autonòmic), tal com s'estableix en
l'article 212.3 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial
decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i, en compliment dels mandats de la Llei Orgànica
2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i altra normativa
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Amb posterioritat, la Comissió Especial de Comptes d'aquest Ajuntament en sessió celebrada en
data 17 de juny de 2021 va emetre el corresponent informe preceptiu amb relació al Compte
General d'aquesta corporació relatiu a l'exercici 2021.

Ajuntament de Porreres
concordant, al Ministeri d'Hisenda.»
ONZÈ. MOCIÓ PER A FACILITAR L'ACCÉS A LA BANCA A LA GENT GRAN,
PROTEGIR ELS LLOCS DE TREBALL I GARANTIR LA PRESÈNCIA D’OFICINES
BANCÀRIES AL POBLE (MES)
La Sra. Rosa Maria Juan, regidora de MÉS, llegeix la moció.

La Sra. Juan diu que el seu partit troba que almanco s'ha d'instar al Govern a què faci alguna
cosa.
Finalitzat el debat, vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 15 de juliol, se
sotmet a votació la moció i s'aprova amb 10 vots a favor (6 El Pi, 3 MÉS, 1 PSOE) i 3 en contra
(PP):
«Moció que presenten els representants de MÉS per Mallorca a l'Ajuntament de Porreres per
facilitar l'accés a la banca a la gent gran, protegir els llocs de treball i garantir la presència
d'oficines bancàries al poble.

ACTA DEL PLE

La Sra. Sampol, regidora de PP, diu que no és competència de l'ajuntament i que no els hi
correspon a ells discutir-ho.
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La Sra. Francisca Mora, batlessa, diu que s'ha consensuat la moció amb els representants de
MES i proposa substituir la paraula "instar" per "suggerir "perquè no tenim competències. A
Porreres hi ha molta gent major que li agrada tenir una atenció més personalitzada. Han fet un
canvi de gestió cap a mitjans telemàtics. L'ideal és que ningú es quedi al carrer que tota la vida
ha fet feina al banc. Estam d'acord i votarem a favor.

1. Durant l'any 2019 els beneficis de la banca varen caure un 24% en comparació amb els que
va obtenir l'any 2018. Això vol dir que, en lloc de guanyar 15.140 milions d'euros, el sector va
guanyar 12.250 milions.
2. Els interessos de la banca s'han incrementat un 3,8%. Les comissions han baixat un 0,1%, i
tot i això han suposat uns 9.797 milions. Així i tot, el sector bancari anuncia pèrdues, la qual
cosa vol dir que ha obtingut menys marge de beneficis. A la recerca de l'objectiu de maximitzar
beneficis, està tancant sucursals, reduint l'horari d'atenció al públic i plantejant diferents
propostes d'ERO. Per això cal instar les entitats financeres que mantenguin els llocs de feina.
3. La banca cerca nous sistemes per incrementar els seus guanys: apuja el cost de les
comissions, alhora que redueix l'assessoria i els serveis presencials, i que tanca sucursals.
Aquest fet perjudica de manera greu les persones afectades per la bretxa digital, especialment la
gent gran.
4. La digitalització és el present i el futur, tot i que moltes persones no tenen la formació ni les
eines per a poder-s'hi adaptar. És qüestió de temps que aquesta situació es resolgui entre les
noves generacions, més escolaritzades i amb uns entorns digitals més consolidats en la seva vida
quotidiana i que estaran, per tant, més preparades. Per contra, en aquests moments la majoria de
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Fets

Ajuntament de Porreres
la gent gran té greus dificultats per accedir a aquest servei, a causa de la digitalització del sector.
Per tot això, el Ple municipal pren els acords següents:
Primer. L'Ajuntament de Porreres suggereix al Govern d'Espanya a declarar els serveis de
caràcter financer i bancari com a servei públic.
Segon. L'Ajuntament de Porreres suggereix a les entitats financeres a mantenir els llocs de feina
actualment amenaçats per diferents propostes d'ERO tant al conjunt de l'Estat com a les Illes
Balears. També insta el Govern de l'Estat a intervenir activament en la defensa d'aquests llocs de
feina.

Cinquè. L'Ajuntament de Porreres suggereix al sector bancari a centrar els seus esforços a oferir
serveis de qualitat per atendre les diferents necessitats de la ciutadania i poder així donar
resposta a cada persona usuària.
Sisè. L'Ajuntament de Porreres sol·licita a les entitats bancàries que donin una informació
adequada, legal i transparent sobre els serveis i productes que ofereixen a les persones, en
especial a la gent gran o amb dificultats.

ACTA DEL PLE

Quart. L'Ajuntament de Porreres demana a la banca que desisteixi de fixar el cobrament de
comissions de manteniment als pensionistes.
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Tercer. L'Ajuntament de Porreres demana a les entitats financeres que reforcin els recursos per a
poder oferir un servei adequat, durant tot el seu horari d'oficina, per a cobrir les necessitats dels
usuaris, especialment de la gent gran, molt afectada per la bretxa digital i garantir la presència
d'oficines bancàries al poble de Porreres.

DOTZE. MOCIÓ EN DEFENSA DEL SERVEI PÚBLIC DE CORREUS (MES)

La Sra. Batlessa diu que com ajuntament just hi ha la competència en mostrar el seu rebuig en
què es minvi la qualitat o la proximitat d'un servei públic. També estan d'acord en el fet que
s'han de garantir els drets laborals del personal
Finalitzat el debat, vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 15 de juliol, se
sotmet a votació la moció i s'aprova amb 10 vots a favor (6 El Pi, 3 MÉS, 1 PSOE) i 3
abstencions (PP).
«Moció que presenten els representants de MÉS per Mallorca a l'Ajuntament de Porreres en
defensa del servei públic de Correus.
Fets
1. En un context com l'actual, el servei postal prestat per Correus té un indubtable paper per
contribuir a la cohesió social, territorial i econòmica tant en l'àmbit estatal, com autonòmic i
especialment a l'àmbit municipal, recorrent i atenent diàriament totes les localitats i municipis
de l'Estat, garantint la prestació d'un servei públic a la ciutadania, empreses i administracions en
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La Sra. Rosa Maria Juan, regidora de MÉS, llegeix la moció.

Ajuntament de Porreres
la totalitat dels nuclis de població, al marge de la seva rendibilitat econòmica.
2. Les dades ho remarquen: més de 8.000 municipis atesos, 16 milions de llars, 3'2 milions
d'empreses (més del 99% són PIMES) i un total de 7.100 punts d'atenció en l'àmbit rural
(carters/es rurals i oficines) i més de 100.000 quilòmetres diaris.

6. A conseqüència d'aquestes decisions els serveis de distribució postal prestats fins ara a
Porreres estan baixant la seva qualitat dràsticament, amb el consegüent perjudici per a la
ciutadania i pel món comercial i empresarial del nostre poble.
7. L'actual Llei Postal i altres normes dependents reconeixen que: tots els usuaris remitents o
destinataris d'enviaments postals tenen dret a un servei postal universal de qualitat prestat de
forma permanent, en tot el territori estatal i a preus assequibles, almenys cinc dies a la setmana,
d'acord amb la normativa europea i estatal d'aplicació.
També diu que l'abast i la prestació efectiva del servei postal universal han de respondre als
principis de cohesió social i territorial, no discriminació per raó de qualsevol circumstància o
condició personal, social o geogràfica, continuïtat, eficàcia i eficiència en el servei i haurà
d'adequar permanentment a les condicions tècniques, econòmiques, socials i territorials i a les
necessitats dels usuaris, en particular en matèria de densitat de punts d'accés i d'accessibilitat als
mateixos sense detriment de la seva qualitat.
Per tot això, el Ple pren els acords següents requerint a la S.A.E. Correos y Telégrafos, Sociedad
Estatal de Participaciones Industriales, Ministeri d'Hisenda, Ministeri de Transports, Mobilitat i
Agenda Urbana, i al Govern de l'Estat:
Primer. Garantir la prestació dels serveis postals i la seva permanència al nostre municipi.
Segon. Afrontar diligentment la cobertura dels llocs estructurals suprimits a la Unitat de
Repartiment de Porreres, necessaris per oferir un servei de qualitat a la ciutadania.
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5. Cal recordar que en el seu dia Porreres tenia una Unitat de Repartiment Pròpia (servei de
carteria), i que per pura logística mal entesa es va traslladar als membres de la mateixa Unitat de
Repartiment a Felanitx, a 13 quilòmetres de distància, amb riscs i pèrdua de temps durant
l'horari de treball.
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4. Concretament, a Porreres l'empresa SAE Correos y Telégrafos S.A., S.M.E. va decidir en el
seu dia suprimir un carter i reduir l'horari d'atenció al client de la seva oficina, amb la qual cosa
fora d'aquest horari reduït els porrerencs han d'anar als serveis de pobles veïnats per a realitzar
les seves gestions postals. Hem tengut coneixement que l'empresa pública està duent a terme
una retallada en la contractació que està deixant sense cobrir l'ocupació estructural així com els
permisos i qualsevol classe d'absència de les persones treballadores, de manera que la població
ha patit dies sense carter/a.

ACTA DEL PLE

3. Els serveis postals, declarats durant l'estat d'alarma com a serveis essencials, són un valor
arrelat a la vida social dels municipis des de la prestació d'un servei públic, contribuint al
desenvolupament econòmic d'aquests, facilitant i donant accessibilitat al dret de ciutadans/es,
comerços, empreses i administracions de disposar d'un servei postal a preu assequible i de
qualitat. Però amb les actuals polítiques estratègiques i de gestió a la Direcció de Correus,
aquest dret s'està limitant.

Ajuntament de Porreres
Tercer. Mantenir la qualitat de les condicions laborals, garantint una plantilla amb prou
treballadors i treballadores que permeti les corresponents substitucions per malaltia, permisos o
vacances.
Quart. Garantir els compromisos de finançament que permetin a la nostra localitat, complint els
paràmetres de qualitat determinats per la llei, el correcte exercici de la prestació dels serveis
postals, i assegurant que tots els ciutadans/es rebin el repartiment de correspondència cinc dies a
la setmana com ordena la directiva postal europea.

El Sr. Veny diu que hi ha altres partits extremistes i que la moció és més general.
La Sra. Sampol, regidora del PP, diu que estan d'acord amb el fons, però no amb el títol i fer
referència a rebutjar tots els extrems, tant de dretes com d'esquerres, no just d'extrema dreta. El
Sr. Veny diu que les posicions d'extrema esquerra no fomenten cap de les posicions a les quals
es fa referències i no tindria sentit. La Sra. Juan diu que qui fomenta aquestes postures és
l'extrema dreta.
La Sra. Francisca Mora, batlessa, diu que votaran a favor perquè els polítics han de tenir
vocació de servei públic. Els posicionaments polítics s'han d'aconseguir fent feina i no
menyspreant o manipulant els drets d'alguns col·lectius com les dones, menors o els grups
LGTBI. No s'ha de contribuir als missatges d'odi ni dificultar la convivència. Estam d'acord i
votarem a favor.
Finalitzat el debat, vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 15 de juliol, se
sotmet a votació la moció i s'aprova amb 10 vots a favor (6 El Pi, 3 MÉS, 1 PSOE) i 3 en contra
(PP) amb l'assistència de tots els membres de la corporació el següent acord:
«Moció relativa al rebuig de les posicions d'extrema dreta que fomenten l'odi i la confrontació
política i de foment dels valors democràtics
L'aparició de moviments extremistes i la seva projecció és una realitat innegable que avança de
manera preocupant a la nostra societat. Aquests moviments abanderen qüestions diverses, com
la negació de la crisi climàtica, la violència masclista o la memòria democràtica; amb un elevat
grau d'hostilitat cap tot allò que actua per combatre o fomentar aquestes causes. Altrament, la
pandèmia de la Covid-19, i les mesures que s'han pres per evitar l'expansió d'aquest virus, els hi
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La Sra. Rosa Juan, regidora de MÉS, diu que votaran a favor, però pensen que falta concretar a
nivell d’esmentar alguns dels protagonistes de les accions que es descriuen, malgrat que es pot
deduir que fa referència a VOX. Afegeix que alguns partits estan disposats a pactar amb aquests
partits, i aquest fet es preocupant.

ACTA DEL PLE

TRETZE. MOCIÓ RELATIVA AL REBUIG DE LES POSICIONS D'EXTREMA DRETA
QUE FOMENTEN L'ODI I LA CONFRONTACIÓ POLÍTICA I DE FOMENT DELS
VALORS DEMOCRÀTICS (PSOE)
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Cinquè. Donar trasllat d'aquests acords al Govern de l'Estat, a la S.A.E. Correos y Telégrafos, a
la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, al Ministeri d'Hisenda, i al Ministeri de
Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.»

Ajuntament de Porreres
ha permès difondre una gran quantitat de fakes news, de teories negacionistes i de la conspiració
per arremetre contra els diferents governs que han hagut de gestionar aquesta situació.
Tots aquests moviments conflueixen en la interpretació de la pandèmia com un instrument creat
per una elit política i empresarial amb l'objectiu de minvar i controlar les llibertats de la
ciutadania, i imposar mesures de restricció econòmica per generar pobresa i afavorir una major
dependència de la població. De la mateixa manera, en aquesta òrbita també s'han generat
moviments contraris a l'ús de la mascareta o als vaccins que ara mateix s'estan inoculant per
combatre l'expansió d'aquest coronavirus.

I si aquest escenari no resulta prou preocupant, cal advertir de la possibilitat que puguin accedir
als diferents governs de la mà de forces polítiques democràtiques que abracen les seves idees
amb l'únic objectiu d'arribar o mantenir-se en el poder, en lloc de contribuir al seu aïllament i
combatre, des de les mateixes garanties que ofereix el nostre sistema democràtic, l'amenaça que
suposen tots aquests grups per les institucions i els valors democràtics.
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Per la seva banda, les xarxes socials s'han convertit en un magnífic aliat de tots aquests
moviments per poder difondre el seu pensament i contribuir al foment de la desconfiança, la
ruptura social i la deslegitimació del nostre sistema democràtic. Igualment, ara mateix també
disposen d'altres canals de comunicació en el marc de la seva aparició a les cambres de
representació de la ciutadania, d'es d'on fan d'altaveu de discursos d'odi i de confrontació.

ACTA DEL PLE

En qualsevol cas, tots aquests moviments comparteixen la vocació unívoca de desprestigiar i
deslegitimar les institucions i qui les representa, rompre consensos establerts per la nostra
societat i, en definitiva, posar en dubte els fonaments del nostre sistema democràtic a través de
la seva erosió constant, mitjançant la crispació política i l'agitació social. Sigui com sigui, tots
aquests grups s'han fet un lloc davant les incerteses i la inseguretat de la ciutadania, produïda
per la pandèmia i les seves conseqüències socials i econòmiques.

1. L'ajuntament de Porreres manifesta la seva condemna més absoluta a qualsevol expressió o
acte violent contra les institucions, partits polítics o representants públics.
2. L'Ajuntament de Porreres manifesta el seu rebuig a les posicions extremistes que només
fomenten idees d'odi i confrontació, i que s'aparten dels valors de la tolerància i el respecte en
els que es basa la nostra convivència.
3. L'Ajuntament de Porreres manifesta el seu compromís per no donar suport a aquelles
iniciatives que conformen l'agenda d'aquests moviments extremistes i a mantenir el consens
polític relatiu als drets socials, que són una conquesta irrenunciable de la nostra societat,
fonamentalment, els drets de la dona i la lluita contra la violència masclista; la protecció dels
menors; el manteniment dels sistemes públics d'educació, sanitaris i de pensions; i la protecció
social dels treballadors i treballadores enfront de les situacions de crisi; els drets mediambientals
i la lluita contra la crisi climàtica; i els drets que es refereixen a la llibertat sexual i reproductiva
de la ciutadania.
4. L'Ajuntament de Porreres insta el Govern de les Illes Balears, al Govern de l'Estat i a les
institucions europees a aprofundir en el diàleg que promou la consciència social i a impulsar el
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Per tot això, el Grup Municipal Socialista de l'Ajuntament de Porreres presenta la següent moció
i el Ple de l'Ajuntament l'aprova per majoria absoluta:

Ajuntament de Porreres
respecte relatiu els valors fundadors del nostre sistema democràtic, l'enfortiment de les seves
institucions, i la protecció dels drets socials de la ciutadania.»
CATORZÈ. DACIÓ
DELEGADES.

DE

COMPTE

DECRETS

DE

BATLIA/REGIDORIES

La corporació queda assabentada.
QUINZÈ. DACIÓ DE COMPTE ACORDS JUNTA DE GOVERN.

El Sr. Miquel Àngel Veny, regidor de Serveis Socials, explica que al passat ple hi va haver una
pregunta de MÉS relativa a una queixa d'algun usuari del servei de menjador a domicili. El Sr.
Veny diu que Serveis Socials ha impulsat una enquesta de satisfacció dels usuaris i comenta els
principals resultats. En general ha sortit bastant bé amb algunes propostes puntuals de millora
que s'han traslladat a l'empresa. S'ha fet a 7 persones, que són tots els usuaris. La majoria
considera que el servei compleix les seves necessitats, ja que els ajuda a mantenir uns bons
hàbits alimentaris. Un comenta que li agradaria que fos més casolà, però entenem que és una
qüestió de gust personal i no de queixa al servei. Tots diuen que el servei els hi dóna
tranquil·litat perquè no s'han de preocupar del menjar. També consideren que el servei i la
higiene és adequat. Algunes persones diu que els hi costa llegir les etiquetes i s'ha demanat que
s’ampliï la lletra dels menús. Sobra la composició i la quantitat dels menús, en general estan
satisfetes. Diuen que a vegades la fruita és un poc verda i l'han de guardar uns dies, però s'entén
que si la fruita és molt madura pot generar problemes. Una persona considera que alguns
aliments, com l'arròs i els ciurons, és podrien cuinar un poc millor i la valora 4 sobre 10 . Pel
que fa a la varietat dels menús, alguns estan satisfets i altres pensen que podrien ser més variats.
També hi ha satisfacció amb les persones que el reparteixen i que el tracte és molt bo. En
general la valoració del servei és bastant bo, excepte algun cas puntual tenint en compte que són
persones majors i estan avesades a menjar casolà, però es revisarà el tema de les etiquetes.
El Sr. Sebastià Lliteres, regidor de MÉS, agraeix que s'hagi fet aquesta enquesta i proposa si es
pot fer cada any. El Sr. Bartomeu Garí, regidor MÉS, afegeix que les queixes que li varen
arribar era amb relació al menú. Creu que ha quedat molt clar i dóna les gràcies.
El Sr. Juan Obrador, regidor PP, sol·licita les actes de les comissions de la fundació i l'empresa.
El Sr. Obrador diu que les voreres estan bastant brutes i demana quan es començaran a fer net.
El Sr. Martorell contesta que l'empresa que va guanyar, Urbient, va començar dijous passat.
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SETZÈ. TORN OBERT DE PRECS I PREGUNTES.

ACTA DEL PLE

El Sr. Lliteres, regidor de MÉS, diu que l’acta de la Junta de Govern de 20 de maig hi ha dues
factures de tasques jardinera per valor d’uns sis mil euros que no es corresponen al contracte de
jardineria. La Sra. Batlessa diu que son factures de tasques pendents però que l’assessoria no ho
havia presentat.
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La Sra. Sampol diu que es varen demanar en format excel i es contesta que s’han inclòs al
document Drive.

Ajuntament de Porreres
Explica que es va licitar i hi va haver ofertes temeràries de dues empreses que ho varen haver de
justificar.
El Sr. Obrador demana informació sobre la concessió d'Algalia que va acabar dia 30 de juny i si
hi ha una altra empresa o com està. La Sra. Batlessa diu que el contracte s'havia de prorrogar
fins que entrés el nou concessionari perquè no hi hagués un buit del servei. Es reajustarà el
servei amb les condicions actuals perquè les necessitats actuals no són les mateixes de quan es
va fer. A més el manteniment de les instal·lacions esportives s'ha separat. El Sr. Obrador demana
si just es contracte el tema de piscina i es contesta que sí.

El Sr. Obrador proposa si al polígon industrial es podria destinar una nau per poder fer activitats
de qualsevol classe pels porrerencs i porrerenques. La Sra. Batlessa diu que hi haurà uns solars
que aniran destinats a serveis de l'ajuntament, entre ells una nau per a la brigada o per un punt
verd. El Sr. Obrador diu que s'haurà d'exigir que es facin aljubs per recollir l'aigua. El Sr.
Martorell diu que això està previst a les Normes Subsidiàries.
El Sr. Obrador demana si ja s'han trobat solucions als aparcaments de la Ronda. El Sr. Martorell
diu que just en queda un i li vàrem donar com a termini el mes d'agost. És cert que hi ha un
perill, però tenen molts de problemes perquè no els poden deixar al carrer davant el seu
municipi perquè no hi cap, tampoc a sòl rústic ni tenen cap nau on deixar els camions.
El Sr. Obrador demana com estan les obres del centre de dia. El Sr. Veny diu que el projecte està
fet, s'ha donat la llicència municipal i el Consell de Govern de les Illes Balears va aprovar el
procediment de licitació per poder començar les obres. Va segons el previst.
El Sr. Obrador demana si podeu fer cinc cèntims de les festes. La Sra. Batlessa explica que es
varen reunir amb el Govern i el Consell i se'ls va informar de les mesures sanitàries vigents. A
partir de la una del vespre ja no estan permeses les reunions socials. No estan permeses les
revetlles en les quals la gent està dreta consumint alcohol. Però sí que es permeten fer concerts i
actuacions culturals. S'han licitat les diferents actuacions, però estam a l'expectativa si les
mesures canvien. No es pretén posar en risc a ningú. Demanarem col·laboració a la gent per
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El Sr. Obrador demana quan estaran acabades les obres dels nínxols del cementeri. El Sr. Veny
contesta que a finals d'estiu o setembre. La Sra. Batlessa diu que els nínxols són uns mòduls
prefabricats que estaran pel setembre.
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El Sr. Obrador diu que a les xarxes socials s'ha anunciat que es posa a disposició dels ciutadans
un cotxe híbrid i demana informació. La Sra. Miquela Bordoy Obrador, regidora de medi
ambient, explica que s'ha signat un conveni amb Hyundai i que s’ofereix un vehicle elèctric de
forma gratuïta durant tres mesos perquè la gent el provi. Llavors hi haurà un cost que depèn de
les hores d'ús. A l'ajuntament no li costa res, però si no arriben a un ús mínim, l'ajuntament s'ha
compromès a llogar-lo per a un ús municipal. La Sra. Batlessa diu que l'ajuntament s'encarrega
del punt de recàrrega i també per fomentar l'ús dels vehicles elèctrics, a part d'usar un cotxe.
L'ajuntament també haurà de fer-ho net. La Sra. Miquela Bordoy Obrador diu que es reserva a
través d'una aplicació mòbil que també és la clau.

ACTA DEL PLE

El Sr. Lliteres demana si hi haurà un increment de despesa anual. El Sr. Martorell diu que és
diferent perquè serà un contracte de servei. Fins ara a l'Ajuntament no li costava res Algalia. El
Sr. Martorell diu que l'important és que la piscina funcioni de forma eficient. El tema del gimnàs
aïnarà a part.

Ajuntament de Porreres
gaudir les festes de forma sana i segura. La Sra. Miquela Bordoy Obrador, regidora de festes,
explica que l'ajuntament ha organitzat diversos concerts i les entitats també han preparat
activitats. La Sra. Mora diu que tot va amb reserva prèvia i se prepararan taules de quatre
persones, seguint el model de Mallorca live. També es contractarà seguretat privada. Es
considera que és millor que l'ajuntament organitzi activitats controlades perquè la gent es
relacioni de manera saludable per evitar que es facin festes alternatives.

El Sr. Lliteres diu que ja s'ha adjudicat el contracte del desbrossament de camins com ja s'ha
explicat anteriorment. Comenta que alguns veïns han demanat que es posin senyals indicadors
de velocitat i reductors de velocitat, ja que sovint s'incompleixen les normes en aquest sentit i
això provoca un perill evitable. El Sr. Martorell diu que a sòl rústic no es solen posar reductors
de velocitat perquè no hi ha llum i tampoc va bé als conductors de tractors, ja que els genera
molts problemes. És molt delicat. El Sr. Martorell afegeix que els indicadors de velocitat sí que
està previst posar-los i que es pot fer una campanya de conscienciació.
El Sr. Lliteres diu que hi ha queixes pel que fa al cobrament dels abonaments de la piscina
perquè molts rebuts es passen com a rebuts del Servei d'Atenció a Domicili i la gent els retorna.
La Sra. Batlessa diu que no en tenia constància, però que ho demanaran.
El Sr. Lliteres diu que els hi ha arribat la informació que a l'escoleta, a partir d'ara l'Ajuntament
finançarà només un dels berenars que s'hi donaven, en lloc de cada dia. Voldríem saber si això
realment és així, i perquè s'ha fet així. La batlessa diu que era una excepció que va fer
l'ajuntament per promocionar el producte local de Porreres en temps de pandèmia. La Sra.
Maria Antònia Veny, regidora d'educació, diu que era una mesura excepcional i que hi havia
pares o mares que ho valoraven com a mesura positiva, però d'altres consideren que cada
família ha de donar el berenar que trobin. Com que ha funcionat bé, s'ha optat per una mesura
intermèdia que consisteix a oferir-ho un sol dia.
El Sr. Lliteres vol saber si per aquest curs que ve es té previst mantenir el servei de neteja a
l'Escola Nova que es va posar també els matins per mantenir nets els banys, entre d'altres i per
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El Sr. Lliteres demana quan es té previst treure les ajudes als pagesos i ramaders de Porreres que
es varen preveure als pressuposts? La Sra. Batlessa diu que estan previstes pel proper mes de
setembre i serien per comprar menjar pels animals, perquè sembla que és el que més necessiten.
Afegeix que es faran unes bases molt senzilles per accedir als ajusts. El Sr. Lliteres s'ofereix a
fer aportacions en el moment que s’elaborin.
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El Sr. Lliteres demana si es té previst fer els focs artificials. La Sra. Batlessa contesta que el
Govern ha recomanat que no es facin i tampoc els correfocs. Tampoc es pot fer la torrada perquè
implica manipulació d'aliments. El Sr. Lliteres demana si es podrà fer el servei de barra per part
de les APIMAS als concerts del parc de N’Hereveta. La Sra. Batlessa diu que en principi les
APIMAS estan disposades a fer el servei de beguda a taula, seguint les mesures vigents. El Sr.
Lliteres demana si es faran les rebaixes de bandera que es s’organitzen tradicionalment el dia 9
d’agost. La Batlessa contesta que no ho organitza l’Ajuntament sinó els comerços i que es faran,
el dilluns i dimarts horabaixa. El Sr. Lliteres demana si l'artista Damaris Gelabert té previst com
fer interactuar als infants de forma segura. La Sra. Miquela Bordoy, regidora de festes, contesta
que l'empresa s'encarrega que les mesures sanitàries es respectin.

ACTA DEL PLE

El Sr. Sebastià Lliteres, regidor de MÉS, dona l'enhorabona al Sr. Miguel Ángel Jiménez perquè
el logotip de les festes ha quedat una molt be.

Ajuntament de Porreres
mor de la COVID. El Sr. Martorell diu que s'estan preparant els plecs per la neteja d'edificis
municipals i s'ha previst afegir personal a causa de l'ampliació de l'Escola Nova, però a l'institut
no li correspon a l'ajuntament. La Sra. Maria Rosa Juan, regidora MÉS, demana si es mantindrà
el servei de neteja del matí i dels banys i es contesta que sí.

El Sr. Lliteres, regidor de MÉS, demana com està la tramitació urbanística de l'ampliació de
l'institut. El Sr. Martorell diu que avui han tingut una reunió per aquest tema, atès que els ha
passat un informe de carreteres que genera algunes dubtes i que segurament es farà un ple
extraordinari. També es durà el text refós de les Normes Subsidiàries i enviar al Consell per
revisar les esmenes per fer l'aprovació definitiva, sense necessitat d'exposició pública.
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La Sra. Batlessa contesta que aquestes dades eren alarmants, però resulten que eren del 2018.
Ens vàrem preocupar molt més si s'han incrementat en temps de pandèmia. El problema és que
aquestes dades es fonamenten en dades econòmiques i no socials. Pensam que les necessitats
dels infants es cobreixen amb les ajudes dels serveis socials. El Sr. Veny diu que hi ha un
problema d'economia submergida molt important i la realitat econòmica no és real. La Sra.
Batlessa recorda que s'ha creat l'Observatori i el Pacte per la infància en el que hi formen part
tots els partits polítics i entitats. El Sr. Lliteres diu que malgrat les mancances del sistema, a la
Conselleria de Serveis Socials tenen un grau preocupació per la infància i es fa bona feina.

ACTA DEL PLE

El Sr. Lliteres diu que, a títol informatiu, volen deixar constància de les dades sobre pobresa
infantil que varen sortir fa uns mesos: Porreres té un 30,6% d'infants en situació de
vulnerabilitat. És una barbaritat. Sabem que des dels serveis socials es fa feina, molta feina, i
que també entitats com Càritas ajuden molt. No volem demanar més a serveis socials.
Correspon a administracions supramunicipals ajudar a canviar el model, garantir feines estables
i ben remunerades per evitar situacions familiars de vulnerabilitat. És cert que l'informe que
justifica aquestes dades no té en compte l'acció dels serveis socials, i només se centra en dades
econòmiques, la qual cosa evidencia greus mancances del mateix sistema imperant actualment.

El Sr. Lliteres demana si ja es disposa de la subvenció per la gespa de Ses Forques i la pista del
pavelló? El Sr. Toni Sastre, regidor d'esports, contesta que s'ha concedit el màxim, és a dir
216.000 euros i inclou el camp de gespa del camp de futbol, el trespol del pavelló i la
cal·listènia.
El Sr. Lliteres demana en quina situació es troba la reforma de la ronda d'Alcassor, del carrer
Sala i carrer Cerdà? La Sra. Batlessa diu que falta l'autorització de carreteres per licitar les obres
de la ronda d'Alcassor i també han d'enviar el conveni per signar. El Sr. Martorell informa que
l'ordre de prelació és, primer el carrer Sala; després el carrer Cerdà i finalment, la ronda
Alcassor.
El Sr. Lliteres demana informació dels projectes contemplats a les ajudes Reactiva, on s'hi va
presentar la xarxa de sanejament de la ronda d'Alcassor i la renovació de les instal·lacions
elèctriques del cementiri i de n'Hereveta? El Sr. Martorell contesta que s'està fent feina amb els
projectes, però els tràmits són molt complexos per un ajuntament petit amb pocs recursos.
Finalment, afegeix diu que a finals d’agost-principis de setembre començaran les obres de la
ruta senderista-ciclista que va guanyar l'empresa Amer.
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El Sr. Lliteres demana si s'han inclòs les esmenes del catàleg de patrimoni que varen presentar i
el Sr. Martorell diu que no s'han inclòs perquè l'equip redactor va recomanar que es contestin
juntament amb les possibles esmenes de Patrimoni per estalviar terminis.

Ajuntament de Porreres
El Sr. Lliteres diu que en el tram entre ronda Estació i rotonda Pou Nou, han vist que s'han fet
unes obres a una part del tram entre ronda Estació i Pou Nou. Han tapat un tros de síquia de
sortida d'aigua. S'ha de tapar el tros que queda? Qui fa les obres? Sabeu que és on
desembocarien part de les aigües de la zona de la Poruga en cas de molta pluja? S'ha tingut en
compte aquest fet? El Sr. Martorell diu que això ho fa Carreteres del Consell i des de
l'ajuntament ja els hi varen comentar que allà s'acumula molta aigua, però que ells pensaven que
la solució és bona. Finalment, el Sr. Martorell va dir que no s’acabarà el tros que queda fins a la
ronda perquè no hi ha espai.
El Sr. Lliteres diu que fa uns mesos no reben el registre d'entrada i sortida i es contesta que la
persona que ho feia estava de baixa laboral.

El Sr. Lliteres demana que es té pensat fer amb el servei de dinamització juvenil al Casal Jove
quan s'acabi el contracte menor amb el Centre d'Estudis de l'Esplai. El Sr. Toni Sastre, regidor
de joventut, contesta que s'està treballant amb els nous plecs.
El Sr. Lliteres demana quan es publicaran les actes en papers de les darreres Jornades d'Estudis
Locals perquè ja s'han convocat les següents. El Sr. Gaspar Mora contesta que la persona que ha
de fer l'edició i les correccions d'estil hi està treballant i està previst publicar-les per novembre
quan es facin les noves jornades.
El Sr. Lliteres comenta el següent sobre les visites institucionals a l'Escola Nova i al Polígon. El
seu grup municipal expressa la seva decepció. Afegeix que no volen iniciar cap debat, ni fer una
crítica ferotge. Tampoc que hi hagi cap voluntat de fer mal o de distanciar a l'oposició, però creu
que és una falta de respecte que no s’avisi als membres del consistori quan hi ha visites
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El Sr. Lliteres demana si, parlant del Polvorí, ens agradaria saber quin és el resultat de l'informe
que estava fent Hisenda del Consell de Mallorca sobre què s'hi pot fer a aquella instal·lació?
Perquè es va demanar a Hisenda, atès que no és un fet habitual que redacti un projecte
municipal? Com s'ha encomanat aquest estudi i perquè no l'ha encomanat l'Ajuntament? La Sra.
Batlessa contesta que varen venir a veure-ho i mirar en quines condicions estaven les
instal·lacions per un casal de colònies. Primer s'ha de fer l'estudi de viabilitat econòmica i
llavors es faria una cessió de les instal·lacions al Consell i llavors a Joventut per poder fer el
casal. Ara han arribat els plànols de Barcelona per poder per la valoració tècnica i si es compleix
la normativa. L'Ajuntament vol que sigui profitós respectant l'espai. El Sr. Lliteres diu que s'hi
podria destinar una nau per l’ús de la ciutadania en lloc del polígon. Es contesta que no es
cedirien totes les instal·lacions. Tot això són idees que depenen d'una dotació econòmica. De
Cultura es planteja cedir unes naus del túnel al museu marítim del Museu de Mallorca, però
encara s'estan fent gestions. Ara s'està tramitant el comptador davant GESA. El Sr. Gaspar Mora
afegeix que també s'ha demanat pel Pla d'emergències del Consell per a protecció civil.
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El Sr. Lliteres diu que varen registrar una pregunta sobre tancaments de parcel·les al polígon 14
i na Maria de sa Serra ja té la resposta preparada. El Sr. Martorell diu que el Ministeri de
Defensa ja els hi ha remès els plànols del Polvorí. El Sr. Lliteres demana que quan s’hagin fet
les comprovacions damunt els plànols, els donin una resposta.

ACTA DEL PLE

El Sr. Lliteres diu que han sabut que hi ha hagut moviments de terra al voltant de la pedrera de
Son Moranegrí. Ens agradaria conèixer els motius d'aquests moviments i si des de l'àrea
d'urbanisme se n'està al cas. El Sr. Martorell diu que no els hi consta, però que ho demanaran.
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