Ajuntament de Porreres



Núm. 6/2021
Caràcter: ordinària
Data: 27 de setembre de 2021
Horari: de 20:00 a 22.00 hores.
Lloc: Ajuntament de Porreres
Regidors/es assistents: Francisca Mora Veny, batlessa (El Pi); Jaume Martorell
Mesquida (El Pi); Miquela Bordoy Obrador (El Pi); Gaspar Mora Mulet (El Pi); Antoni
Sastre Vanrell (El Pi); Maria Antònia Veny Serra (El Pi); Maria Rosa Juan Moll (MES);
Sebastià Lliteres Lliteres (MES); Bartomeu Garí Salleras (MES); Joan Obrador Gornals
(PP); Maria Agnès Sampol Sabater (PP); Teresa Julià Julià (PP); Miquel Àngel Veny
Mestre (PSOE).
Secretaria - Intervenció: Maria del Mar Estarellas Pascual

Maria del Mar Estarellas Pascual (2 de 2)
Secretària interventora
Data Signatura: 16/11/2021
HASH: 040e9fbe8858f0882238f83ec362e5c6

A l'hora a dalt assenyalada es reuneixen els Srs./es Regidors/es que s'indiquen a dalt presidits
per la Batlia i assistits per la Secretaria de la corporació, amb la finalitat de dur a terme la sessió
plenària de l'Ajuntament que havia estat convocada pel dia d'avui. Comprovada l'existència del
quòrum que exigeix la Llei, s'ordena el començament de la sessió amb l'ordre del dia indicat.
PRIMER. ESTUDI I APROVACIÓ 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. 5/2021 de 26 de juliol de 2021.
SEGON. PROPOSTA DE CANVI DE NOM DEL CEIP ESCOLA NOVA A CEIP
CLIMENT SERRA I SERVERA (NÚM. EXPEDIENT 841/2021)
La Sra. batlessa explica aquesta proposta de canvi de nom del CEIP Escola Nova per CEIP
Climent Serra i Servera. Aquesta tramitació ve donada perquè fa molts d'anys la Comissió de
Memòria Història de Porreres, que està formada per diversos grups polítics, parlaven de la
manera de fer un reconeixement a la família Serra per la tasca que va fer el pare d'en Climent i
d'en Toni iniciat les obres de l'escola i que es varen veure aturades desgraciadament per la
repressió i assassinat a Manacor. La intenció és fer un acte de reconeixement. Una vegada que
hagin acabat les obres d'ampliació, s'ha proposat posar una placa a l'entrada de l'escola amb el
nom de Climent Serra i Servera. El Consell Escolar de l'Escola Nova també va proposar fer
aquest canvi de nom i es va traslladar a la Comissió de Memòria Històrica. Atès que és un
edifici públic, la Conselleria d'Educació va requerir que es fes un informe detallant el canvi de
nom. El Consell Escolar, on hi ha representació de l'equip directiu, professorat, pares i mares i
alumnat, ho ha aprovat. La Comissió de Memòria, presidida per Miquel Àngel Veny i formada
pel Sr. Bartomeu Garí com a historiador, la Sra Maria Rosa Juan com a representant de Més per
Porreres i el Sr. Joan Obrador com a representant del Partit Popular, ho ha coordinat". El Ple ha
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IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ:

Ajuntament de Porreres

La Sra. batlessa contesta que els porrerencs i porrerenques participen d'aquesta decisió através
dels seus representants. Tots els que estam aquí representam el poble de Porreres i hem estat
elegits per això. D'altra banda, el Consell Escolar de l'escola està representat per l'equip directiu,
el professorat i l'Apima. Creu que tots els sectors implicats han tingut oportunitat de dir la seva
opinió a través dels seus representats a les diferents comissions. Creu que estan prou legitimats
per donar una opinió i votació en aquest sentit. Afegeix que no considera adient fer una consulta
popular amb un tema tan sensible, que afecta una família.
El Sr. Sebastià Lliteres, regidor MÉS, diu:
“En primer lloc voldríem fer un agraïment a tres col·lectius sense els quals hagués estat
impossible poder dur endavant aquesta iniciativa amb èxit. El primer d'ells, els nostres
companys i companyes de l'antic PSM-Entesa Nacionalista (ara, MÉS) que fa més de vint anys
començaren a fer camí per la memòria democràtica al nostre poble, quan gairebé ningú en
parlava ni hi creia. La seva fermesa ha permès arribar fins aquí.
En segon lloc, als descendents de Climent Serra Servera: la seva dona Margalida Blanch Bauçà,
els seus fills Climent i Toni, i les seves nétes Margalida, Maria i Xisca. Gràcies per la
generositat, per entendre les dificultats del difícil camí recorregut, i sobretot per persistir en la
recordança del vostre familiar.
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La Sra. Maria Agnès Sampol, regidora PP, diu que vist que l'ajuntament defensa tant els
interessos dels ciutadans donant peu a votar els pressuposts participatius, els colors de les
paperines o el disseny de la bandera que representa el municipi de Porreres, consideram que el
procés que s'ha fet no dóna peu a què els porrerencs o porrerenques puguin decidir aquest canvi
de nom. Per aquest motiu s'abstindran.
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El Sr. Miquel Àngel Veny, regidor PSOE, explica que s'han consultat a la Conselleria els
tràmits. A més del canvi de nom, també s'ha xerrat de posar una placa explicant la figura del Sr.
Climent Serra en el context de la repressió en el que també varen sofrir posteriorment les vídues
i les famílies. Aquesta segona passa s'intentarà que coincideixi amb la inauguració de les obres
que és molt important per l'escola, però no depèn de l'ajuntament sinó de la Conselleria. Agraeix
l'informe que ha fet el Sr. Bartomeu Garí i a tota la Comissió de Memòria Històrica, formada
per membres de tots els partits. Afegeix que hi ha molt de consens, sense cap opinió en contra ni
discussió. La part econòmica no depèn de l'ajuntament i no es pot fer res, però si es pot donar
una solució a la part moral. Creiem que quedarà reparat o retornat el reconeixement del poble de
Porreres. Agraeix a la família, a la directora de l'escola i a tots els que han participat en el
procés.

ACTA DEL PLE

de ratificar aquest canvi de nom i llavors s'ha de remetre a la Conselleria d'Educació perquè
doni el vistiplau. El Sr. Bartomeu Garí, com a historiador, ha realitzat l'informe que fomenta,
motiva i argumenta el canvi de nom. Estam contents que després de vuitanta anys la família
Serra pugui tenir el reconeixement que es mereix, que no és prou, perquè sempre es pot fer més.
Hi ha una part que ha quedat coixa, que és la part d'indemnització econòmica. Si ha fet feina
però, desgraciadament, l'administració no entén de sentiments, és una administració freda. La
Llei de Memòria Històrica no contempla les indemnitzacions econòmiques. Per part nostra, ens
alegra dur a terme aquest reconeixement.

Ajuntament de Porreres
En tercer lloc, al claustre de professorat de l'Escola Nova i al Consell Escolar del centre, que
han proposat i avalat aquest canvi de nom en favor de la persona que va posar els fonaments del
centre i que va pagar amb la vida aquesta iniciativa.
Gràcies també als membres de la comissió de memòria de l'Ajuntament, i als diferents grups
polítics que avui votaran a favor d'aquest gest de memòria, de dignitat i de justícia.

Finalitzat el debat, vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 16 de setembre de
2021 s'aprova per majoria absoluta de 10 vots a favor (6 El Pi, 3 MÉS, 1 PSOE) i 3 abstencions
(PP):
"Vist l'informe justificatiu emès pel Sr. Bartomeu Garí Salleras, Dr. en Història i membre de la
Comissió de Memòria Històrica de l'Ajuntament de Porreres, en el que considera que "la
proposta de canvi de nom del CEIP Escola Nova a CEIP Climent Serra i Servera es considera
totalment contextualitzada, adequada i mereixedora" pels motius exposats.
Vista la proposta del Consell Escolar del mateix centre.

ACTA DEL PLE

Aquest canvi de nom és tot un símbol, és el símbol de la victòria de la convivència i la
democràcia, símbol del respecte i reconeixement a la tasca de Climent Serra i Servera, mestre
d'obres de "les escoles", i també de tots els membres del consistori republicà que varen ser
vilment assassinats per defensar idees que avui en dia, la majoria de la gent ha assumit."
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I, finalment, un missatge dirigit al nostre poble en general: després de dècades d'oblit, Porreres
s'ha sabut posicionar al lloc que li correspon en la tasca de recuperació i foment de la memòria, i
això ha estat en bona manera gràcies a certes persones que han volgut iniciar aquest camí i a tot
un conjunt de gent que ha entès que aquests gestos, aquestes iniciatives, eren necessàries i que
ajudaven a tancar ferides que havien romàs obertes durant massa temps.

Primer. Aprovar la proposta d'acord de canvi de nom del CEIP Escola Nova a CEIP Climent
Serra i Servera.
Segon. Remetre aquest acord, juntament amb l'aprovació per part del Consell Escolar, a la
Conselleria d'Educació i Formació Professional, per tal que es facin els tràmits oportuns per fer
efectiu el canvi.
TERCER. ESTUDI I APROVACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ DE LES
NORMES SUBSIDIARIES PER A L'ADAPTACIÓ AL PLA TERRITORIAL DE
MALLORCA.
El Sr. Martorell, regidor d'urbanisme, recorda que ja fa anys que es fa feina per intentar adaptar
les normes subsidiàries al Pla Territorial. El Consell Insular d'urbanisme va demanar que es fes
un text refós dels dos lots que ja s'havien entregat. Aquest document que avui es du al Ple està
format pel document d'exposició pública de l'esmena de deficiències de 18 de desembre de 2017
i per l'annex exposat al públic el 4 de desembre de 2020. L'únic que es fa és ajuntar aquests texts
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El Ple de l'Ajuntament de Porreres, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa,
acorda:

Ajuntament de Porreres
per enviar-ho a Urbanisme del Consell perquè informin l'esmena de deficiències i també perquè
estudiïn la nostra proposta dels annexos. Si proposen alguna esmena, s'haurà de resoldre. Ara
únicament s'ha copiat el que hi havia a les dues carpetes en un sol text.
La Sra. Batlessa recorda que ja s'havia aprovat, però que ara és junta, com s'ha demanat.
El Sr. Sebastià Lliteres, regidor MÉS, diu que el seu vot serà favorable perquè entenen que just
es vota aquest text refós de les dues parts i no s'altera el contingut. Recorda que el seu grup ha
mostrat algunes discrepàncies aquests darrers anys. Esperen que la tramitació final s'agilitzi un
poc i es pugui disposar aviat de les Normes Subsidiàries que tots desitgen.

El Ple de l'Ajuntament de Porreres, en sessió ordinària de 28 de setembre de 2020, va aprovar
l'Annex a l'aprovació amb exposició pública de l'esmena de deficiències de l'acord de
18/12/2017 i se sotmeté a participació pública per un termini de quaranta-cinc dies hàbils.
El Departament de Territori del Consell de Mallorca, amb data de 23/11/2020 emeté informe
d'adveració instant a la presentació d'un document refós amb totes les modificacions que s'han
produït respecte al document aprovat el 18/12/2017.
Per tot això, de conformitat amb l'article 22.2.c) i l'article 47.2.ll) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les Bases del Règim Local, el Ple de l'Ajuntament, amb l'assistència de tots els
membres de la corporació, acorda per unanimitat:
Primer. Aprovar el text refós de la modificació de les Normes Subsidiaries de Porreres per a la
seva adaptació al Pla Territorial de Mallorca, el qual conté totes les modificacions introduïdes a
l'Annex aprovat al Ple de 28/9/2020, respecte al document aprovat al Ple de 18/12/2017.
Segon. Remetre l'expedient a la Direcció Insular d'Urbanisme del Consell Insular per a la seva
aprovació definitiva.
QUART. ESTUDI I APROVACIÓ DE L’ESMENA DE DEFICIÈNCIES DE LA
MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 4 NNSS PER A L’AMPLIACIÓ DE L’EQUIPAMENT
DOCENT
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Mitjançant acord del Ple municipal de 18 de desembre de 2017 es va acordar sotmetre a
exposició pública els documents que integraven les esmenes de deficiències de l'expedient de
modificació de les Normes Subsidiàries per un termini de quaranta-cinc dies hàbils, des de la
seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (6/01/2018). En aquesta aprovació, es
deixaren dues zones en suspensió, sòls urbans en situació de sòl rural, segons el Decret Llei
1/2016. La Llei 12/2017, d'Urbanisme de les Illes Balears, aprovada el 29 de desembre, en la
seva disposició transitòria onzena estableix que aquestes zones passen a tenir la condició de sòl
urbà sense urbanització consolidada.

ACTA DEL PLE

«La Comissió Insular d'Ordenació del Territori i Urbanisme, a la sessió de dia 30 d'octubre de
2015, va acordar suspendre l'aprovació definitiva de l'adaptació de les normes subsidiàries de
Porreres per a l'adaptació al Pla Territorial de Mallorca.

Número: 2021-0007 Data: 15/11/2021

Finalitzat el debat, vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 16 de setembre de
2021, s'aprova per unanimitat:

Ajuntament de Porreres

El Sr. Lliteres, regidor MÉS, demana quin termini hi ha previst per començar a expropiar els
terrenys. El Sr. Martorell contesta que es podrà començar a expropiar quan el Consell ho hagi
aprovat definitivament. El Sr. Lliteres demana si es podrien acollir al Decret llei 1/2018 per
mostrar que l'ajuntament té la intenció ferma d'adquirir els terrenys perquè es pugui iniciar la
redacció del projecte. La Sra. Batlessa afegeix que l'interès general està prou justificat i que la
requalificació dels terrenys de sòl rústic comú just serà per equipament docent i no per cap altre
ús. El Sr. Lliteres diu que votaran a favor.
La Sra. Sampol, regidora PP, diu que votaran a favor, però demana si ja està prevista quina
formació està previst implantar. La Sra. batlessa diu que depèn del mateix centre i de la
Conselleria d'Educació segons l'evolució del nombre d'alumnes, dels resultats acadèmics i de la
distribució territorial, entre altres factors. El Sr. Obrador explica que el seu dubte és si es vol fer
una FP concreta, el terreny podria ser petit. El Sr. Martorell diu que l'edificabilitat és la màxima
permesa 1*1, el total de l'edificació. El Sr. Obrador diu que no és el mateix fer un batxiller que
una FP. El Sr. Martorell diu que la conselleria va demanar uns metres necessaris i això és el que
s'ha fet. La Sra. batlessa diu que s'ha fet amb un màxim aprofitament de les alçades.
La Sra. Maria Antònia Veny, regidora d'Educació, diu que l'institut de Felanitx té molta oferta de
Formació Professional i que el creixement va cap al batxiller, però no depèn del que un vulgui
sinó d'altres factors.
Finalitzat el debat, vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 16 de setembre de
2021, s'aprova per unanimitat:
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La Sra. Batlessa diu que surten 21 aparcaments de cotxos. Els costos d'ampliació de l'institut va
a càrrec de la Conselleria, però la dotació de serveis com la xarxa d'aigües o elèctrica va a càrrec
de l'ajuntament.
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El Sr. Jaume Martorell, regidor d'urbanisme, afegeix que aquesta modificació és causada per
l'esmena de deficiències. La Zona de Protecció de Carreteres és de 18 metres i s'ha hagut
d'allargar el sistema urbanitzable ordenat per la part de darrera i s'ha de comprar un tram més
d'una finca a la part de dalt. Quedaran 6.159 metres quadrats dels quals 4.626 seran per
equipament docent, 1.633 per la xarxa viària i quedaran 394 metres quadrats per fer una zona
d'aparcaments. Quan s'aprovi la modificació es podran iniciar els tràmits d'expropiació dels
terrenys i remetre-ho a la Conselleria d'Educació perquè puguin començar a redactar el projecte
de l'institut.

ACTA DEL PLE

La Sra. Batlessa remarca que s'està fent aquesta tramitació com una modificació puntual perquè
les normes encara no estan aprovades definitivament. Fer-ho d'aquesta forma permet agilitzarho perquè l'ampliació de l'institut sigui efectiva al més aviat possible perquè és una necessitat.
Llavors es podran adquirir els terrenys per expropiació que són de propietat privada. Estan
separats per un camí públic de sis metres d'amplada que es traslladarà a la part nord de les
finques per unificar les dues fases de l'institut, la feta i la que es farà. El camí tindrà una
amplada de 8 metres. L'informe de Carreteres diu que l'Àrea de Protecció de Carreteres és de 18
metres en lloc de 5 com s'havia previst. S'ha hagut de fer una nova distribució de l'ampliació i
serviran per zona verda o el solar del grau de formació de jardineria. Això ha obligat a fer una
reestructuració i tenir en compte les mesures mediambientals, de renous o dels accessos. També
es fa un estudi dels costos d'expropiació de les finques. Ara s'ha de remetre al Consell perquè ho
resolguin aviat perquè és molt necessari tenir-ho al més aviat possible.

Ajuntament de Porreres
«El Ple de l'Ajuntament de Porreres va aprovar inicialment el 25 de maig de 2020, la
Modificació puntual núm. 4 de les NNSS per a la classificació d'un sòl urbanitzable directament
ordenat per a l'ampliació d'un equipament docent, juntament amb el document d'avaluació
ambiental estratègica simplificada. L'expedient s'ha sotmès a informació pública durant un
termini de quaranta-cinc dies mitjançant edicte publicat en el BOIB núm. 189 de 3 de novembre
de 2020, sense que s'hagin presentat al·legacions.
Vists els informes emesos per la Comissió Insular d'Ordenació del Territori i Urbanisme
el 13/11/2020, la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears el 27/10/2020 que conclou que
la modificació puntual no se subjecti a avaluació ambiental estratègica ordinària i el Servei de la
ST de Mobilitat i Infraestructures el 9/06/2021, entre altres.

Segon. Remetre la documentació al Consell de Mallorca.»
CINQUÈ. ESTUDI I APROVACIÓ DEL PROJECTE I LA LICITCIÓ QUE HA DE
REGIR EL CONTRACTE D’OBRES DE LA RENOVACIÓ DEL CARRER D’EN SALA
La Sra. batlessa explica que han aprofitat la subvenció del POS del Consell de Mallorca per
poder fer la reparació del carrer Sala, separar les aigües pluvials de les residuals i arreglar les
voravies. L'obra va del carrer Nou fins a la ronda d'Alcassor. El projecte puja a 504.876,74
euros, la subvenció del CIM és de 257.098 euros i la Mancomunitat assumeix la part d'aigües
residuals que puja a 245.870 euros. Ara s'aprova la licitació perquè les obres es puguin iniciar al
més aviat possible i no es superposin amb la construcció del centre de dia. Hauran de presentar
el 5% de garantia. Les millores que puntuen són: 15 punts per l'oferta econòmica; 55 punts per
les millores (col·locació de vorada de pedra, adequació de l'entorn de la plaça de Santa Catalina
Thomas, sense tocar el pou ni la placeta, la incorporació de l'enllumenat i la sembra d'arbres);
punts per millores gestió mediambiental; punts per la qualificació professional del director obra.
El Sr. Martorell diu que també es donen punts per presentar un projecte de mobilitat. L'asfalt ho
farà la Direcció General de Carreteres amb els seus mitjans. La Sra. Batlessa diu que
l'autorització ja està a punt d'aprovar-se.
El Sr. Lliteres, regidor MÉS, diu que estaria bé incloure el soterrament del cablejat elèctric que
ara va per les façanes, per les pròximes ocasions. També diu que no haguessin posat la placeta
com a millora sinó dins el projecte, però si finalment l'empresa que guanya ho fa, va bé. Així
mateix demana que s'informi degudament als veïnats i que no passi com al carrer Major. El Sr.
Martorell diu que al carrer Major s'havia de fer a trams per un problema logístic que no va
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Primer. Esmenar els documents de deficiències sol·licitats per la CIOTU de la modificació
puntual núm. 4 de les Normes subsidiàries de Porreres per a la classificació d'un sòl
urbanitzable directament ordenat per a l'ampliació d'un equipament docent.

ACTA DEL PLE

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

Ajuntament de Porreres
arribar el material a temps perquè el magatzem no tenia prou estoc i el personal havia de seguir
fent feina. El Sr. Martorell explica que s'informarà degudament. El Sr. Martorell matisa que no
es fa una millora de la placeta sinó del carrer que volta per darrere la placeta. La tècnica i la
directora general de Patrimoni ho varen veure i li demanaren que es subvencionés quan es
pugui. La Sra. Batlessa afegeix que es deixen les canonades preparades pel cablejat elèctric. El
Sr. Martorell diu que amb el sistema d'empedrat, en lloc de rajola de voravia, posteriorment es
pot fer aquesta feina perquè és molt més senzilla atès que la pedra és més resistent.
El Sr. Lliteres comenta que, posteriorment, s'haurà de xerrar de la circulació. El Sr. Martorell
contesta que primer s'ha de veure quina és la proposta de l'empresa guanyadora i llavors
s'hauran de fer les modificacions oportunes perquè té molt de trànsit.

Havent-se incorporat a l’expedient el Plec de Clàusules Administratives, informat per
l’assessora jurídica, Sra. Velasco i atesa l’aprovació de l’expedient i de fiscalització prèvia de
conformitat amb la despesa condicionada a l’existència i suficiència de crèdit.
Vista la subvenció atorgada per Acord del Consell Executiu del Consell de Mallorca, de data 2
de desembre de 2020, dins del programa de subvencions pluriennals 2020-2021, per a dur a
terme obres d’inversió de competència municipal, adquisició de vehicles i immobles per a la
prestació de serveis municipals, i sufragar honoraris de redacció de projecte i de direcció
d’obres (BOIB núm. 203, de 3 de desembre) per import de 257.098,60 i l’acord amb la
Mancomunitat del Pla de Mallorca per les obres de substitució de la canalització per import de
245.870,75 €.
En conseqüència, d’acord amb la Disposició Addicional 2ª de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
i en exercici de les facultats que corresponen al Ple de l’Ajuntament de Porreres com a òrgan de
contractació, s’acorda:
Primer.- Aprovar el Projecte de Renovació del carrer d’En Sala, amb núm. de visat
2020/02420/01, de 22 de juliol de 2020. L’esmentat projecte es troba subscrit per l’Enginyer de
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Vist, així mateix, que consten en l’expedient els següents documents:
 Projecte de Renovació del carrer d’En Sala, amb núm. de visat 2020/02420/01, de 22 de
juliol de 2020. L’esmentat projecte es troba subscrit per l’Enginyer de Camins, Canals i
Ports, Sr. Mateu Estrany, Col·legiat 9522. Segons criteri tècnic expressat en
l’expedient, el projecte, no es tracta d’una obra de primer establiment, i per tant, no
haurà de sotmetre’s a exposició pública, per un termini mínim de 15 dies, d’acord amb
el que estableix l’article 149 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de
règim local de les Illes Balears.
 Informe sobre la innecessarietat de divisió en lots de l’objecte del contracte, emès per
l’Enginyer de Camins, Canals i Ports, el Sr. Mateu Estrany Pieras.
 Informe de replanteig previ i informe sobre estabilitat, seguretat i estanquitat de l’obra,
ambdós signats pel mateix tècnic, el Sr. Mateu Estrany.

ACTA DEL PLE

Vist que s’incorporà a l’expedient la proposta de contractació que incorpora informe justificatiu
de la necessitat de dur a terme les obres del Projecte de Renovació del carrer d’En Sala (exp.
809/2020).

Número: 2021-0007 Data: 15/11/2021

Finalitzat el debat, vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 16 de setembre de
2021, s'aprova per unanimitat:

Ajuntament de Porreres
Camins, Canals i Ports, Sr. Mateu Estrany, Col·legiat 9522.
Segon.- Considerar justificada la necessitat de dur a terme el contracte d’obres per a l’execució
del Projecte de Renovació del carrer d’En Sala, del municipi de Porreres, mitjançant
procediment obert simplificat, millor oferta qualitat-preu, diversos criteris d’adjudicació,
tramitació ordinària, per un pressupost base de licitació IVA inclòs de 504.876,74 €, tramitant-se
sota número d’expedient 809/2020.

Any
2021

Total (IVA inclòs)
504.876,74 €

Partida pressupostària
2021/01/1532/61903/01

Cinquè.- Publicar al Perfil del contractant de l’Ajuntament de Porreres i al perfil del contractant
d’aquest òrgan de contractació allotjat a la Plataforma de Contractació del Sector Públic,
l’anunci de convocatòria de la licitació, els plecs de clàusules administratives i el projecte de les
obres, al perfil del contractant de la pàgina web municipal, concedint un termini de vint (20)
dies naturals per a presentar proposicions, que seran comptadors a partir de l’endemà de la
publicació de l’anunci de licitació al perfil, finalitzant dit termini a les 14:00 hores del darrer dia
per a presentar ofertes. Si el darrer dia de termini és dissabte, diumenge o festiu, el mateix
s’entendrà prorrogat fins a les 14 hores del primer dia hàbil següent.

ACTA DEL PLE

Quart.- Aprovar la despesa i autoritzar-ne la mateixa, per a l’exercici 2021, amb càrrec a
l’aplicació pressupostària del vigent pressupost de despeses de l’Ajuntament, atès que existeix
crèdit adequat i suficient per a finançar les obligacions derivades del contracte en el present
exercici:

Número: 2021-0007 Data: 15/11/2021

Tercer.- Aprovar i iniciar la tramitació de l’expedient de contractació de les obres d’execució del
Projecte de Renovació del carrer d’En Sala, del municipi de Porreres, mitjançant procediment
obert simplificat, millor oferta qualitat-preu, diversos criteris d’adjudicació, tramitació
ordinària, per un pressupost base de licitació IVA inclòs de 504.876,74 €.

SISÈ. MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 3/2021 A CÀRREC DEL ROMANENT
LÍQUID DE TRESORERIA PER A LA CONSTRUCCIÓ DEL CENTRE DE DIA DE
PORRERES (Exp.: 714/2021)
La Sra. batlessa explica aquesta modificació de crèdit que és per fer l'aportació inicial de 75.000
euros per fer el Centre de Dia. Llavors la Conselleria de Benestar Social podrà licitar les obres
que calculam que serà a final d'any.
El Sr. Veny, regidor de serveis socials, diu no es pot donar una data exacta d'inici perquè depèn
de si hi ha recursos, però segurament serà l'any que ve.
El Sr. Lliteres, regidor MÉS, diu que votaran a favor i que estan contents que es vegi la llum.
Demana que es tingui present que no es superposin les obres del carrer Sala i les del Centre de
dia.
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Sisè.- Delegar a la batlia els tràmits preceptius fins a l’adjudicació de l’esmentat contracte.

Ajuntament de Porreres
La Sra. Teresa Julià, regidora PP, demana si el projecte ja té permís d'obra i es contesta que sí,
que s'ha fet abans. El Sr. Veny diu que en ser un projecte d'interès autonòmic no fa falta, però es
va fer la passa prèviament per fer més via.
Finalitzat el debat, vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 16 de setembre de
2021, s'aprova per unanimitat:
"Fets
El 23 de maig de 2019 l'Ajuntament de Porreres i el Consorci de Recursos Sociosanitaris varen
signar un conveni per construir un centre de dia per a persones majors dependents a Porreres, al
carrer d'en Sala 11 i formar part de la Xarxa Pública d'Atenció a la Dependència.

Finalment, el data 27 de juliol de 2021 el consorci va sol·licitar a l'Ajuntament el pagament de
la primera aportació per import de 75.000 €, que es correspon amb un 50% del total a aportar
per l'Ajuntament, segons el procediment establert a la clàusula cinquena del conveni.
De conformitat amb l'article 177 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i amb el Reial decret 500/1990, de 20
d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos, els crèdits
extraordinaris es podran finançar amb algun o alguns dels següents recursos:
a) Amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria, calculat d'acord amb allò que s'ha fixat en els
articles 101 a 104 del Reial decret 500/1990.
b) Amb nous i majors ingressos efectivament recaptats sobre els totals previstos en algun
concepte del Pressupost corrent.
c) Mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits d'altres aplicacions del Pressupost vigent no
compromeses, les dotacions del qual s'estimin reduïbles sense pertorbació del respectiu servei.
Els crèdits extraordinaris per a despeses d'inversió podran finançar-se, a més dels recursos
indicats anteriorment, amb els procedents d'operacions de crèdit.
D'acord amb la liquidació del pressupost 2020 aprovada al Decret 2021-0043 de dia 26/02/2021
aquesta corporació disposa d'un Romanent Líquid de Tresoreria per a Despeses Generals
d'1.181.403,87 €. D'aquests s'utilitzaren 305.255,44 € a l'expedient de Modificació núm. 2/2021;
quedant així un RLTDG de 876.148,43 €. Per tot això, s'acorda:
PRIMER.- Aprovar l'expedient de modificació de crèdits núm. MC 3/2021 del pressupost vigent
en la modalitat de crèdit extraordinari, d'acord amb el següent detall:
Descripció aplicació pressupost de despeses
Import
Alta Partida Despeses
Assistència Social primària / Transf. a la CAIB: centre de 75.000,00€ 231 / 75000
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En data 16 de juliol de 2021 la presidenta de la Junta Rectora del Consorci aprovà el projecte
d'obres per la construcció del centre de dia.

ACTA DEL PLE

El 8 de juliol de 2021 l'Ajuntament de Porreres ha resolt favorablement el projecte bàsic i
d'execució del centre de dia al carrer d'en Sala 11 i ha emès llicència d'obra.

Número: 2021-0007 Data: 15/11/2021

En data 26 de març de 2021 l'arquitecte del Consorci va emetre informe favorable al projecte,
elaborat per Santiago Fiol Colomar, amb un import de 561.561 € (IVA inclòs).

Ajuntament de Porreres
dia
Descripció aplicació pressupost d’ingressos
Romanent de tresoreria per a despeses generals

Import
Alta Partida Ingressos
75.000,00€ 87000

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

El Sr. Lliteres, regidor MÉS, contesta que, a la comissió que es va fer ad hoc per tractar el tema
de la bandera, va comentar que pel que fa al partit no farien cap comentari per no lligar cap
bandera a cap partit en concret. Ell va afegir que, personalment, a títol personal, faria campanya
per una bandera concreta perquè la seva formació com a historiador el duia a defensar-la. Dins
el seu partit hi va haver gent que va votar una i també l'altre.
El Sr. Joan Obrador, regidor PP, contesta que no està d'acord amb el que ha dit el regidor de
MÉS perquè ell era a la Comissió i no va dir res d'això. Afegeix que no li han de donar lliçons
de democràcia i afirma que varen quedar que els regidors no farien res d'això.
La Sra. Batlessa diu que quan hi ha diferents ideologies i opinions, no es podran posar d’acord.
Demana que no es desllueixi aquest punt, en el qual el poble ha pogut triar el que ha volgut.
El Sr. Miquel Àngel Veny, regidor PSOE, diu que era a la reunió i es va xerrar que no es faria
campanya com a partit. Afegeix que són regidors, però també persones, i demana respecte.
El Sr. Lliteres, regidor MÉS, diu que per part seva no hi ha inconvenient amb aquest informe
final del Sr. Prunés i troben que està perfecte. Els hauria agradat que estigués redactat en català
i castellà i es contesta que s'ha de remetre en castellà a la Reial Acadèmia. El Sr. Lliteres diu que
s'esmenta Guillem de Porrera com a Guillem de Porreres. Acaba dient que l'informe és fantàstic.

Número: 2021-0007 Data: 15/11/2021

La Sra. Maria Agnès Sampol, regidora PP, diu que els hi sembla molt bé que el poble pogués
decidir quina bandera volia que representes el poble de Porreres. Ens agradi més o manco el
resultat, hem de dir que venguérem a l'Ajuntament a consultar-ho i està tot correcte, diu. Per
això votarem a favor. Volen fer un incís sobre la campanya que va fer algun regidor del
consistori per intentar convèncer als ciutadans de quina bandera havia de votar. Trobam que
això no és ètic.
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La Sra. Batlessa recorda que primer es va donar compte al Ple de l'informe per poder aprovar la
bandera. Llavors s'ha fet una consulta popular que ha tingut el següent resultat: 357 vots per la
bandera blanca amb l'escut enmig i 392 per la bandera quadribarrada i l'escut. Ara correspon
ratificar aquesta votació pel Ple. Posteriorment s'ha de sol·licitar l'informe de la Reial
Acadèmica de la Història i finalment ho ha d'aprovar definitivament el Consell de Mallorca.
Després ja es podrà lluir a la balconada.

ACTA DEL PLE

SETÈ. ESTUDI I APROVACIÓ INICIAL DE LA BANDERA DEL MUNICIPI DE
PORRERES

Ajuntament de Porreres
Finalitzat el debat, vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 16 de setembre de
2021, s'aprova per unanimitat:
"L'Ajuntament de Porreres pretén tenir una bandera pròpia, com a símbol de la seva identitat
històrica i els seus costums particulars. Per aquest motiu, en sessió ordinària del Ple de la
corporació de 27 de juliol de 2020, es va adonar de la memòria històrica justificativa amb la
proposta de dos dissenys de bandera municipal emesa pel Sr. Jordi Prunés i Moyà.

De conformitat amb el que es disposa en l'article 47.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, el Ple a proposta de la Comissió Informativa de 16 de
setembre de 2021, adopta per unanimitat el següent ACORD
PRIMER. Vist el resultat del procés de participació ciutadana de votació de la bandera
municipal aprovar l'opció de bandera com a suport de l'escut d'armes sobre una senyera
quadribarrada.
SEGON. Aprovar la Memòria històrica justificativa que conté el dibuix de la bandera pel
municipi redactada pel Sr. Jordi Prunés i Moyà.
TERCER. Publicar aquest Acord en el Butlletí Oficial i en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament,
durant el termini de vint dies, perquè puguin presentar-se les al·legacions que s'estimin
pertinents. A més, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament
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La Legislació aplicable ve determinada per:
- Els articles 186 i 187 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.
- L'article 22.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local
- Acord del Ple adoptat pel vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres
de la Corporació, en virtut de l'article 47.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de
les Bases del Règim Local.
- Principi de publicitat activa en virtut del que es disposa en l'article 21.4 de la Llei 39/2015,
d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les administracions públiques i en la
normativa vigent en matèria de transparència.
- Art. 10 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes
Balears
- L'article 1.7 de la Llei 8/1993, d'1 de desembre, d'atribució de competències als Consells
Insulars en matèria de règim local, atorga la competència al Consell Insular de l'aprovació
de l'adopció, modificació o rehabilitació d'escuts i banderes de les entitats locals, d'acord
amb el Decret de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 7/1988, d'11 de febrer.

ACTA DEL PLE

En conseqüència, el Sr. Jordi Prunés Moyà, el setembre de 2021, redacta la Memòria
justificativa i dibuix-projecte per a l'adopció de l'acord sobre la bandera de Porreres.

Número: 2021-0007 Data: 15/11/2021

S'ha realitzat un procés participatiu entre el 9 i 15 d'agost de 2021 perquè els porrerencs i
porrerenques majors de setze anys escullin entre les dues opcions de bandera en format paper o
telemàtic. S'han emès un total de 799 vots, dels quals no es consideren vàlids 50 (vots duplicats,
nuls...) essent el total de vots vàlids 749. El resultat de la votació ha estat el següent:
- Bandera heràldica: 357
- Bandera com a suport de l'escut: 392

Ajuntament de Porreres
[adreça https://porreres.eadministracio.cat/board].
QUART. Sol·licitar informe a la Reial Acadèmia de la Història.
CINQUÈ. Remetre l'expedient, una vegada que hagi transcorregut el termini d'informació
pública i informades les al·legacions que puguin ser presentades, a l'òrgan competent del
Consell de Mallorca perquè procedeixi a l'aprovació definitiva de la bandera.
VUITÈ. DACIÓ DE COMPTE DEL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT I DELS
INFORMES DE MOROSITAT DEL SEGON TRIMESTRE DEL 2021.
La Sra. Batlessa explica que a l’Ajuntament es paga amb una mitjana de 13,09 dies, a l’empresa
SMP a 24,45 dies i a la FAMP a 8,7 dies. El marge són 30 dies.

La Sra. Batlessa contesta que el seu grup, El Pi, s'abstindrà. Entén que la moció té un sentit
positiu. Està 100% d'acord amb el contingut i que s'han d'agilitzar els processos, però creu que
es mesclen conceptes. No estan en contra dels agents covid, però aquests no poden suplementar
la feina de la policia i cobrarien el mateix. Porreres no ho ha sol·licitat perquè necessita policies.
Són dues coses diferents. És important que es facin cursos de policia, ara hi ha places de policia,
però no poden venir, perquè no hi ha cursos. D'altra banda s'han d'agilitzar o regularitzar les
incorporacions. S'ha de donar certa estabilitat a les places de policia. No està bé que hi hagi
aquest moviment entre ajuntaments, deixant places buides i vacants i deixant municipis
desprotegits. Estam d'acord amb la petició que s'ha de fer alguna cosa, perquè és necessari.
El Sr. Miquel Àngel Veny, regidor PSOE, diu que és evident que hi ha un problema i ja s'han
presentat mocions en aquest sentit. La moció proposa que "es torni al sistema antic" però el
problema ja existia, per això, s'han de cercar solucions a les coses que no funciona bé. El tema
dels agents covid consider que no té res a veure, sinó que és per donar una solució a un
problema atípic com és una pandèmia. Per aquest motiu no pot votar a favor.
El Sr. Sebastià Lliteres, regidor MÉS, diu: “Nosaltres votarem en contra de la moció pels
següents motius: primer de tot, perquè el que es demana al primer acord, ja ho contempla la
normativa (borsí d'agents formats) i no té sentit demanar-ho; en segon lloc perquè al segon
acord es demana que s'exigeixi el curs bàsic de policia, i això ja es demana actualment i per tant
tampoc té sentit, tot i que entenem que ho demanau en comparació entre els policies locals i els
agents COVID, però consideram que són temes diferents i no s'ha de mesclar; i en darrer lloc,
perquè el que proposau és clarament perjudicial pels mateixos policies locals en pràctiques, ja
que els voleu obligar a estar divuit mesos en un mateix lloc. Això, a part de no donar cap
solució a llarg termini, restringeix la llibertat dels policies en pràctiques de poder partir a un lloc
on tenguin un millor sou, obligant-los a estar divuit mesos al municipi on l'hagin destinat. Creim

Número: 2021-0007 Data: 15/11/2021

La Sra. Maria Agnès Sampol, regidora PP, explica la moció.
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NOVÈ. MOCIÓ PER A LA MILLORA DELS PROCESSOS SELECTIUS I FORMACIÓ
DE LES POLICIES LOCALS PER ESMENAR LA MANCA D'EFECTIUS DE POLICIA
LOCAL ALS MUNICIPIS (PARTIT POPULAR)

ACTA DEL PLE

El Ple de la Corporació queda assabentat.

Ajuntament de Porreres
que és millor reivindicar un finançament suficient als municipis per poder cobrir els sous dels
efectius de policia local que els correspongui per població, mitjançant el fons de seguretat
pública de les Illes Balears, amb la finalitat que es rebaixin les diferències de sou entre
municipis illencs, i instar el Govern de l'Estat perquè elimini la taxa de reposició de policia local
i perquè permeti l'ampliació d'efectius depenent de les necessitats de cada municipi. Això és el
que vàrem proposar el PI i MÉS al ple de maig d'enguany i que consideram que sí que
solucionaria problemes reals”.
Finalitzat el debat, vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 16 de setembre de
2021, el Ple desestima l'acord amb 4 vots en contra (3 MÉS, 1 PSOE), 6 abstencions (El PI) i 3
a favor (PP):

L'opció de tramitar aquest decret 6/2021 com a projecte de llei no serà possible, els grups que
formen el Govern no han volgut i no han permès les esmenes de la resta de grups polítics que
formen part del Parlament, que volien millorar alguns aspectes urgents i molt necessaris per a la
seguretat dels municipis de les Illes Balears.
La convocatòria d'oposicions per part dels ajuntaments impliquen temps i despeses, però a més
implica, sobretot, que els opositors que superen el concurs oposició hagin de ser nomenats
funcionaris en pràctiques.
Els òrgans encarregats dels processos selectius i de la formació dels policies locals haurien de
ser la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat, conjuntament amb l'EBAP i l'ISPIB.
D'aquesta manera, i amb una borsa d'agents formats de forma contínua des del Govern, seria
més eficient i funcional la incorporació d'agents de la policia local en els municipis que ho
necessitin.
De tots és coneguda, o hauria de ser coneguda a l'administració, la teoria de l'economia d'escales
per la qual cosa es poden beneficiar principalment els ajuntaments petits i amb menys
possibilitats d'abonar les despeses dels processos selectius quan els processos selectius són duts
a terme per l'administració autonòmica.
Per altra part, l'administració autonòmica no pot desconèixer ni al·legar ignorància amb relació
als agents que potencialment es poden jubilar any rere any, ja que té les memòries anuals amb
piràmide d'edat i sap, estadísticament, quin percentatge decideix jubilar-se als 59/60 anys. La
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El 27 de juliol de 2021 es convalidava el decret 6/2021 de 9 de juliol, de modificació de la Llei
4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears. Aquesta
modificació introdueix la problemàtica figura de l'agent COVID, aprovada sense el consens de
les mateixes direccions de Policia, dels sindicats, dels mateixos policies locals (que han hagut
de superar una o dues oposicions, el curs bàsic de 800 hores i les seves corresponents pràctiques
entre 6 a 12 mesos), del sector de la seguretat privada, que se li fa una clara intromissió, a més
de les crítiques dels darrers tres exdirectors generals d'Emergències i Interior.

ACTA DEL PLE

A les Illes Balears els darrers cinc anys s'han perdut més de 350 policies locals segons es recull
a l'última memòria de l'ISPIB de l'any 2020. Els municipis que disposen de cos de policia local
són 49 i es reparteixen a Mallorca amb 35 municipis i 1750 Policies, Menorca 8 municipis amb
201 policies, Eivissa 5 municipis amb 245 policies i Formentera amb 14 policies.

Número: 2021-0007 Data: 15/11/2021

"EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Ajuntament de Porreres
solució exigeix formar tants d'agents com personal es pot jubilar i aplicar la taxa de reposició de
115% per a les policies locals.
El Ple desestima els següents ACORDS

DESÈ. PROPOSTES D’URGÈNCIA. MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL PREU
PÚBLIC REFERENT AL SERVEI DE PÀDEL PER A TORNEJOS I COMPETICIONS
TIPUS "RÀNQUING".
La Sra. Batlessa explica que la urgència ve donada perquè els usuaris demanen poder fer
campionats i l'ordenança fiscal no regula aquesta tarifa. Com que els campionats han de
començar aviat ens demanarem si podíem fer aquest canvi al més aviat possible. Se sotmet a
votació la tramitació per urgència i s'aprova per unanimitat.
El Sr. Toni Sastre, regidor d'esports, explica que és una necessitat afegir aquests tres preus
perquè els usuaris ho demanen. Diu que l'aplicació funciona bastant bé. Són preus de mercat per
donar resposta a les necessitats dels usuaris.
Finalitzat el debat s'aprova per unanimitat el següent acord:
“Atès l'expedient relatiu a la modificació de l'Ordenança Fiscal Reguladora del preu públic per a
la prestació de serveis en les instal·lacions esportives municipals, l'assessor tècnic que subscriu,
de conformitat amb el que ordena el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, efectua el següent informe.
El municipi de Porreres realitza la gestió de la pista de pàdel ubicada en el complex esportiu de
"Ses Forques".
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TERCER.- L'Ajuntament de Porreres insta el Govern de les Illes Balears a què un cop l'aspirant
hagi superat el curs de capacitació tindrà l'obligació de romandre com a mínim divuit mesos en
el mateix ajuntament que hagi estat nomenat funcionari en pràctiques per tal que almenys pugui
aquest garantir-se que la inversió de diners públics que destina a la seva formació específica,
uniformitat i esforç econòmic d'aquesta administració local no es vegi afectada com passa al dia
d'avui. En cas de renunciar abans de la finalització dels divuit mesos no podria tornar a formar
part del borsí de la CAIB i per tant el curs bàsic de policia local quedarà sense vigència. “

ACTA DEL PLE

SEGON. L'Ajuntament de Porreres insta el Govern de les Illes Balears que s'exigeixi tenir el
curs Bàsic per exercir de Policia Local o el curs de capacitació per ser nomenat funcionari en
comissió de serveis o interí i que només figurin en la Llei de Coordinació de Policies Locals la
figura de Policia Local i els seus comandaments, eliminant la figura de l'agent COVID d'aquesta
llei.

Número: 2021-0007 Data: 15/11/2021

PRIMER L'Ajuntament de Porreres insta el Govern de les Illes Balears a modificar la llei
4/2013, per resoldre d'una manera eficient i àgil la problemàtica de manca d'agents de policia
local als municipis de Mallorca, on l'EBAP exerceixi la competència dels processos selectius i
la formació dels agents de policia local, amb la creació d'un borsí d'agents formats amb el curs
bàsic per poder distribuir-los i ser nomenats com a funcionaris en els municipis on sigui
necessari, d'acord amb les sol·licituds i notes de curs.

Ajuntament de Porreres
L'objecte de l'ordenança fiscal que es vol modificar és definir un preu públic per la participació
en torneigs i a competicions tipus "rànquing" per la pràctica del pàdel.
Atès que l'art. 41 estableix que les entitats locals podran establir preus públics per la prestació
de serveis o la realització d'activitats de competència local. En aquest cas es tracta de procedir a
la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora del preu públic per a la prestació de serveis en
les instal·lacions esportives municipals, aprovada en el seu moment, i que per la qual
s'estableixen diferents serveis pel qual l'Ajuntament pot exigir l'abonament d'un preu públic,
com és el cas de la participació en torneigs.
L'art. 44.1 exposa que la quantia haurà de cobrir com a mínim el cost del servei prestat o de
l'activitat executada.

20 €/participant
30 €/participant
15 €/mes i participant

SEGON. Publicar el present Acord en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial
a l'efecte del seu general coneixement. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la
seu electrònica d'aquest Ajuntament https://www.porreres.cat/ca.
ONZÈ. DACIÓ DE COMPTE DECRETS DE BATLIA/REGIDORIES DELEGADES.
El Sr. Lliteres, regidor MÉS, diu que "Veim que finalment s'ha pogut adjudicar el contracte de
neteja viària a l'empresa Estel de Llevant, els dos lots. Ja ho vàrem dir al seu moment, que
consideram que hi ha parts del poble que no es netejaran amb la freqüència necessària, i d'altres
que es netejaran cada dia." El Sr. Lliteres afegeix que esperaran a veure com funciona i llavors
ja emetran l'opinió que correspongui. Demana si el contracte ja s'ha formalitzat. La Sra. Miquela
Bordoy, regidora de medi ambient, contesta que han començat dia 15 de setembre i hi ha una
persona de l'ajuntament que supervisa que es compleixi i facin la feina ben feta. La Sra. batlessa
explica que els alegra haver tret aquest contracte amb un caire social. Diu que setmanalment és
reuneixen i si veuen que s'ha de reforçar ja es faran els canvis oportuns, el contracte és prou
flexible. La Sra. Bordoy diu que ja s'ha reforçat en comparació de l'anterior, s'han passat de tenir
1,6 operaris a tenir-ne 4. S'ha llevat la màquina agranadora i es faran granades manuals.
El Sr. Lliteres, regidor MÉS, diu "també hem vist que s'ha tret a licitació el servei de
dinamització de l'espai de lleure juvenil". El Sr. Toni Sastre, regidor de joventut, comenta que es
tracta de donar continuïtat al que hi havia ara.
La corporació queda assabentada.
DOTZÈ. DACIÓ DE COMPTE ACORDS JUNTA DE GOVERN.
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TORNEIG PÀDEL
TORNEIG PÀDEL 2 CATEGORIES
RANKING PÀDEL

ACTA DEL PLE

PRIMER. Aprovar la modificació de l'ordenança fiscal núm. 20 reguladora del preu públic per
la prestació de serveis en les instal·lacions esportives i fixar la següent tarifa pel servei de pàdel
per a tornejos i competicions tipus "rànquing".

Número: 2021-0007 Data: 15/11/2021

Per la qual cosa el Ple de la corporació acorda:

Ajuntament de Porreres
El Sr. Lliteres, regidor MÉS, demana informació sobre dues factures Canal 4, programa sobre
projectes socioculturals (363 euros i 2.229 euros). Demanam tenir accés al contracte que regeix
amb Canal 4." La Sra. Batlessa diu que és un contracte anual firmat que s'ha consensuat amb els
altres ajuntaments perquè no hi hagués diferència de preus. Ha donat visibilitat al teixit
empresarial de Porreres dins el marc de la reactivació econòmica. Els hi passaran el contracte.
El Sr. Lliteres, regidor MÉS, demana informació d'una factura de digitalització obres del Museu
(uns 1.500 euros). El Sr. Gaspar Mora, regidor de cultura, diu que a la web hi havia unes 50
obres i ara n'han fet unes 200 més. També s'ha fet una visita virtual en tres dimensions.

La Sra. Maria Rosa Juan, regidora MÉS, demana quan podran visitar les obres de l'Escola Nova
i es contesta que dilluns ho demanarà, perquè amb l'inici de curs era un poc complicat. El Sr.
Martorell diu que els infants anaren l'any passat a la depuradora.
El Sr. Lliteres, regidor MÉS, demana si ja s'ha signat el conveni entre Mancomunitat, Consell i
Ajuntament per les obres de la ronda d'Alcassor. El Sr. Martorell diu que no hi intervé la
Mancomunitat. La Sra. batlessa diu que el Consell ja ha fet l'autorització prèvia que no és el
conveni.
El Sr. Lliteres demana en quina situació es troba la redacció del projecte del carrer Cerdà. El Sr.
Martorell diu que primer es farà el carrer Sala i llavors el carrer Cerdà.
El Sr. Lliteres demana quan es preveu que s'iniciïn els projectes contemplats a les ajudes
Reactiva amb la renovació de les instal·lacions elèctriques del cementiri i de n'Hereveta. El Sr.
Martorell diu que hi està inclosa la Ronda Alcassor, el canvi del sistema elèctric del cementiri i
queda un petit romanent per n'Hereveta. L'enginyer està fent feina amb el cementiri.
El Sr. Lliteres diu que al darrer ple varen demanar informació sobre uns moviments de terra i
materials al voltant de l'abocador il·legal de Son Moranegrí. Ens agradaria saber si heu pogut
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El Sr. Jaume Martorell explica que varen tenir una reunió a la Conselleria d'Agricultura amb
SEIASA que és una empresa del Govern que gestiona els fons europeus. Diu que el projecte de
la bassa de regants de Porreres de 7.470.000 € es pagarà un 80% amb fons europeus. El 20% ho
havien d'assumir els comuners, però la conselleria d'Agricultura ho aportarà. En una primera
fase es connectarà amb la depuradora i en el futur amb la de Felanitx. Ara s'ha demanat als
pagesos quin cultiu i quarterares voldran fer. Són unes 120 persones. En dos anys ha d'estar
executat. És una molt bona notícia pel poble de Porreres. La Sra. Batlessa diu que donarà uns
recursos quant a aigua valuosos i agraeix que ho aporti la conselleria i no els pagesos i serà el
100% subvencionat. El Sr. Martorell agraeix a la gent que ha impulsat aquest projecte des de fa
uns dotze anys. El Sr. Martorell diu que la bassa està acabada, que s'ha construït amb doblers de
l'impost turístic de la Conselleria de Medi Ambient i ha costat uns 2.000.000 euros. La Sra.
batlessa demanarà una visita per veure-ho.

ACTA DEL PLE

TORN OBERT DE PRECS I PREGUNTES.

Número: 2021-0007 Data: 15/11/2021

La Sra. Sampol, regidora PP, demana informació d'una factura d'una fotografia aèria de 736
euros de la sala de reunions a nom de Rafel Blanc. La Sra. Batlessa contesta que és la foto que
està a la sala de reunions del poble de Porreres.

Ajuntament de Porreres
saber-ne alguna cosa. El Sr. Martorell contesta que a l'antiga pedrera, on tiraven els fems, dins
un tros privat, una persona que hi treuen ferro.
El Sr. Lliteres diu "Vàrem registrar una pregunta pel tancament de les parcel·les d'una de les
graveres, i a la llicència atorgada per l'Ajuntament queda clar que diu que dins ANEI han de
tancar amb pals de fusta, cosa que no s'ha realitzat com hem pogut comprovar en persona. Teniu
constància d'això?". El Sr. Martorell contesta que hi ha excepcions, que ho ha consultat a Mines
i per tema de seguretat estan autoritzats a fer-ho així quan hi pugui haver perill. Intentarà que els
hi contestin per escrit.
El Sr. Lliteres demana si ja tenen coneixement si s'ha tancat a les parcel·les del Polvorí on toca.
Es contesta que sí, que ja es tenen els plànols i ho aniran a veure.

El Sr. Lliteres demana si ja tenen les bases de les ajudes als ramaders. Es contesta que ho estan
estudiant per treure-ho de forma senzilla.
El Sr. Lliteres demana si s'ha realitzat una intervenció al Talaiot des Pagos durant la primera
quinzena d'agost i si està prevista fer una segona intervenció al Pou Celat. El Sr. Gaspar Mora,
regidor de cultura, contesta que al Pou Celat no hi ha previst cap projecte, s'ha fet el tancament a
l'accés de Es Pagos. Només s'ha subvencionat el projecte de Es Pagos. A Baulenes s'ha fet una
primera intervenció de neteja a principis d'estiu. Amb els tècnics del Consell cercam la manera
que, amb recursos propis i la brigada, s'intentarà obrir el portell i fer el tancament. Al Pou Celat
s'ha de buidar el racó de la cantonada, rebaixar-ho, excavar i posar-ho tot al mateix nivell.
El Sr. Lliteres diu que han vist que es va publicar a la web de l'Ajuntament un article de crònica
i d'opinió sobre les festes. No sabíem que s'hi podien publicar articles d'opinió, i això pot crear
un precedent en una web que és estrictament institucional. En voldríem saber el motiu. El Sr.
Toni Sastre contesta que na Noelia fa articles i cròniques de concerts i li varen demanar. El Sr.
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El Sr. Lliteres diu que "Referent al tema, hem sabut que els mestres de l'Escola Nova han trobat
el centre molt brut i els capvespres han hagut de col·laborar en la neteja perquè l'alumnat trobés
el centre ben net. Sabem també que operaris de l'Ajuntament i l'empresa de neteja també hi
feren feina. Possiblement, les obres d'ampliació han provocat que les instal·lacions s'embrutin
més que altres anys i que el problema és que es feia net i encara no havien acabat els fusters,
electricistes, etc. Cada any hi ha problemes amb la neteja del centre. No ens sembla malament ni
criticam que el professorat hagin hagut d'ajudar a adequar i netejar l'escola, però voldríem que
ens podeu expliqueu el que ha passat exactament.". La Sra. Batlessa diu que li sembla injust que
es digui això. Les dones de neteja s'hi han deixat la pell i s'ha contractat una empresa externa de
neteja. A l'escola hi ha unes circumstàncies excepcionals, que és una obra. Hem de ser conscient
de la situació. Els picapedres fan una feina excel·lent i són molt respectuosos amb els nins i
mestres. El personal hi ha dedicat moltes hores i han fet molta de feina. El Sr. Martorell diu que
han tingut dos mesos per fer les obres dins la part antiga, que és molt complexa. L'escola vella
s'ha pintat tota per dedins. En general, pesa molt més la gran tasca que han fet tots els
professionals, tothom s'ha arromangat. Hem d'estar contents que hagin pogut començar just amb
un dia de retard.

ACTA DEL PLE

El Sr. Lliteres demana "Ja es tenen preparats els plecs per la licitació de la neteja d'edificis
públics municipals?". El Sr. Martorell diu que sí, que s'han adherit al contracte marc de la
conselleria.

Ajuntament de Porreres
Lliteres diu que s'ha d'anar alerta si algú més ho vol fer i opinen que a una web institucional no
és adient.

El Sr. Lliteres, regidor MÉS, diu que varen llegir que "el Pla comptarà amb aigua de qualitat
gràcies a un acord entre la Mancomunitat del Pla i el Govern": respecte d'aquest tema ens
agradaria demanar informació sobre quines seran les actuacions que es duran a terme al nostre
municipi, si ja es tenen previstes, com es finançaran i quan es tenen previstes. El Sr. Martorell,
regidor, diu que la preocupació ve més per altres pobles que per Porreres perquè hi ha aigua
suficient i de qualitat, de moment. Ara s'està preparant un dipòsit a Sineu. Abaqua li duria
l'aigua i llavors, en una primera fase es duria a Lloret, Montuïri i Costitx. A Lloret hi ha nitrats i
a Montuïri no tenen aigua. Demà hi ha una reunió al Consell, a Presidència, perquè segurament
es podria subvencionar la compra de la finca a Sineu per instal·lar un dipòsit. La propera fase
inclouria arribar a Porreres i als altres pobles. El Sr. Martorell no està d'acord que els
ajuntaments s'hagin de fer-se càrrec de la xarxa des de Sineu. L'important és usar aigua que no
sigui de la vena perquè si no s'esgotarà.
El Sr. Lliteres, regidor MÉS, demana què té previst fer l'Ajuntament amb les sis parcel·les del
polígon que són de la seva propietat? Una, punt verd, l'altra, magatzem, però voldríem saber
quin ús es té previst per les restants 4. La Sra. batlessa contesta que dependrà de la demanda i
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El Sr. Lliteres, regidor MÉS, amb relació a la neteja dels camins de fora vila, diu que han vist
que la nova empresa de neteja contractada ha començat la neteja dels camins amb una màquina.
Es farà alguna intervenció més? Ho demanam perquè pensam que estaria bé, que els operaris ho
acabassin d'arreglar i que quedàs un poc més curiós. El Sr. Martorell diu que es va espanyar la
màquina i seguiren amb desbrossament manual, però ja s'ha fet la revisió. També diu que la
setmana que ve han de fer neta la síquia de Banyeres. El Sr. Bartomeu Garí, regidor MÉS, diu
que quan passa la màquina, a vegades queda algun tronc i perquè quedi bé, s'hauria de fer un
acabat manual. El Sr. Martorell diu que és inviable econòmicament arribar a certs nivells de
perfecció perquè hi ha 200 quilòmetres de neteja de camins. Diu que a vegades queden alguns
troncs, però els hi comentaran.
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El Sr. Lliteres diu Escola matinera, l'APIMA Escola Nova que ho gestiona va informar que
l'escola matinera començarà l'1 d'octubre, tres setmanes després de l'inici del curs escolar.
Davant les queixes dels pares, l'APIMA va explicar que el curs passat hi hagué molts problemes
de pressupost i estan mirant com arreglar-ho i demanen paciència. Ens agradaria saber perquè
no s'ha pogut donar una mà des de l'Ajuntament amb aquest tema. La Sra. batlessa contesta que
l'APIMA no els ha demanat ajuda perquè si no els haguéssim donat, és molt important per la
conciliació familiar que l'escola matinera funcioni i s'han de tenir en compte tots els centres
educatius de Porreres per igual, perquè són les famílies i no les escoles. Per dia primer és
impossible fer res, varen argumentar que els pocs doblers que havien fet amb les barres,
suposaren menys ingressos per la pandèmia. La Sra. Maria Antònia Veny, regidora d'educació,
explica que havien de diferenciar entre socis i no els socis i ho han hagut d'ajustar. La Sra.
batlessa diu que l'any passat, per la pandèmia, necessitaren més monitors per les ràtios i s'ha
disparat el pressupost.

ACTA DEL PLE

El Sr. Lliteres diu que "Ja fa més de mig any que es va aprovar la nostra moció sobre rebaixar
l'IBI per a instal·lació de plaques fotovoltaiques. Demana si està avançat l'informe de la
modificació de l'ordenança de l'IBI atès que ja tornen a posar-se en marxa les ajudes
autonòmiques per aquest tema. La Sra. batlessa contesta que es poden reunir per parlar-ne entre
tots atès que hi ha diferents opcions.

Ajuntament de Porreres
volen ser prudents. S'ha de veure si hi ha una necessitat puntual o de futur, abans de subhastarho. El Sr. Martorell diu que ara es fa la subhasta de l'IDI. Diu que, de les municipals, n'hi ha una
d'ús sociocultural i una altra esportiva. La Sra. batlessa contesta que seria ideal que les entitats
disposés d'un espai.
El Sr. Joan Obrador, regidor PP, demana com està el tema del contracte de la piscina. La Sra.
batlessa diu que els plecs estan a punt de sortir i mentre Algalia ho està gestionant. Diu que els
plecs són complicats per adaptar-ho a la situació d'ara.
El Sr. Obrador, regidor PP, diu que al carrer Sant Felip hi ha un clot molt gran. El Sr. Martorell
diu que encara no està arreglat, però aquesta setmana està previst fer un "bacheo".

El Sr. Obrador, regidor PP, demana si es farà una reunió informativa per explicar la subhasta de
les parcel·les del polígon per part de l'IDI. La Sra. batlessa diu que no correspon a l'ajuntament i
no es pot fer promoció. El que farà negoci és l'IDI. Hi pot haver altres propietaris que ho posi a
la venda. Si algú vol tenir informació s'ha de dirigir a l'IDI, però no es pot fer publicitat.
El Sr. Obrador, regidor PP, diu que es fa botellot al camí de Son Servera, devora la nau. Diu que
també hi gran quantitat de botelles i plàstic i s'hauria de fer net. La Sra. batlessa contesta que
quan la policia hi va obri expedients, i durant una temporada s'aturen, però llavors hi tornen. La
Sra. batlessa explica que s'ha pensat posar-hi un focus perquè no vagin allà, però aniran a altres
bandes. Diu que les sancions són altes, a més l'ajuntament ha de fer la neteja amb els doblers de
tots.
El Sr. Obrador, regidor PP, diu que al ple del juny varen demanar la relació de les obres majors.
El Sr. Martorell contesta que es va dir al ple, però no hi ha cap problema per enviar-ho. A més
de les obres majors, els tècnics tenen més feina com les comunicacions prèvies o informes.
El Sr. Obrador, regidor PP, demana quan es farà el Tastart. El Sr. Gaspar Mora, regidor de
cultura, diu que està previst dia 16. La Sra. batlessa diu que avui han sortit noves mesures i
potser just es podran fer les exposicions i no el tast. S'ha de fer la consulta a la conselleria per
escrit.
I no havent-hi més assumptes que tractar, per la Presidència s'aixeca la sessió, a l'hora dalt
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El Sr. Obrador, regidor PP, diu que els hi ha arribat queixes de quan els al·lots surten de l'institut
quan arriben al carrer de la Creu. Hi ha una dificultat amb els cotxes que pugen per amunt.
També hi ha problemes amb la gent major, que va al supermercat. El Sr. Martorell diu que en el
futur hi ha un projecte de fer una vorera ampla d'un sol sentit i perquè sigui una via segura cap a
l'institut i al camp de futbol. El Sr. Obrador demana si els municipals hi poden ser el moment
quan surten els al·lots. El Sr. Martorell diu que a les escoles és més senzill posar una barrera i
tancar al carrer, però allà és més complicat tancar perquè hi ha circulació d'un sentit i de l'altra.
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El Sr. Obrador, regidor PP, demana quan es farà la neteja dels torrents i les síquies. El Sr.
Martorell diu que es farà a final de setmana o la que ve. És la mateixa empresa que fa els
camins, és el mateix concurs.
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El Sr. Obrador, regidor PP, demana com està el tema dels camions de les rondes. El Sr. Martorell
diu que han vingut a l'ajuntament per demanar on podrien estacionar o si podrien comprar
alguna cosa. Es preocupen per solucionar-ho i hem de tenir un poc de paciència.
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