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IDENTIFICACIÓDELASESSIÓ: 

- Núm.4/2021 
- Caràcter:ordinària.
- Data:24demaigde2021  
- Horari:de 20:02a22.06hores. 
- Lloc:SalaPlensAjuntamentdePorreres 
- Regidors/es assistents: Francisca Mora Veny, batlessa (El Pi); Jaume Martorell Mesquida
(ElPi);MiquelaBordoyObrador(ElPi);GasparMoraMulet(ElPi);AntoniSastreVanrell
(ElPi);MariaAntòniaVenySerra(ElPi);MariaRosaJuanMoll(MES);SebastiàLliteres
Lliteres (MES); Bartomeu GaríSalleras(MES);JoanObradorGornals(PP);MariaAgnès
SampolSabater(PP);TeresaJuliàJulià(PP);MiquelÀngelVenyMestre(PSOE). 
- Secretaria-Intervenció:MariadelMarEstarellasPascual 



DESENVOLUPAMENTDELASESSIÓ 

A l'hora a dalt assenyalada es reuneixenelsSrs./esRegidors/esques'indiquenadaltpresidits
perlaBatliaiassistitsperlaSecretariadelacorporació,amblafinalitatdeduratermelasessió
plenàriadel'Ajuntamentquehaviaestatconvocadapeldiad'avui.Comprovadal'existènciadel
quòrumqueexigeixlaLlei,s'ordenaelcomençamentdelasessióambl'ordredeldiaindicat. 


PRIMER.ESTUDIIAPROVACIÓDEL'ACTADELASESSIÓANTERIOR 

Encomplimentdelquedisposal'art.97.2delaLlei2012006,de15dedesembre,municipalide
règimlocaldelesIllesBalears,labatliademanasialgunmembredelacorporacióvolformular
qualque observació a l'acta de la darrera sessió anterior, sense que ningú faci cap al·legació.
Finalment se sotmet a votació i s'aprova per unanimitat l'acta de la sessió plenària ordinària
núm. 2/2021de22demarçde2021il’actadelasessióextraordinària núm.3/2021de23de
marçde2021.  


SEGON.APROVACIÓDELAMODIFICACIÓPUNTUALNÚM.6DELESNNSSPER
A L’ELIMINACIÓ DE LA PROHIBICIÓ DE L’ÚS DE FUSTERIA METÀL·LICA A
LESQUALIFICACIONSDECENTREANTICIIIINTENSIVA(EXP.194/2020) 

La Sra. batlessaexplicaaquestapropostad'acord.Diuquejaesvaaprovarinicialmentpelple
delacorporacióde27dejuliolde2020,s'haemèsexoneraciód'avaluaciód'impacteambiental
per part de la Comissió Balear de Medi Ambient dia 2 d'octubrede2020,s'haemèsinforme
favorableperpartdelaComissiód'UrbanismedelConselldeMallorcadia29degenerde2021
i es va sotmetre a exposició pública per un termini de trenta diessenseques'haginpresentat
al·legacions. 

Finalitzateldebat,visteldictamenfavorabledelaComissióInformativade13demaig,elple
del'Ajuntament,acordaperunanimitatelsegüent: 
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"L'AjuntamentdePorreresproposamodificarelsarticles97i105delesNormesSubsidiàriesde 
Porreres de l'any 1998pertalquenoestiguiprohibitl'úsdematerialssintèticsometàl·licsen
els elements de fusteria en les qualificacions Nucli Antic II i Intensiva. A causa del seu ús
majoritarienl'actualitatidavantlagranvarietatdenousmaterialssintèticsimetàl·licssorgits,
es considera adient admetre'ls. Aquesta modificació no afecta les determinacions del Pla
Territorial de Mallorca, niacapaltralegislació,planificaciósectorialodeplanejamentvigent
mésenllàdelamunicipal. 

L'article171.2delReglamentGeneraldelaLlei2/2014de25demarçd'ordenacióiúsdelsòl
peral'illadeMallorcaielsarticles58i59delaLlei12/2017de29dedesembred'urbanismede
lesIllesBalearsregulenlamodificaciódelsinstrumentsdeplanejamenturbanísticenelscasos
que es prevegin canvis aïllats en la normativa, sense que suposin canvis substancials en el
modelurbanísticiterritorialdelmunicipi. 

A la sessió ordinària del Ple de 27 de juliol de 2020 es va acordar aprovar inicialment la
modificació puntual núm. 6 que consisteix a modificar els articles 97 i 105 de les Normes
Subsidiàries de Porreres de l'any 1998 per eliminar la prohibició existent d'utilització de
materialssintèticsimetàl·licsperafusteriaenlesqualificacionsNucliAnticIIiIntensiva. 

El2d'octubrede2020elpresidentdelaComissiódeMediAmbientdelesIllesBalearsdeclara
l'exoneració del procediment d'avaluació ambiental estratègica atès que no està inclòs encap
dels supòsits prevists a l'article 6 de la Llei 21/2013 ni de l'art. 9 de la Llei 12/2016, de 17
d'agost,d'avaluacióambientaldelesIllesBalears. 

LaComissióInsulard'OrdenaciódelTerritoriiUrbanismeensessióde29degenerde2021va
emetreinformedeconformitat. 

L'expedient s'ha sotmès al tràmit d'informació exposició pública per termini de trenta dies
mitjançantedictealBOIBnúm.138de8d'agostde2020,anunciapremsaescrital'11d'agost
de2020ialaseuelectrònicasenseques'haginpresentatal·legacions. 

Per tot això, d'acord amb el què disposa l'article 55.3delaLlei12/2017,de29dedesembre,
d'urbanisme de lesIllesBalearsil'article22.2.cdelaLlei7/1985,de2d'abril,Reguladorade
lesBasesdelRègimLocal,elPledelacorporacióacorda: 

Primer. Aprovar provisionalmentlamodificaciópuntualnúm.6queconsisteixamodificarels
articles97i105delesNormesSubsidiàriesdePorreresdel'any1998pereliminarlaprohibició
existentd'utilitzaciódematerialssintèticsimetàl·licsperafusteriaenlesqualificacionsNucli
AnticIIiIntensiva. 

Segon.Remetrel'expedientd'aprovacióalConsellInsular,amblafinalitatqueresolguisobrela
sevaaprovaciódefinitiva." 


TERCER.APROVACIÓDELESFESTESLOCALS2022. 

La Sra. batlessa explica aquesta proposta d'acord relativa aquèlesfesteslocalssiguindia16
d'agost Sant Rocidia24dejuny,SantJoan.ElSr.Lliteres,regidorMES,proposaespecificar
que Sant Joan és la data de Sant Joan Baptista, el 24 de juny, i no l'altre copatró, SantJoan
Evangelista,el27dedesembre. 
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Finalitzateldebat,visteldictamenfavorabledelaComissióInformativade13demaig,elple
del'Ajuntament,acordaperunanimitatelsegüent: 

"ElConselldeGovernvaaprovarelcalendaridefestesperal'any2022enl'àmbitdelesIlles
Balears,elquals'adjunta.D'acordambl'article46delReialdecret2001/1983,elsajuntaments 
handedeterminarduesfesteslocalsenl'àmbitmunicipalperal'any2022. 

Per tot això, previ dictamen favorable de la comissió informativa, el Ple de la Corporació
acorda: 

Primer.L'AjuntamentdePorreresfixacomadiesfestiusenl'àmbitmunicipalperal'any2022 
elssegüents: 
-SantRoc,16d'agost 
-SantJoanBaptista,24dejuny. 

Segon.ComunicaraquestacordalaDGdeTreballiSalutLaboral». 


QUART. MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 11 D’OCUPACIÓ DE
VIAPÚBLICAAMBTAULESICADIRESIDECLARACIÓD'INDISPONIBILITATDE
CRÈDIT. 

La Sra. batlessa explica que es proposa no cobrarlataxaperal'ocupaciódeviapúblicaamb
taules i cadires, vista ladelimitaciód'aforamentquetenenelsbarsirestaurantsacausadeles
restriccions sanitàries de la Covid-19. També es declara la indisponibilitat del pressupost de
previsiódecobramentperimportde2.000euros.Ésunamesuramésperajudaralcomerçlocal
ilesempresesdePorreres. 

LaSra.MariaAgnèsSampol,regidoraPP,demanaquanestancaràl'AvingudaielSr.Martorell
diuqueelmesdejunyperònomésapartirdeles19.00h.LaSra.batlessadiuquel'acordinicial
queesvaxerraramblesduesAPIMAeratancardeprincipisdejunyafinalsdesetembre. 

El Sr. Lliteres, regidor MES, comentaquequans'arribiaunasituaciódenormalitatidecerta
recuperacióeconòmica,s'hauràderestablirtambélanormalitatenl'ocupaciódel'espaipúblici
enelcobramentd'aquestataxa.LaSra.batlessapensaqueamblapandèmiahemaprèsavalorar
icompartirl'espaipúblicqueésunespaidetots-Ésunabonareflexió,diu. 

Finalitzateldebat,visteldictamenfavorabledelaComissióInformativade13demaig,elple
del'Ajuntament,acordaperunanimitatelsegüent: 

«VistelprocedimentilaLegislacióaplicableperprocediralamodificaciódel'Ordenançafiscal
núm.11reguladoradelautilitzacióprivativaiaprofitamentespecialdeldominipúblic. 

La supressió per a l'any 2021 de la Taxa d'ocupació del domini públic amb taules i cadires,
mercaderies i altres elements i estructures auxiliars amb finalitat lucrativa suposen una
minoració a l'execució del pressupost d'ingressos 2021. Concretament, la partida 33900
«ocupació via pública: terrasses i comerços» estàdotadaalpressupostinicialambl'importde
2.000,00 €.Enconseqüència,esproposalasegüentdeclaraciódenodisponibilitatdecrèditdel
pressupostdedespeses2021:338/22609,Festes/Activitatsculturalsiesportives2.000,00 €. 
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Conforme a l'article 54 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril i l'article 33.3 del
Reialdecret500/1990,de20d'abril,pelqualesdesenvolupaelCapítolprimerdelTítolsisède
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, segons la proposta de Dictamen de la Comissió
Informativa,elPled'aquestAjuntament,prèviadeliberacióiperunanimitatacorda: 

Primer. Aprovar la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 11 reguladora de la utilització
privativaiaprofitamentespecialdeldominipúblicamblasegüentredacció: 

"Disposició transitòria primera. Se suprimeix per a l'any 2021 el cobrament de la Taxa
d'ocupació del domini públic amb taules i cadires, mercaderies i altres elements iestructures
auxiliarsambfinalitatlucrativaprevistalsarticles2.7i6.7d'aquestaordenançafiscal,mentrees
mantinguinenvigorlesrestriccionssanitàriesprovocadesperlaCovid-19. 

Segon.Donaral'expedientlatramitacióilapublicitatpreceptiva,mitjançantexposiciód'aquest
en el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament i en el Butlletí Oficial per termini de trenta dies
hàbils, dins dels quals els interessats podran examinar-ho i plantejar les reclamacions que
estimin oportunes. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica
d'aquestAjuntamenthttps://www.porreres.cat/ca. 

Tercer. Considerar, en el cas que no es presentessin reclamacions a l'expedient, en eltermini
anteriormentindicat,quel'Acordésdefinitiu,sobrelabasedel'article17.3delTextRefósdela
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març.

Quart.FacultaralaSra.batlessapersubscriureelsdocumentsrelacionatsambaquestassumpte 

Cinquè. Declarar la no disponibilitat del crèdit pressupostari de l'aplicació pressupostària
338/22609,festes/activitatsculturalsiesportives,perimportde2.000euros». 


CINQUÈ. MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 20 REGULADORA
DELPREUPÚBLICPERALAPRESTACIÓDESERVEISENLESINSTAL·LACIONS
ESPORTIVESMUNICIPALSREFERENTALESTARIFESDELSERVEIDEPÀDEL. 

La Sra. Batlessa explica que l’empresa Algalia va rescindir el contracte i, per això, ara
l’ajuntament hadegestionarlespistesdepàdel.S’haautomatitzatl’entradaisortidaqueanirà
amb un codi electrònic. L’ordenança actual just era d’una hora i es proposa ampliar la
possibilitatd’úsd’unahoraimitja.Noesmodificaal’alçasinóquejustestractadenormalitzar
elpreuil’hora. 

ElSr.Lliteres,regidorMES,demanasiaixòhogestionaràicobraràl’empresaguanyadoradel
concurs de Ses Forques oelmateixajuntament.ElSr.ToniSastre,regidord’esports,contesta
ques’instal·laràunaaplicacióperpagariqueelconsergetambépodràajudar. 

LaSra.AgnèsSampol,regidoraPP,diuquenoespreveucomacostindirectecapassegurança
perrupturesimantenimentopelsdanysqueespuguincausarelsusuaris.Escontestaquetant
l’ajuntamentcomAlgaliatéunaassegurançaderesponsabilitatcivil. 

Finalitzateldebat,visteldictamenfavorabledelaComissióInformativade13demaig,elple
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del’Ajuntament,acordaperunanimitatelsegüent: 

« L’art. 41 estableix que les entitats locals podran establir preus públics per la prestació de
serveis o la realització d’activitatsdecompetèncialocal.Enaquestcas,estractademodificar
l’ordenança fiscal del preu públic per a la prestaciódeserveisenlesinstal·lacionsesportives
municipalsrelativaal’úsdelesinstal·lacionsdepàdel. 

L’art. 44.1 exposa que la quantia haurà de cobrir com amínimelcostdelserveiprestatode
l’activitat realitzada, per la qual cosa, de conformitat amb l'article 47 TRLHL s’ha emès el
corresponentestudi tècnic-econòmicsobre els costos previsibles delserveialsefectesde
determinar-neelspreuspúblicscorresponents.PerlaqualcosaelPledelacorporacióacorda: 

PRIMER.Aprovarlamodificaciódel’ordenançafiscalnúm.20reguladoradelpreupúblicper
laprestaciódeserveisenlesinstal·lacionsesportivesifixarlasegüenttarifaperlarealitzacióde
l’activitatdepàdel: 

PÀDEL 
1hora 
9,00euros 
1hora+llum 
10euros 
1,5hores 
13,50euros 
1,5hores+llum 
15euros 

TERCER. Publicar el present Acord en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en el Butlletí
Oficialal'efectedelseugeneralconeixement.Aixímateix,estaràaladisposiciódelsinteressats
alaseuelectrònicad'aquestAjuntamenthttps://www.porreres.cat/ca. 


SISÈ.ESTUDIIAPROVACIÓDEL’ORDENANÇAFISCALDELPREUPÚBLICPER
ALAPRESTACIÓDELSERVEIMUNICIPALDEL’ESCOLAD’ESTIU. 

La Sra. Batlessa explica que ja ha sortit elconcurspúblicdel'escoletad'estiuis'had'establir
l'ordenança fiscal amb els preus públics. Els preus es fan d'acord ambl cost del servei. A
continuació explica les diferents tarifes, el que pagaran les famílies i el cost real que aporta
l'ajuntament, per 10 monitors, 1 director/a i una persona de neteja. Tambés'ofereixl'acollida
matineraielmenjador.Elcostperninidiaésde10,20ilesfamíliespagarien7,40eurosperdia
i nin. El Consell de Mallorcahadetreurelesajudesafamíliesitambéhihal'opciódetreure
unaconvocatòriadel'ajuntamentperfamíliesvulnerables. 

El Sr. Toni Sastre,regidord'esports,afegeixqueunamilloraquepodenoferirlesempresesés
augmentarelpercentatgededescomptepergermans. 

El Sr. Lliteres, regidorMES,faunapropostaconcretaambrelacióaaquestaordenançafiscal.
Pel que fa a aquesta ordenança en concret, creiem que seria moltmillorsis'hiincloguésuna
bonificacióperfamíliesmonoparentalsi/onombroses.Aramateixnoespreveu,iaixòfaqueals
plecsdelicitaciódel'escolad'estiunomésesdemaniunmínimd'un5%encasques'hiapuntin
dos germans o germanes. Això vol dir que una família de dos germans enllocdepagar670
euros en pagaria 630 pels serveis complets durant un mes, i això per moltes famílies és
inassumible. A més, no es preveu que l'empresa adjudicatària hagi de tenir un mínim de
descompteperfamíliesmonoparentals.Femaquestareflexióperquèestinguiencomptedecara
alaproperalicitació. 

La Sra. Batlessa diu ara mateix no es té constància de quantes famílies nombroses o
monoparentals seran usuàries del servei. Diu que es podria treure una convocatòria incloent
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ajudes a famílies monoparentals o nombroses, quan es conegui com queda lalicitació.ElSr.
Lliteres diu que si l'ordenança fiscal ja hopreveu,jaquedariafixat,unaaltracosadiferentés
quealalicitacióesvagimésenllàos'ajudiatravésdesubvencions. 

El Sr. Lliteres, regidor MES, explica que la seva manera d'entendre el sistema de tarifes per
aquestserveiésdiferent,iqueapostenperunsistemadepreusestablertsegonslarendadecada
família,comhaproposatlaFELIBjuntamentambelsajuntamentsdeMenorcapelquefaales
escoles0-3.Creiemqueésunmodelmésgarantistaisobretotmésequitatiu.Abansdetreureels
propersplecsdel'escolad'estiuidel'escola0-3seriapositiumodificarlesordenancesfiscalsde
preupúblicenaquestsentit,iestemdisposatsatreballarambvosaltresaquesttema. 

LaSra.Batlessacontestaquel'ajuntamentd'Andratxhaoptatperaquestafórmula,peròésmolt
complexaderevisariperaixòesvadescartar.S'hademanatalaFelibques'unifiquinelscriteris
i preus per les escoles d'estiu perquè cada municipi va pel seu vent. El Sr. Sastre, regidor
d'esports,recordaques'halicitatperunanyprorrogable,perpodervalorarsifunciona. 

El Sr. Lliteres diu que s'abstindran perquè consideren que falta aquesta millora relativa a les
famíliesmonoparentals. 

Finalitzateldebat,visteldictamenfavorabledelaComissióInformativade13demaig,elPle
del'Ajuntamentaprovaamb10votsafavor(6ElPi,3PP,1PSOE)i3votsd'abstenció(MES)
elsegüentacord: 

«Vistl’expedientd’aprovaciódel’ordenançafiscalreguladoradelpreupúblicperalaprestació
delserveimunicipaldel’escolad’estiuilamemòriaeconomicofinancera. 

Segons l'article 24 de la Llei 8/1989, de 13 d'abril, de Taxes i Preus Públics, tindran la
consideraciódepreuspúblicslescontraprestacionspecuniàriesquesesatisfacinperlaprestació
deserveisolarealitzaciód'activitatsefectuadesenrègimdeDretpúblicquan,prestant-setambé
tals serveis o activitats pel sector privat, siguin de sol·licitud voluntària per part dels
administrats. 

D’acordambl’article20.1b)TRLHL,el Pledel’Ajuntamentacorda: 

PRIMER. Aprovar la següent ordenança fiscal reguladora del preupúblicperlaprestaciódel
serveimunicipaldel’escolad’estiu: 

Article1.-Fonamentinaturalesa. 
Deconformitatambelquepreveuenelsarticles127i41delTextrefósdelaLlei reguladorade
les hisendes locals (Reial decret legislatiu2/2004),l’AjuntamentdePorreresestableixelpreu
públicperlaprestaciódelserveidel’Escolad’Estiuespecificatenlestarifesdel’article4,que
s’handeregirperaquestaordenança. 

Article2.-Fetimposable 
Elspreuspúblicss’hand’acreditardesdelcomençamentdelaprestaciódelservei. 

Article3.-Obligatsalpagament. 
Estanobligatsapagarelpreupúblicelsquiesbeneficiïndelsserveisprestatso,siéselcas,els
paresotutorslegalssielbeneficiariésmenor. 

Article4.-Quantia 
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1. S’estableixenlesdiferentstarifesperacadaundelsserveisques’ofereixen: 

Servei 
Horari 
Dia 
Quinzena 
Mes 
Escolad’Estiu 
9:00-14:00  - 
90€ 
170€ 
AcollidaMatinera 
7:30-9:00 
2€ 
18€ 
35€ 
Menjador 
14:00-15:00  7€ 
65€ 
130€ 

2. Deconformitatambelquepreveul’article47.1delTextrefósdelaLleireguladoradeles
hisendeslocals,enrelacióambl’article23.2b)delaLleireguladoradelesbasesderègim
local,esdelegaenlaJuntadeGovernLocallamodificaciódelaquantiadelspreuspúblics
perusuarisegonslestarifesanteriors. 

Article5.-Normesdegestióicobrament 

1.L’obligaciódepagarelpreupúblicneixdesdelmomentenquèsesol·licitalaprestaciódel
servei. 

2.Laformalitzaciódelamatrículaielpagamentdelpreupúblics’hadefersegonslesnormes
quedeterminil’Ajuntament. 

3.L’Ajuntament,mitjançantelplecdeclàusulesadministrativesparticulars,potestipularqueel
prestador del servei cobri iobtinguilarecaptacióquefacidetotesoalgunadelestarifesdels
serveisestablertsenl’article4d’aquestaordenança. 

4. Una vegada fetefectiuelpreupúblic,noespottornarl’importcorresponentexcepteenels
casossegüents: 

a.Quanpercausesnoimputablesal’obligatalpagamentelserveinoespresti.Enaquestcas,
caltornarel100%del’importabonat. 

b.Quanambanterioritatodurantelsprimers5diesdeprestaciódelserveil’obligatalpagament
presenti i sol·liciti a l’Ajuntament la baixa del servei. En aquest cas, cal tornar el 75% de
l’importabonat. 

c. En els casos en què el beneficiari delserveihagidedonar-se’ndebaixapermalaltiagreu,
ambjustificacióprèviad’aquesta.Enaquestcas,caltornarl’importdelapartproporcionalque
licorrespongui. 

La devolució s’ha de tramitar amb una sol·licitudprèviadelapersonainteressadaadreçadaa
l’Ajuntament de Porreres a la qual ha d’adjuntar, si escau, la documentació justificativa que
correspongui. 

Article7.-Infraccionsisancions 
Les infraccions i les sancions en matèria tributària s’han de regirperallòquedisposalaLlei
generaltributàriailanormativaqueladesplega. 

DISPOSICIÓFINAL 
Aquesta ordenança entra en vigor a partir de l’endemà de la seva publicació definitiva en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears, i continuarà vigent fins que es modifiqui o es derogui
expressament. 
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SEGON. Donar a l'expedient la tramitació i la publicitat preceptiva, mitjançant exposició
d'aquest en el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament i en el Butlletí Oficial, per unterminide
trenta dies hàbils. Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les
dependències municipals perquè es formulin les al·legacions que s'estimin pertinents. Així
mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament
https://www.porreres.cat/ca. 

TERCER. Considerar definitivament adoptat l'Acord, en el cas que no es presentessin
reclamacionsal'expedient,enelterminianteriormentindicat». 


SETÈ. RESTABLIMENT DEL COMPLEMENT ESPECÍFIC PER RENÚNCIA AL
RECONEIXENT DE COMPATIBILITAT PER SERVEIS PRESTATS A L’EMPRESA
PRIVADAD’UNFUNCIONARIMUNICIPAL. 

La Sra.Batlessaexplicaaquestapropostai,finalitzateldebat,visteldictamenfavorabledela
ComissióInformativade13demaig,elPledel’Ajuntamentaprovaamb10votsafavor(6El
Pi,3PP,1PSOE)i3votsd’abstenció(MES)elsegüentacord: 

“ElPledel'AjuntamentdePorreres,ensessióordinàriade18/7/2016,acordareconèixeralSr.
Vidallacompatibilitatambl'exercicidel'activitatdegraduatsocialireduirelCEenun30%. 

El 6 d'abril de 2021, amb registre d'entrada núm. 2021-E-RC-732, el Sr. Jaume Vidal Bauza
presentaunescritenelqualcomunicalarenúnciaalacompatibilitatqueteniaatorgadaique,a 
partir de l'1 d'abril de 2021, li sigui restablert el 100% del complement específic. Aporta
justificant de baixa en el règim especial de treballadors per comptepropioautònomsibaixa
036 
davantl'AgènciaTributàriade31demarçde2021. 

Peraaprovarlamodificaciódelcomplementespecíficirecuperarl'importprevialareducció,
l'òrgancompetentéselPledelaCorporaciósegonsl'art.50.9ROFielsarticles9i14delaLlei 
53/1984, de 26 de desembre,d'IncompatibilitatsdelPersonalalServeidelesAdministracions
Públiques.Pertotaixò,elPleacorda: 

Primer.Reconeixementdelarecuperaciódel30%delcomplementespecíficambefectesde 
l'acreditaciódelcessamentefectiuenl'activitatprivada. 

Segon.Notificaral'interessatelpresentAcordjuntamentambelsrecursospertinents. 


VUITÈ. ESTUDI I APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUS DE LA
MANCOMUNITATDELPLADEMALLORCA. 

La Sra. Batlessa explica que s’ha de ratificarlamodificaciódelsestatutsdelaMancomunitat
perfixarlestasquesifuncionsdelafiguradelgerent. 

LaSra.Sampol,regidoraPP,demanasiaixòimplicaunincrementdelaparticipacióotaxade
l’ajuntamentiescontestaqueno,quejahihaviaungerentiunsecretari. 

Finalitzateldebat,visteldictamenfavorabledelaComissióInformativade13demaig,elPle
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del’Ajuntamentaprovaperunanimitatelsegüentacord: 

“Vista la certificació de l’acord de la MancomunitatdelPlade19demarçde2021segonsla
qual s’aprova la modificació dels estatuts de la mancomunitat per adequar l'actual plaça de
gerentilessevesfuncions. 

Atès que elPledel’AjuntamentdePorrereshaderatificaraquestaproposademodificacióde
l’art. 17 dels estatuts, en compliment del que es disposa la lletra d) de l’article37delaLlei
20/2006, de 15 de desembre Municipal i de Règim Local de les Illes Balears, el Ple de la
corporacióacorda: 

Primer:Ratificarlamodificaciódel’article17delsEstatutsdelaMancomunitatdelPla. 

Segon.NotificaraquestaresolucióalaMancomunitatalsefectesoportuns. 


NOVÈ.DACIÓDECOMPTEDELPROJECTEDERENOVACIÓDELCARRERD’EN
SALA. 

La Sra. batlessa explica el projecte de renovació del carrer Sala que consisteix a separar les
aigües pluvials i residuals, el paviment i els accessos. El pressupost total és de 502.969,34
euros,ivainclòs.S'hafirmatunconveniamblaMancomunitatperimportde245.870,75eurosi
l'asfaltatge anirà a càrrecdelConselldeMallorca,talcomesvaacordarambelconvenidela
permuta.HihaunapartquevaacàrrecdelPlad'obresiserveisdelConselldeMallorca. 

ElSr.Lliteres,regidorMes,diuquenohanvistcapmodificaciódelaPlacetadeSantaCatalina,
ihaguésestatunabonaoportunitatperrepensar-lairemodelar-la,fentd'aquestespaiunindret
pacificatperinfantsiperlaciutadaniaengeneral.Tambéaprofitenpertornarademanarquela
comissió de circulació s'hauria de convocar per començar a treballar futurs canvis en la
circulaciódetotelnucliurbà.Desprésdeconstruirlarondaquefalta,hihauràcanvisperferi
considerem que és important tenir-los treballats i estudiats en l'àmbit de comissió, i també
donant veu i espai pel debat als veïnats, tant als afectats com als veïnats en general. La
participacióciutadanaésmoltimportantenaspectescomaquests. 

El Sr. Martorell, regidor de circulació, diuqueesconvocaràlacomissióquanhihagilafeina
relativaalpladecirculacióapeuienbicicleta. 

La Sra. Batlessa diu que, amb relació a la placeta, es varendemanarajudesperrehabilitarel
patrimonialDepartamentdeCulturaiPatrimonidelConselldeMallorca,peròvarendirqueno
n’hi havia. Varen quedar que hi aniria un tècnic del Consell per assessorar com fer la
rehabilitació i millorar l'entorn o embellir. El Sr. Martorell diu que ja es deixa totapuntper
quanespuguirehabilitarcomperexemple,l'enllumenat. 

ElSr.Lliteresdiuquehihaalgunafotografiad'unacreudetermesenzillad'abansdel'any1956,
la qual va desaparèixer i proposa la recuperació d'aquest tipus d'elements. La Sra. Batlessa
demanasielshipodenpassarlaimatge,peròdiuques’had’anaralertaamblesrèpliques. 

Finalitzateldebat,lacorporacióquedaassabentada. 


DESÈ. DACIÓ DE COMPTE DEL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT I ELS
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INFORMESDEMOROSITAT. 

La Sra. Batlessa diu que al primer trimestre de 2021 el termini mitjà de pagament de
l’ajuntamentésde15,84dies,laFundacióde7,14iSMPde20,02,perdavalldels30diesque
exigeixelministeri.Delquarttrimestrede2020,elperíodemitjadepagamentdel’ajuntament
ésde9,14dies,laFundacióde8,50iSMPde20,16,laqualcosaescomunicaalministeri. 

La Sra. Maria Rosa Juan, regidora MES, demana informació d’unes factures en concepte de
jardineria que han cobrat Juan JoséGallardoiRafelAdrover.Podríeuexplicarsisónfactures
anteriorsalcontractedeSIFU?.LaSra.Batlessaexplicaquesónelsdossocisdel’empresaEs
Fassaret que es varen separar i es repartirenleszonesdefeina.Llavors,jahofacturalanova
empresaquevaguanyarlalicitació. 

LaSra.MariaRosaJuan,regidoraMES,demanasilafacturade2.000eurosinvertidaalaSala
Polivalent escorresponalprojectorques’hainstal·lat.ElSr.GasparMora,regidordecultura,
contestaquesí,relatiual’equipdesoialsaltaveus. 

Finalitzateldebat,lacorporacióquedaassabentada. 


ONZÈ.MOCIÓPERLACREACIÓD’UNAPOLICIADELESILLESBALEARS. 

LaSra.batlessaexplicaqueElPipresentaaquestamocióperquèhihaunproblemadefamolts
d'anys i és que no hi haunaestabilitatlaboraldelapolicia.Nohihaunaequiparaciósalarial
entre els diferents ajuntaments i quan hi ha oposicions, els policies poden canviar-se als
municipisqueelshiconvinguimés.Aixòsuposaunperjudicipelsmunicipispetitsquenotenen
tantsderecursoscomelscostanersoelsgrossos.ElFonsdeSeguretatqueaportaelGovernés
de20.000eurosinoéssuficient,tenintencomptelagranquantitatd'horesextres.Finsarano
s'havienconvocatcursosdel'EBAP.Lataxadereposiciódelapolicialocalimpedeixcontractar
noupersonalfinsquealgúesjubili.APorreresjusthiha6policiesipotpassarquealgúestigui
debaixaovacances.Aquestproblemas'hadesolucionarperpartdelGovern.Laguàrdiacivilté
el mateix problema perquè el complement d'insularitat no els hi compensa.Demanemquees
creï un cos de policia autonòmic, sense voler extralimitar-se en les competències sinó donar
solidesalaboralieconòmicaalstreballadors,donantl'opcióaformació.Tantespotferservirel
model mixt de Canàries o el del País Basc. S'ha d'apostar per la seguretat de la gent. A
continuacióllegeixpartdelamoció. 

LaSra.MariaRosaJuan,regidoraMES,explicaquehanafegitdospuntsmés. 

LaSra.MariaAgnèsSampol,regidoraPP,diuquantaaquestamoció"creaciód'unapoliciade
les Illes balears" que contestarem en positiu, dient que és necessari reformar la llei de
coordinaciódepolicieslocalsperpoderresoldreaquestescarènciesimillorarlesplantillesdela
PartForana.Somconscientsquelacreaciód'unapoliciaautonòmicaalesBalears,estàrecollita
l'estatut d'autonomia i estam d'acord que es pugui implantar en un futur, amb les millors
condicions possibles perquè sigui efectiva i cobreixi les necessitats de seguretat d'aquesta
comunitat. La implantació de la policia autonòmica requereix un pla molt complexicostósi
mirant en preocupació com s'estan encallant altres temes més urgents com la vacunació i
recuperaciódelturismeibenestaralesBalears,nocreiemquesiguiunbonmomentperquèel
Governemprenguilaimplantaciód'aquestcos.Pensemquearasiésunbonmomentperquèel
GovernCentralcompleixiambelreglamentqueestableixelnombremínimd'efectiusdeforces
i cossos de seguretat de l'estat i s'incrementinelsefectiusquenecessitalesIllesBalears,amb
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unapoblaciódispersaiàmpliaendeterminatsperíodesdel'any,quesuperaelsefectiusactualsi
prova desatenció amb molts de municipis de la part Forana. Així mateix, s'han d'arbitrar
mecanismesperincrementarlesplantillesdelapolicialocal,queéslapoliciaméspròximaals
ciutadans. Els problemesdeplantilla,nonomésestanrelacionatsamblataxadereposició,els
governs actuals d'esquerres segueixen amb la "cantinela" de la llei Montoro. Però el senyor
Montorojafaanysqueestàforadelgovernielsactualspactesprogressisteshanestatincapaços
d'arbitrar mecanismes de millora de les plantilles de lapolicialocal.Continuemdientqueels
darrers anys de l'etapa popular i una vegada superada la crisi econòmica, ja es vaampliaral
120%lataxadereposiciópelsajuntamentsambunaeconomiasanejada.Peròaixònohaestat
suficient,jaqueexisteixenaltresmotiuspelsqualselsmunicipisambmancomitjanssegueixen
sofrint un dèficit de personal. El Govern sent conscient d'aquesta situació, que recullen les
memòriesdel'institutdeseguretat,onesplasmenlescarènciesdepolicialocal,nohafetresper 
millorarlasituació.Talcomhemdital'inicidelnostreargumentari,ésnecessarireformarlallei
decoordinaciódepolicieslocalsperapodersolucionaraquestacarènciaimillorarlesplantilles
alapartforana.Perara,consideremnecessariseguirreclamantqueelGoverncentralcompleixi 
ambelnombreobligatorid'efectiusdeguàrdiacivilicossosdepolicianacional,iqueelGovern
balear agilitzí la incorporació de nous policies locals, ajudant als municipis en l'organització
d'oposicions, ampliant els cursos amb l'EBAP i millorant la coordinació, fins i tot
complementantlesretribucionssalarialsperquènoesprodueixinaquestescarènciesdeplantilla
amoltsdemunicipiscoméselnostre.Pertotaixò,ensabstenim. 

ElSr.MiquelÀngelVeny,regidorPSOE,diuqueestàd'acordambeldiagnòsticiquehihaun
problema molt gros. Els pobles d'interior no tenen el potencial econòmic d'altres municipis
costanersomésgrossos.Nosésilamillorsolucióéscrearunapoliciaautonòmica,peròsíque
s'hauriad'igualarelssalarisilescondicionsperevitarelrobatoridepolicies.Amunicipiscom
el nostre veiem compromesa la seguretat. Crear una policia autonòmicanohauriadesuposar
duplicardespesessinóques'had'optimitzaralmàxim.Votaréafavordelamocióperquès'hade
cercarunasoluciócoordinada,perònotincclarqueelmodelsiguieldepoliciaautonòmica. 

LaSra.batlessadiuquenosónellsquehandeproposarelmodeldepoliciaquepotsercomel
de Canàries o el del País Basc, sinó que s'ha de consensuar ambelspoliciesielstècnicsdel
govern.Noesticd'acordambelPartitPopularqueésunacosadefutur,sinóquehad'anardela
mà de les coses importants. Per exemple, no hi ha policies suficients per controlar que es
compleixenlesmesuresdeseguretatperalaprevenciódelaCovid.Esdemanaqueesposifila
l'agulla i es creï una taula de feina de futur quant a l'estructura que es vol tenir. Davant la
ciutadanianoespodenposarmésexcuses. 

Finalitzateldebat,visteldictamenfavorabledelaComissióInformativade13demaig,elPle
del'Ajuntamentaprovaamb10votsafavor(6ElPi,3MES,1PSOE)i3votsd'abstenció(PP)
elsegüentacord: 

"L'article 33 de l'Estatut de les Illes Balears estableix: Policia de les Illes Balears 1. És
competènciadelesIllesBalearslacreacióil'organitzaciód'uncosdepoliciapropienelmarc
de la legislació estatal. En els mateixos termes, correspon a la Comunitat Autònoma el
comandamentdelapoliciadelesIllesBalears,quehadeduratermelessevesfuncionssotala
dependència directadelesinstitucionsdelesIllesBalears.2.Lesfuncionsdelapoliciadeles
IllesBalearsesfixenenlasevalleidecreaciód'acordamblalegislacióestatal. 

La societat reclama que el servei públic encarregat de garantirlaseguretatciutadanail'ordre
públic funcioni de forma eficient i tingui una dimensió suficient per donar resposta a les
necessitats ciutadanes. Resulta, però que a les Illes Balears això estructuralment no s'ha
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aconseguit perquè les places de guàrdiacivilipoliciadestinatsalesBalearsquedenenunalt
percentatge sense cobrir per diverses raons. En el cas de la guàrdia civil, perquè molts dels
efectius són de fora de les Illes Balears iveniraquíelshiésmoltpocatractiuatèselcostde
l'habitatge, el preu del cost de la vida i el caràcter insular que limita la mobilitat. El dèficit
d'agentsésunproblemahistòricalesBalearsilògicamentaixòhaperjudicatelserveipúblici
ha sobrecarregat indegudament les policies locals. Es calcula que al voltant del 30% de les
placesnoescobreixen.

A tot això s'hi afegeixen els problemes de la taxa de reposició, impossibilitant a les
administracions a crear noves places, la manca d'organització de cursos per part de la
Conselleria per poder optar a les proves selectives que esconvoquenieldesequilibrisalarial
entre els diferents ajuntaments, que fa quehihagiinestabilitatenlesplantillesdelscossosde
policialocal. 

A més a més, l'evoluciósocialconvidaaimpulsarunmodelpolicialqueprioritzi,entrealtres
coses, la proximitat i una més constant i continuada relació entre els agents distribuïts en el
territoriilesdiferentsadministracions,agentseconòmicsisocials.Elprincipidesubsidiarietat
és totalment coherent amb l'estat compost que suposen les autonomies i amb la necessària
proximitat. I en el cas deBalearsaixòésespecialmentdestacable,jaquelatemporalitatdela
nostraeconomiatambérequereixunagestiódiferent,flexibleiparticulardelapoliciaperdonar
lesrespostesoportunesencadamoment. 

A l'estat espanyol hi ha diversesexperiènciesdemodelspolicialsautonòmics.Hihaelmodel
policialbascicatalà,integral,quebàsicamentvasuposarunasubstituciótotaldelaguàrdiacivil
ilapolicianacionalenmatèriadeseguretatciutadana,policiajudicialitrànsit.Hiha,peròaltres
models, com el canari, on la policia autonòmica va ser més enfocada com a complement i
reforç.SiguicomsiguielquenoésacceptableelsegleXXIésnocomptarambunserveipúblic 
de policia d'alta qualitat i degudament dimensionat a les necessitats de les IllesBalears.Una
policia que a més facilitariaelcomplimentdetotalanormativaautonòmicaiquefinsitoten
determinats casos podria assumir funcions inspectores que fins ara fan altres cossos
funcionarials. 

Pertotaixò,elPledel'AjuntamentdePorreresacorda: 

Primer. Instar alGoverndelesIllesBalearsaimpulsarunmodelpolicialpropiquefructifiqui
en la creació d'una policia de les Illes Balears que permeti consolidar un servei públic de
seguretatdegudamentdimensionatalesnostresnecessitatsiambunacontinuïtatquegaranteixi
avançarcapaunmodelpolicialqueincrementilaproximitatdelapoliciailasocietat. 

Segon. Instar al Governdel'estataimplicar-seenaquestprocésdenoumodelpolicialperles
Balearsen,comamínim,elsaspectessegüents: 
a)Transitòriamentapujantelcomplementd'insularitatdelsagentsicobrintlesplacesprevistes; 
b)Assuminttotaobonapartdelcosteconòmicdelapoliciaautonòmica;c)Facilitantlaposada
enmarxadelnoucospolicialilacoordinaciónecessària. 

Tercer. Instar el GoverndelesIllesBalearsadotardefinançamentsuficientalsmunicipisper
podercobrirelssousdelsefectiusdepolicialocalqueelscorresponguiperpoblació,mitjançant
elfonsdeseguretatpúblicadelesIllesBalears,amblafinalitatqueesrebaixinlesdiferències
desouentremunicipisillencs. 

Quart. Instar el Govern de l'Estat perquè eliminilataxadereposiciódepolicialocaliperquè
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permetil'ampliaciód'efectiusdepenentdelesnecessitatsdecadamunicipi. 


DOTZÈ. MOCIÓ PER LA MODIFICACIÓ LCSP EN FAVOR DE LA
CONTRACTACIÓDELACOMUNITATDEBÉNS(ELPI). 

LaSra.Batlessaexplicaaquestamoció.APorrereshihamoltescomunitatsdebénsinopoden
facturar a l'ajuntament sinó que just ho pot fer un dels comuners, la qual cosa els hi causa
dificultats comptables. Entenem que no tinguin personalitat jurídica, però si s'ha de posarun
sostremàximdefacturacióperquèpuguinserbeneficiar-sedeladespesapública. 

LaSra.Juan,regidoraMES,diuquevotaranafavorperquèestamtotalmentd'acord.Ésabsurd
queespuguicontractarunautònomperònounaCB. 

LaSra.Sampol,regidoraPP,diuquesónconscientsqueaPorrereshihamoltescomunitatsde
bénsiésnecessariquepuguinfacturaralsorganismespúblics,peraixòestemtotalmentd'acord
ivotaremafavor. 

Finalitzateldebat,visteldictamenfavorabledelaComissióInformativade13demaig,elPle
del'Ajuntamentaprovaperunanimitatelsegüentacord: 

La Comunitat de Béns és una associació entre dues o més persones a través de la que
s'administraunprojecteempresarialounpatrimonicomú.Elseuescàsformalismeperalaseva
constitucióigestió,aixícomelseumoltlimitatcostdecreacióifuncionament,laconverteixen
en una figura ideal per petits projectes. D'acord amb els articles 35 i1669delCodiCivilles
comunitats de béns no tenen personalitat jurídica. A l'estat espanyol l'any 2019 es varen
constituir més de 100.000 comunitats de béns, laqualcosaindicaquealarealitateconòmica
aquestafórmulatémoltíssimapresència.

L'article65delaLlei9/2017,de8denovembre,deContractesdelSectorPúblic,perlaquees
transposen a l'ordenament jurídic espanyollesDirectivesdelParlamentEuropeuidelConsell
2014/23/UEi2014/24/UE,de26defebrerde2014,estableixquenoméspodrancontractaramb
el sector públic les persones naturals o jurídiques, espanyolesoestrangeresquetinguinplena
capacitat d'obrar. Per tant, les comunitats de béns no poden subscriure contractes amb les
entitatsdelsectorpúblic. 

L'article 118 de laLlei9/2017deContractesdelSectorPúblicregulalafiguradelscontractes
menors.Ésadir,contractesd'escassaquantiasubscritsperlesentitatsdelsectorpúblicenquè
existeixunaadjudicaciódirectaienquèl'expedientpresentamoltasimplicitat.Enaquestsentit,
el contracte menor molt sovint permet d'una forma totalment legal que petites empreses i
autònomspuguinferfeinespuntualsperal'administració.Enaquestsentitpotsertindriasentit
que les comunitats de béns com a fórmula habitual existent en la realitat econòmica pugui
realitzar contractes menors, ja que, en definitiva, el contractista només ha de presentar una
facturadavantl'administració. 

En altres àmbits i règims jurídics ja s'ha admès que les comunitats de béns tot i no tenir
personalitatjurídicatinguinunesdeterminadescapacitats.Perexemple,al'àmbitjurisdiccional
s'haadmèsalescomunitatsdebénslacapacitatperserpartenprocedimentsjudicials. 

Considerant que en aquests moments de crisi econòmica provocada per la Covid-19 resulta
especialment pertinent facilitar les coses als petits empresarisiautònoms,perquèpuguintirar
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endavant la seva activitat i, per tant, flexibilitzardeterminatsrègimsjurídicssemblaunalínia
d'accióconvenientperintentarreactivarl'economia. 

Pertotaixò,s'acorda: 

PRIMERiÚNIC.L'AjuntamentdePorreresinstaalGoverndel'Estataprocedirlamodificació
delaLlei9/2017,de8denovembre,deContractesdelSectorPúblicafiiefectedepermetrela
celebracióperlesadministracionspúbliquesdecontractesmenorsamblescomunitatsdebéns. 


TRETZÈ.MOCIÓSOBREELSOSTENIMENTDELSCENTRESDEPRIMERCICLE
D’EDUCACIÓINFANTIL(ELPIIMES). 

La Sra. Batlessa explica que aquesta proposta es presenta conjuntament entre El PiiMes.A
continuacióexplicaquel'any2006esvaaprovarlagratuïtatdelsegoncicled'educacióinfantil,
aconseguint una reivindicació històrica, malgrat no ser educació obligatòria que comença a
partirdeprimària.Lasevaaplicacióvaserunèxitperquèvabeneficiaralmóneducatiuiales
famílies. Queda a l'aire l'educació del 0 a tres anys. Malgrat que el seu caràcter és voluntari
creiemqueésimprescindiblequelagratuïtatesduguiaterme.El2021tocainiciaraquestcamí
peragarantirl'accésuniversaldetotselsinfantsambindependènciadelasituacióeconòmicade
totes les famílies, contribuint a eliminar desigualtats. La Disposició addicional tercera de la
LOMLOEqueesvaaprovarperdesembrede2020estableixunterminidevuitanysperdonar
passescapalagratuïtatdelprimercicle.Entenemqueésunatascacomplexa,peròésnecessari
saber amb quin finançament es contarà per a implantar-ho i en la creació de places. S'ha de
reconvertir el sistema actual que ara recau en els ajuntaments que han de sostenir aquestes
escoletes. A Porreres, l'ajuntament aporta 92.000 euros l'any. L'escolarització primerenca és
molt beneficiosa pel desenvolupament integral dels infants i prevenint l'exclusió social. Es
demana al Ple de l'Ajuntament que insti al Govern d'Espanya aprovar el Pla al qual es va
comprometreiqueelspressupostsdel2022incloguinlapartidaadient. 

LaSra.MariaRosaJuan,regidoraMES,explicaqueproposenafegirdospuntsal'exposicióde
motius i dos acords, que creiem que millorava la proposta de moció que havíem rebut de la
Plataforma0-3.DesprésdeconsensuareltextambelPI,s'haarribataunacordperpresentar-lo
deformaconjuntaid'aquestamaneraferforçaperquèlesnecessitatsd'aquestsectoreducatiui
de la població siguin una realitat. Al nostre programa electoral dèiem que "lluitaríemperquè
mésfamíliespuguinaccediral'escoletapública,amblaintenciódefomentarlainclusiódetots
els nins i nines del poble". La intenció dels acords que exposem és caminarcapaquí,jaque
només aconseguirem establir unes bases sòlides de cohesió i inclusió social si tothom té les
mateixes oportunitats d'iniciarlasevatrajectòriaenelsistemaeducatiu.Hihafamíliesperex.
quehivoldrienteniraccés,peròacausaquetenenunarentaquenoelshipermetassumircap
classe de pagament de quota ja no es plantegen dur els seus fills a l'escoleta. I això ha de
canviar, possibilitant que totes les famílies que ho necessitin i vulguin hi puguin anar. I
evidentmentreivindicarelsdretslaboralsdelstreballadorsilestreballadoresdelesescoletes,un
col·lectiu de sempre poc valorat, i aixòquefanfeinaambelméspreuat,elsnostresinfants,i
quemenysqreivindicarperellesunssousmésdignes. 

La Sra. MariaAgnèsSampol,regidoraPP,diuqueestand'acordamblamoció,peròdemanen
que la votació sigui per separat, perpunts.Noestemd'acordambelqueesplantejaalprimer
punt,ontotl'ensenyamentde0-3acabiessentpúblic.Enelprimerpuntensabstindremiestam
afavordelaresta.Sinoespotvotarperpunts,ensabstindrem. 
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LaSra.BatlessacontestaqueenelConsells'hademanatferunreglamentperdonarcoberturaa
les escoletes quenopertanyenalaXarxad'escoletesdelaconselleria.Peròarahandonatpeu
que moltes escoletes siguin concertades i col·laboren amb el seu sosteniment. És un debat
complementari. Silavostraintencióésabstencióalprimerpuntiafavorlaresta,pensamque
aixísortiriareforçada. 

Finalitzateldebat,visteldictamenfavorabledelaComissióInformativade13demaig,elPle
de l'Ajuntament aprova el primer punt de la moció amb 10 vots a favor (6 El Pi, 3 MES, 1
PSOE)i3abstencions(PP)i,perunanimitat,laresta(punts2a5)delsegüentacord: 

"D'ençàquelaLleiOrgànica1/1990,de3d'octubre,d'OrdenacióGeneraldelSistemaEducatiu
(LOGSE) establí l'educació infantil com la primera etapa del sistema escolar espanyol,
l'administraciódel'Estathaanatimplantantunaofertaescolardesegoncicled'educacióinfantil
(3-6 anys) universal i gratuïta per a tots els infants. Des de llavors, respecte al primer tram
educatiu (0-3 anys) totes les lleis educatives (LOCE, 2002; LOE, 2006; LOMCE, 2013; i
LOMLOE, 2020) han mantingut la responsabilitat compartida entre les administracions,
inclososelsajuntaments,peragarantirunaofertasuficientdeplaces. 

Elfet,però,ésquehanestatlesfamílies,elsajuntaments,enalgunamesuralesadministracions
educatives autonòmiques, i enelcasdeMenorca,d'EivissaiFormentera,tambéelsrespectius
ConsellsInsulars,quihancreatisostingutl'ofertadeplacesdeprimercicled'educacióinfantil,
limitant-se l'administració de l'Estat a establir alguna normativa de funcionament. Només el
2008elGovernd'Espanya,atravésdel'efímerPLANEDUCA3,contribuíalacreaciódeplaces
públiquesperinfantsmenorsde3anys. 

També l'administració del'Estats'hainhibitpelquefaaajutsperapossibilitarl'escolarització
dels infants en situació de vulnerabilitat i el desplegament de mesures i recursos per a la
deteccióielsuporteducatiusprimerencsqueleslleiseducativesexigeixen. 

La nova Llei Orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei Orgànica
2/2006,de3demaig,d'Educació(LOMLOE),alasevadisposicióaddicionalterceraestableix
que«Enelterminid'unanydesdel'entradaenvigord'aquestaLlei,elGovern,encol·laboració
amblesAdministracionseducatives,elaboraràunpladevuitanysdeduradaperal'extensiódel
primer cicle d'educació infantil de manera que avanci cap a una oferta pública suficient i
assequible amb equitat i qualitat i garanteixi el seu caràcter educatiu. En la seva progressiva
implantacióestendiràal'extensiódelasevagratuïtat,prioritzantl'accésdel'alumnatensituació
deriscdepobresaiexclusiósocialilasituaciódebaixataxad'escolarització.» 

Pertotaixòs'acorda: 

1. El Ple de l'Ajuntament de Porreres insta el Govern d'Espanya a fer efectiva la disposició
addicionalterceradelaLleiOrgànica3/2020,de3demaig(LOMLOE),totaprovantdintredel
termini establert per aquesta disposició el pla de vuit anys per a l'extensió del primer cicle
d'educació infantil, i a preveure els recursos necessaris per a la seva implementació en
col·laboracióamblesAdministracionseducatives.

2. El Ple de l'Ajuntament de Porreres insta el Govern d'Espanya a incloure en els propers
PressupostsGeneralsdel'Estatunaaportacióeconòmicaestableperalacreacióielsosteniment
dels centres de primer cicle d'educació infantil, garantint la protecció de l'escolarització dels
infantsensituaciódepobresa. 
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3.ElPledel'AjuntamentdePorreresescomprometagarantirelcomplimentimillorarelsdrets
laborals delespersonesprofessionalsdocentsquetreballenambinfantsmenorsdetresanys,i
insta el Govern de les Illes Balears a equiparar els seus drets laborals amb la de la resta de
professionalsdocents. 

4.ElPledel'AjuntamentdePorreresescomprometamillorarl'accésdetotselsinfantsmenors
detresanysbonificantlesquotesmensualsenfunciódelarendaidelasituaciósociofamiliari
agarantirlagratuïtatdel'escolaritzaciódelsinfantsensituaciódepobresa. 

5. El Ple de l'Ajuntament de PorreresinstaelGoverndelesIllesBalearsafersevesaquestes
propostes,iatraslladar-lesalGovernd'Espanya. 

CATORZÈ. SOL·LICITUD D’ACLARIMENT D’INFORMACIONS PUBLICADES
RELATIVESALSSERVEISTÈCNICSD’URBANISME.

La Sra. Batlessa diu que els tècnics d'urbanisme han presentat el següent escrit: "Vista la
publicaciódelBolletínumero2demaigde2021delPartitPopulardePorreresonesmanifesta
un cost del servei anual pels sotasignats i sa dita manifestació incorrecta i donada la
transcendènciad'aquesta,mitjançantlapresentdemanam:Queenelprimerplemunicipalquese
celebrisiguitractatdinsl'ordredeldial'aclarimentpúblicenreferènciaalacitadamanifestació
i, en el cas de no ser rectificada, i en conseqüència mantinguda, per part dels autors, ens
reservem les oportunes accions en defensa dels nostres interessos..". A continuació llegeix
l'esmentadapublicació. 

LaSra.Batlessademanasilapublicaciósorgeixdelsregidorsod'algúextern.LaSra.Sampol,
regidora PP, diu que s'ha extret aquesta informaciódelesdadesquetenencomaregidors,en
concretdelesfacturesqueconstenalsinformesdemorositat. 

La Sra. batlessa contesta que teniu les portes obertes per demanar qualsevol informació o
facturesiqueels67.000eurosnosóncerts.Lapartidapressupostàriad'estudisitreballstècnics
ésde135.000eurosiincloulamodificaciódelesnormessubsidiàries,laredaccióidireccióde
projectesielstècnics,inclòsl'advocat.L'enginyervafacturar12.950euros,l'arquitecte10.243,
l'arquitecte tècnic 13.150 i l'advocat 10.240 euros, en total 46.564 €. Venen els dimarts i,
l'arquitectetècnic,elsdijoushorabaixa.Siaquestainformaciól'haguéssiudemanat,usl'hauríem
donat.Nofafaltadifamarambnomsillinatgesquehanhagutderebatreunadesinformacióque
els perjudica personalment. S'hanfetmésde150comunicacionsprèvies,90expedientsd'obra
major el 2021, informació cèdules urbanístiques, finals d'obra informes d'antiguitat, visites
d'inspecciód'obraoedificismunicipals.Tambédiuquehihaunprocedimentnegociatambtres
pressupostsiquenos'haposatningúadit. 

La Sra. Sampol, regidora PP, fa el següent aclariment a la informació aparegudaalbutlletí2
corresponent al mes de maig tal com han sol·licitat els assessors de l'àrea d'urbanisme de
l'ajuntament: 

"En primer lloc, volem deixar clar que la intenció d'aquesta publicació no vaencontradela
feinaquerealitzenaquestsprofessionals,simplementamblesdadesquedisposem,exposemun
fet. Amb la informació proporcionada per l'Ajuntament i les dades quetenimalnostreabast,
exposemelsegüent: 

Les darreres dades tancades que disposem han estat tretes dels informes de morositat i
corresponen a l'exercici 2019, les quals pugen 67000 euros (tal com diem al butlletí). Dins
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aquests informes de morositat tenim com a conceptes de factures: hores realitzades a
l'ajuntament, hores extres,iprojectesapartcomperexemple:aparcamentden'Hereveta,Parc
Verd,projectespolígonsrústics,projectereparaciódecamins... 

Tal com apareix en el butlletí de maig, el que nosaltresvolíemmanifestareraqueelsveïnsi
veïnesdePorreresreclamenserveiscadavegadamillorsiconsideremqueladedicaciód'aquests
professionals és escassa respecte al volum de feina que se'ls encomana. El fet d'aparèixer al
butlletí dins l'epígraf "s'ho haurien de fer mirar" és perquè considerem necessari que aquests
professionals puguin dedicar la seva tasca a l'Ajuntament a la revisió deprojectesdemanera
mésàgilielsciutadansnohagind'esperarvuitmesosaunaconcessióodenegaciódellicència.
Encapmomenthemcriticatlafeinaquefanperquèenfanmolta." 

La Sra.Batlessacontestaqueaquestesdadesnos'agafendelsinformesdemorositatsinódela
liquidacióoelpressupost.Noéscertquefacin4horessetmanals.Noespodencontractarmés
hores. Ara es traurà a concurs públic i es veurà si es poden aportar més doblers. No es pot
contractar més personal.Enguanyhihaungranvolumd'obresileslleissóncadavegadamés
complexes, però els informes s'han de fer amb responsabilitat. Es demana si es rectificarà la
informacióid'onhasortitlainformació. 

LaSra.Sampolexplicaquehohancalculatdelainformacióquetenenidelmodel347. 

El Sr. Martorell, regidor d'urbanisme, diu quenoespotdonarinformacióincorrecta,comper
exemplel'horarioposatadit.Aixòfamoltdemalapersonesquenotenencapculpa.Sesent
orgullós i diu que els tècnics fan una feina excel·lent. Una cosa és la feina que fan per
l'ajuntamentil'altraelsprojectesquefacturesapartis'hamesclattot. 

LaSra.Sampoldemanadisculpesalstècnicsperquèlasevaintenciónoeraaquesta. 


QUINZÈ.DACIÓDECOMPTEDELSDECRETSDEBATLIA  

LaSra.MariaRosaJuan,regidoraMES,demanasijateniulavaloraciódelsterrenyspelsquals
es va signar contracte menor amb dues empreses (Tinsa i Gloval), per valorar els terrenys
d’ampliació IES i de la ronda que falta. Ens ho podeupassar?.ElSr.Martorelldiuqueelde
Glovalelshihadepresentaraquestasetmanaiqueelshipodenpassar. 

Esdonacomptedelsdiversosdecretsilacorporacióquedaassabentada. 


SETZÈ.DACIÓDECOMPTEACORDSJUNTADEGOVERN. 

La Sra. Sampol, regidora PP, demana informació de la facturanúm.690deRobotixdel'àrea
d'educació de 12/4/21 per import de 254 €. La Sra. MariaAntòniaVeny,regidorad'educació,
contestaqueésunaactivitatextraescolareducativaderobòtica. 

LaSra.Sampoldemanainformaciód'unafacturadeRankingpermaterialesportiude480,13€i
escontestaquesónxarxesdelcampdefutbol. 

La Sra. Sampol demana informació de tres factures de Deixalles de Serveis ambientals per
importde444 €,1036 €i420 €.LaSra.MiquelaSampol,regidorademediambient,explicaque
éspercobrirlabaixadelapersonadelpuntverd.LaSra.Batlessanoespotcontractarningúdel
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SOIBiquesónhorarimoltconcrets,inclúselcapdesetmana. 

La Sra. Sampol demana informació de la factura del Sr. A.VázquezperassistènciaaPlacei
s'explicaqueéselserveiinformàticdemantenimentdelaplataformadecontractació. 

EsdonacomptedelsacordsdediversesJuntesdeGovernilacorporacióquedaassabentada. 


DISSETÈ.TORNOBERTDEPRECSIPREGUNTES. 

El Sr. Bartomeu Garí, regidor MES, demana si ja s'ha remès alConselleldocumentambles
prescripcions corregides sobre la ronda il'IESPorreres.ElSr.Martorell,regidord'urbanisme,
explica que encara no s'ha enviat al Consell perquè està pendent de les valoracions i d'un
informedecarreteres.Larestad'esmenesestanresoltes.S'hadesabersis'haderecularl'institut
isiafectal'APTdeCarreteres. 

ElSr.Garí,regidorMES,demana,ambrelacióalesobresdel'EscolaNovaelsegüent:"Comja
vàremdiraldarrerPle,estariabéquepugueuferunareunióambl'oposició(jahohemdemanat
altres vegades)itambéunareunióinformativaperalaciutadaniaengeneral,encaraquesigui
virtual, per mostrar-nos el projecte i així el coneixeríem deprimeramà".ElSr.Martorelldiu
queespotdemanarunareunióalcoordinadorambelsregidorsdel'oposició,peròdecaraala
ciutadaniahoveuméscomplicat,comestanlescoses.Ellfafeinaalmatíiushauríeud'adaptar,
perònocreuquehihagicapproblema.LaSra.batlessadiuqueelprojectehofal'IBISEC. 

El Sr. Garí, regidor MES, demana com estan les inversionsalesinstal·lacionsesportives?Ja
s'haposatlacalderadelfutbol?Escontestaquesí. 

ElSr.Garídemanasiesdemanaràlasubvenciópercanviarlagespadelfutbol?Escontestaque
síitambédelpavelló,peròlasubvenciónoestàdefinida. 

El Sr. Garí demana quines millores es preveuen a la zonautilitzadaperl'atletisme,darrerela
pistadetenisipàdel?ElSr.ToniSastre,regidord'urbanisme,contestaqueestàprevistinstal·lar
el parc de cal·listènia. La Sra. batlessa diu que s'ha demanat al Consell per fer una pista
d'atletismeambelsfonseuropeus,atèsquehihaungranvolumd'entitatsesportives. 

El Sr. Garí, regidor MES,diuquefaunsmesosvàremdemanarsimiràveusielsaparcaments
del poble es podien beneficiar de les subvencions del Govern per posar marquesines
fotovoltaiques,atèsquepel2025totselsaparcamentsmunicipalsdemésde1.000 m2s'hauran
de solaritzar (plaça de toros, 2.000 m2, n'Hereveta devers 1.100 m2). Ja heu pogut aclarir si
l'Ajuntamentespresentaràalaconvocatòria?Hihafinsdia30dejunyperpresentar-se.ElSr.
Martorell diu que s'ha mirat ambl'enginyeridiuques'hapreparatelprojecteaSesForquesi
tambéestàprevistalcementiri. 

El Sr. Garí, regidor MES, diu el següent sobre un comentari que va sortir al butlletí del PP
enverslavisitadel'IESPorreresalesexhumacionsdelesfossesdelaGuerraCivilalcementiri:
podem acceptar que no us agradi(tindreuelsvostrespropismotius)perònoquedubteudela
llibertat del centredepoderduratermelesensenyancesivisitesdidàctiquesonelprofessorat
cregui convenient, itampocqueaixequeulaveuperaquestaactivitatquevarenduraterme-i
que téunagranimportànciaperconèixerelnostrepassat-inodiguéssiuresquanVOXvolia
venir a visitar el centre educatiu. Allò sí queerapolititzarl'educació,inounavisitad'interès
històric! No acabem d'entendre que un partit queésdinslacomissiódememòriahistòricade
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l'Ajuntamentpotferaquestesdeclaracionsalseubutlletíoficial. 

El Sr. Garí, regidor MES, demana si ja s'ha pres una decisió sobre la contractació d'energia
elèctrica per l'Ajuntament: contracte marc de la FELIB o contracte propi? La Sra. batlessa
contestaques'hanrebutdiversespropostesinteressatsperpoderredactarelsplecs. 

El Sr. Garí, regidor MES, diu que al carrer Major, s'havien de posar un «bot» elevat per
disminuirlavelocitat,peròencaranos'hafet.Creiemques'hadeferperreduirlavelocitatdels
cotxesquehipassen.Sóndiversoselsveïnatsqueenscomentenaquestaproblemàtica.Tampoc
s'ha resolt el tema dels aparcaments de cotxes a cada banda de la voravia, a la zona de la
Teulera,nirepintarelpasdevianants.Comjahemdit,percosescomaquestesiperrepensarla
circulació,seriainteressantconvocarlacomissió. 

ElSr.Martorell,regidordecirculació,contesaqueelpasdevianantsestàpendentdecarreteresi
quehohandeposarells.Eltemadelsreductorsdevelocitatnohohavíemparlat,peròpensem
que pot incrementar el renou a la gent que viu davant i no voldria crear més problemesque
beneficis. El tema dels aparcaments s'ha parlat amblapoliciaielproblemaescreaaprimera
horadelmatí,peròdónamésoportunitatsdecrearaparcament.Enpodemparlaralacomissió
decirculació.

ElSr.Garí,regidorMES,diuque,sobreelsplecsdecondicionsicontractesoberts,hanvistque
ja han sortit a concurs elscontractesdelesrutessenderistes/ciclistes,eldenetejadecaminsi
desbrossament de síquies, i el servei d'escola d'estiu. Només volem dir que si voleu que
participem en la millora dels contractes o que aportem idees, seria un detall dur-los a Ple o
convocarreunionsperexplicarelsplecsquans'hagindetreureaconcurs,sobretotperpoderfer
observacionssobreelscontractesdeserveis. 

ElSr.Garí,regidorMES,demanaquanestéprevistlicitarlagestiódelapiscinamunicipal?En
quinasituacióquedaranelstreballadorsactualsdelapiscina?LaSra.batlessacontesaqueestan
fent feina amb els plecs i que se subrogarà el personal amb les condicions noves. El Sr.
Martorelldiuqueespreveuquepelsetembrehihagielnouconcessionari. 

ElSr.Garí,regidorMES,diuhanrebutinformaciód'algunesqueixesdelserveidemenjadora
domicili. Us han arribat a vosaltres? El Sr. Miquel ÀngelVeny,regidorServeisSocials,noli
consta que hi hagi queixes significatives i recorda que en el ple d'octubre de 2019 es varen
adherir al contracte marc de la Mancomunitat amb l'empresa Newrest. Diu que si els hi fan
arribarlaqueixapuntualhoanalitzaran. 

ElSr.Garí,regidorMES,diuqueavuidianotenimcapinformaciósobrelaconvocatòriadeles
properes Jornades d'estudis locals. Teniu alguna informació? El Sr. Gaspar Mora, regidor de
cultura, diu que elmesd'octubreinovembrehihabastantsdepoblesquehofaniperaixòes
plantegenmantenirladatad'abril. 

ElSr.Garí,volafegirqueelsalegramoltlanotíciadelasignaturadelconveniamblaUIBper
la digitalització de l'arxiu municipal, però volem recordar que és molt important, més quela
digitalització, la conservació d'aquest arxiu i, ni el lloc ni les condicions, són les adequades.
Convé repensar-ho. La Sra. batlessa diu que es mira d'adquirir un edifici per arxiu però és
complex.ElSr.Moratambédiuquesónestructuresmoltreforçades. 

ElSr.Garí,regidorMES,demanaquanestépensatconvocarlacomissiódenomenclàtor.Hiha
diversesqüestionsques'hauriendetractariabansdel'estiuseriaconvenientposar-laenmarxa.
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El Sr. Gaspar Mora, regidor, diu que va enviar el mail demanant el nomenament dels
representants dels partits polítics iencaranohatingutresposta.Escontestaques'enviaranels
representants. 

LaSra.Sampol,regidoradelPP,dónal'enhorabonaalMallorcaialjugadorJoanSastre.Ésun
orgull queunjugadorqueesfaformaraUnióEsportivadePorreresaconsegueixiunascensa
primeradivisió. 

LaSra.Sampol,demanalarelaciódedespesesqueduemgastadesenbeneficidelscomerçosi
establiments de Porreres. Ho tenim fins a data de dia 27desetembre.LaSra.MariaAntònia
Veny,regidoradecomerç,diuques'enviaran.LaSra.batlessadiuquelasetmanaquevesortirà
unaconvocatòriad'ajutspeimportde120.000euros. 

La Sra. Sampol diu que el passat dijous es varenarreglarunsquantscarrersdePorreres.Ens
podeu dir quins varen ser? El Sr. Martorell diu que es va fer una primera tanda i alguns
quedaren sense acabar, però es podenenviar.Explicaquequanhihatramsllargsescontracta
una empresa i on hi ha un clot puntual ho fa la brigada. Si sabeu d'algun lloc que s'hagi
d'arreglarenshopodeudirihopodremarreglar. 

LaSra.Sampoldiuquehansentitqueixesquealcementerisegueixsenseques'hagincomençat
les obres de reparació irestauraciódesprésdel'exhumació.Començaaserhoradeposarfila
l'agulla, no ho trobeu? El Sr. Veny diu quedemàtenenunareunióambelgoverniladatade
reconstrucció segurament serà la setmana que ve. La Sra. batlessa diu que la demora ve
provocadaperlamodificaciódelcontracte.ElSr.Venydiuquenoestavaprevistalcontractela
rehabilitaciódeljardíiaixòesfaràaprofitantlamodificació. 

La Sra. Sampoldemanaqueestépensantferperlafiradel'albercoc.LaSra.batlessaexplica
que les fires estan prohibides i el govern ha demanat evitar fer actes que puguin concentrar
moltagent.Diuqueesfaràcoml'anypassatisecercaràunespaionvendreelsproductesamb
les mesuressanitàriesquepertoquin.Estanpendentdeladatadelaplenadel'albercocperquè
nosiguinverds. 

LaSra.SampoldemanalesfacturesdelaJuntadeGovernenformatexcel. 

I no havent-hi més assumptes que tractar, per la Presidència s'aixeca la sessió, a l'hora dalt
indicada,detotelqual,comaSecretaria,endonfe. 
Vistiplau,labatlessa
Lasecretaria, 



