
Ajuntament de Porreres

ACTA PLE ORDINARI DE 22 DE NOVEMBRE DE 2021

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ:  
- Caràcter: ordinària 
- Núm. 8/2021
- Data: 22 de novembre de 2021
- Horari: de  20:00 a 21.30 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); Teresa Julià Julià (PP); Miquel Àngel 
Veny Mestre (PSOE).

- Excusa la seva assistència: Maria Agnès Sampol Sabater (PP)
- Secretaria - Intervenció: Maria del Mar Estarellas Pascual

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

A l'hora a dalt assenyalada es reuneixen els Srs./es Regidors/es que s'indiquen a dalt presidits per la 
Batlia i assistits per la Secretaria de la corporació, amb la finalitat de dur a terme la sessió 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. DECLARACIÓ INSTITUCIONAL AMB MOTIU DE LA CELEBRACIÓ DEL DIA 
MUNDIAL CONTRA EL CÀNCER DE PULMÓ DE 17 DE NOVEMBRE

La Sra. batlessa llegeix la següent declaració institucional:

"El càncer de pulmó és el quart tumor més freqüent, si es tenen en compte homes i dones. En aquest  
sentit, és important destacar l'augment progressiu del nombre de casos de càncer de pulmó que s'està  
observant  en  els  últims  anys  en  la  població  femenina  (en  la  població  masculina  s'observa  una 
estabilització).

És la principal causa de mort per càncer. Més del 80% dels càncers de pulmó es diagnostiquen en 
estadis avançats (estadis IIIB/IV), quan la curació és molt problemàtica o impossible: la supervivència 
depèn en gran manera  de l'etapa en què es  troba el  tumor en el  diagnòstic.  Malgrat  els  avenços  
terapèutics dels últims anys, la supervivència del càncer de pulmó se situa al voltant del 15% i menys  
del 5% si només prenem els diagnosticats en etapes finals.

El tabac és responsable del 81% dels càncers de pulmó i del 30% de les morts per càncer. I és el  
principal factor de risc, està darrere del 90% de les morts causades per càncer de pulmó. El consum de  
tabac és la principal causa de malaltia, discapacitat i mort en el món. A Espanya en provoca 52.ooo  
morts anuals.

Els fumadors també tenen major risc de patir càncer de boca, llavis, llengua, laringe i faringe, càncer 
d'estómac, d'esòfag, de pàncrees, de bufeta, de ronyó, de coll d'úter, de còlon i de recte, de fetge, de  
mama, de la cavitat nasal, d'ovari i unes certes formes de leucèmia.

Al nostre país, el 24% de la població diu que fuma diàriament o ocasionalment. El consum de tabac  
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comença a  13 anys.  En aquest  sentit,  és  fonamental  avançar  en  les  mesures  que  s'han  demostrat 
eficaces per augmentar les barreres d'entrada i reduir l'inici del tabaquisme.

S'estima que el càncer de pulmó es convertirà en un greu problema de salut pública en els pròxims 
anys,  principalment  a  causa  de  l'elevat  nombre  de  nous  casos  i  la  seva  mortalitat  i  la  tendència 
esperada en aquest sentit, i els costos associats i la morbiditat.

A  la  nostra  comunitat  autònoma,  segons  les  dades  de  l'Observatori  del  Càncer  de  l'Associació  
Espanyola  Contra  el  Càncer*,  l'any 2020,  la  incidència  en càncer  de pulmó va ser  de 609 casos 
diagnosticats – enfront dels 576 casos diagnosticats el 2019 –, xifres que el situen en quart lloc després  
del càncer de còlon, mama i pròstata; però és el primer tipus de tumor amb un major nombre de  
defuncions: 533 l'any 2020 i una taxa del 66%, molt per davant de les 320 defuncions per càncer  
colorectal. *https://observatorio.contraelcancer.es/sites/default/files/informes/baleares/Baleares.pdf

El nombre de persones que fumen diàriament a les Illes Balears és de 239.554, un 23% de la població 
de més de quinze anys.

Per  tot  això,  l'Ajuntament  de  Porreres,  amb motiu  del  Dia  Mundial  contra  el  Càncer  de  Pulmó, 
manifesta que les mesures antitabac actuals són insuficients. Cal ampliar els espais lliures de fum,  
garantint la vigilància i el compliment de la llei modificada.

Sol·licita al Govern de les Illes Balears que mantingui en el temps les mesures antitabac posades en 
marxa per frenar la pandèmia de la COVID-19 i la prohibició de fumar en espais públics com a mesura 
de prevenció de malalties com el càncer o les cardiopaties.

En aquest sentit, l'Ajuntament de Porreres advoca perquè es duguin a terme les accions pertinents per a  
fomentar  més  espais  lliures  de  fum,  per  respectar  i  garantir  el  dret  a  la  salut  de  les  persones,  
especialment dels menors d'edat, que actualment estan molt exposats al fum de segona mà.

Així mateix, l'Ajuntament de Porreres manifesta el seu suport a la recerca del càncer, com a instrument 
imprescindible  en  la  lluita  contra  aquesta  malaltia,  i  trasllada  el  seu  reconeixement  a  totes  les  
associacions i entitats que estan acompanyant a les persones afectades pel càncer pel seu compromís i 
labor continuada."

SEGON.  DECLARACIÓ INSTITUCIONAL PER A L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA 
CONTRA LES DONES DE 25 DE NOVEMBRE

El Sr. Miquel Àngel Veny, regidor de serveis socials, llegeix la següent declaració institucional amb 
motiu  del  25  de  novembre  de  2021:  «Per  una  Mallorca  lliure  de  violències  masclistes».  Seguim 
reaccionant!

Des de l'any 1999 que l'ONU va declarar el 25 de novembre Dia Internacional per a l'Eliminació de la  
Violència contra les Dones, el moviment feminista d'arreu del món i moltes institucions ens feim ressò 
d'aquesta data, alhora que refermam el nostre compromís en la lluita contra la violència envers les  
dones.

Cada any, les dades de dones assassinades per violència masclista són esgarrifoses, de la mateixa  
manera que ho són les dades de dones que denuncien patir violència per part de les seves parelles o 
exparelles.A més de ser cada any la comunitat autònoma amb la taxa de denúncia més elevada, encara 
som la comunitat amb més incidència de violència de gènere. A Mallorca, enguany fou Assassinada a 
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Sa Pobla el 17 de maig Warda Ouchene i també el seu fill Mohamed de 7 anys Des de l'any 2003, que  
és quan es va començar el recompte oficial a Mallorca han estat assassinades 37 dones.

Més  de  la  meitat  de  les  víctimes  residien  en  els  nostres  pobles.  Construir-nos  com a  municipis 
cuidadors i protectors, ser veïnats i veïnades atents a les necessitats de les dones del nostre poble és un 
compromís ineludible. Cal construir pobles feministes, perquè la millor prevenció és la igualtat.

Recordem que segons la macroenquesta la meitat de les dones majors de setze anys, 11.688.41, de 
l'Estat espanyol ha patit algun tipus de violència masclista, quasi una tercera part de les dones majors 
de setze anys han patit violència física per part d'un home. Fer front al masclisme que considera que  
pot  disposar  i  agredir  el  cos  de les  dones,  és  una tasca ineludible  que tothom té  en una societat 
democràtica.

Prop del 7% de dones han patit violència sexual i, d'aquestes, més d'un 90% no la denuncia: per por,  
per vergonya, perquè massa sovint encara es jutgen les víctimes; perquè massa sovint la pregunta és 
com anava vestida i es carrega la responsabilitat sobre ella i no sobre l'agressor. Una de cada tres  
dones a Espanya han patit violència física, sexual o psicològica dins una relació de parella. Un 90% de 
les dones que han patit violència tenia fills i filles, víctimes d'aquesta violència. També n'hem de tenir  
cura. Els infants dels nostres pobles han de créixer en entorns segurs.

Això sense entrar  en altres  violències  que pateixen les  dones pel  fet  de  ser-ho:  violència  sexual, 
violència mediàtica, violència a través de les xarxes socials, mutilació genital femenina, matrimonis 
forçats, explotació sexual, etc.

Cada any el 25 de novembre tornam a ser convocades per denunciar les violències contra les dones i  
per refermar el nostre compromís en fer-hi front posant-hi tots els mitjans necessaris per esdevenir una 
societat un poble en què dones i homes hi puguin viure en igualtat.

Tenim una responsabilitat, com a societat, en cada una de les dones que ha patit i pateix violència, per 
això ens cal reaccionar, continuar treballant i refermant els nostres compromisos:
1. Ens comprometem a posar fi a les violències contra les dones, erradicant les actituds masclistes.
2. Ens comprometem a revisar i implementar els plans d'igualtat compromesos, perquè sabem que la 

igualtat és l'antídot de les violències.
3. Ens comprometem a revisar i millorar si calen els serveis de violència masclista.
4. Ens comprometem a fer feina en xarxa, col·laborant amb totes les institucions i crear sinergies per  

erradicar les violències masclistes.
5. Ens comprometem a donar suport a les associacions i col·lectius de dones i col·lectius feministes 

del nostre entorn, per fer front a les violències masclistes.
6. Ens comprometem a interpel·lar els homes del nostre voltant, perquè esdevinguin còmplices en la 

lluita contra les violències masclistes.
7. Ens comprometem a construir des de tots els àmbits un poble i una Mallorca feminista i lliure de 

violències masclistes.

TERCER. ESTUDI I APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

En compliment del que disposa l'art. 97.2 de la Llei 2012006, de 15 de desembre, municipal i de règim 
local de les Illes Balears, la batlia demana si algun membre de la corporació vol formular qualque  
comentari a l'acta de la darrera sessió anterior. Finalment se sotmet a votació i s'aprova per unanimitat  
l'acta de la sessió anterior núm. 7/2021 amb caràcter extraordinari de 8 de novembre de 2021.
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QUART.  MODIFICACIÓ  DE  L'ORDENANÇA  FISCAL  NÚM.  7  REGULADORA  DE  LA 
TAXA PER OBERTURA D'ESTABLIMENTS I LLICÈNCIES D'ACTIVITAT 

La Sra. Batlessa explica que aquesta ordenança fiscal no s’havia modificat del 2003 i s’havia d’adaptar  
als canvis normatius de la llicència d’activitat. 

La Sra. Maria Rosa Juan, regidora de MÉS, diu que no tenen cap objecció, però proposa que s’hagués 
pogut habilitar una bonificació per persones joves pel que fa a la sol·licitud de llicència d’obertura, per 
alleujar les càrregues a l’hora d’obrir  un local.  La Sra. Batlessa diu que es preveu a les ajudes o  
subvencions pels nous emprenedors, però no es pot posar a una ordenança fiscal.  El Sr.  Martorell  
afegeix que hi ha una bonificació del 50% pels emprenedors amb una renda baixa. 

Finalitzat el debat, vist el dictamen favorable de la Comissió informativa d’11 de novembre, s’aprova  
per unanimitat el següent acord: 

Vist  que és necessari  adequar l'actual  ordenança fiscal  núm. 7 reguladora de la taxa per obertura  
d'establiments  i  llicències  d'activitats  a  la  normativa  vigent,  vista  la  proposta  de  modificació  que  
s'adjunta, així com l'informe tècnic-econòmic justificatiu.

Vist el dictamen favorable del dictamen de la Comissió Informativa, el Ple de l'Ajuntament acorda: 

PRIMER. Aprovar provisionalment la modificació de l'ordenança fiscal núm. 7 de la taxa per obertura
d'establiments i llicències d'activitat amb la redacció que es recull al text adjunt.

ORDENANÇA  FISCAL  NÚMERO  7  REGULADORA  DE  LA  TAXA  PER  OBERTURA 
D'ESTABLIMENTS I LLICÈNCIES D'ACTIVITAT

Article 1. Fonaments i naturalesa

Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 144 de la Constitució i per l'article 106 de la  
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i de conformitat amb el que disposen
els articles 15 i 20 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la Llei  
reguladora  de  les  hisendes  locals  (TRLRHL),  aquest  Ajuntament  continuarà  aplicant  la  taxa  per  
serveis relatius a activitats, establiments i instal·lacions que es regirà per la present ordenança fiscal,  
les normes de la qual s'atenen al que preveu l'article 57 del TRLRHL.

Article 2. Fet imposable

2.1 Constitueix el  fet  imposable de la taxa la prestació de serveis i  la realització de les activitats  
tècniques, administratives i de comprovació de competència municipal necessàries per a l'atorgament  
efectiu  de  la  preceptiva  llicència  per  determinar  si  és  procedent  atorgar  la  llicència  d'activitat 
sol·licitada o si l'activitat comunicada realitzada, o que es pretén realitzar, s'ajusta a les determinacions
de la normativa i de les ordenances municipals.

2.2 Als efectes d'aquest tribut, s'entendrà per establiment el lloc o local on habitualment s'exerceix o es
pretén exercir qualsevol activitat, quan per la seva obertura i funcionament sigui necessària, en virtut
de precepte legal, l'obtenció de la llicència municipal, comunicació prèvia o declaració responsable.

2.3 Tindran la consideració d'obertura:
a. La primera instal·lació o inici de qualsevol activitat a un establiment determinat.
b. La variació o ampliació de l'activitat desenvolupada a l'establiment, encara que hi continuí el mateix  
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titular.
c. L'ampliació de l'establiment i qualsevol alteració que s'hi dugui a terme que afecti les condicions de la 

llicència atorgada.
d. El canvi de titularitat de les activitats existents.

Article 3. Subjectes Passius
Són subjectes passius contribuents obligats al pagament de la taxa les persones físiques i jurídiques i  
les entitats a les quals es refereix l'article 35.4 de la Llei general tributària (LGT), titulars de l'activitat  
que es pretén dur a terme o, si escau, que es desenvolupi a qualsevol establiment.

Article 4. Responsables

4.1 Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i  
jurídiques a les quals es refereixen els articles 41 i 32 de la LGT.

4.2  Seran responsables  subsidiaris  els  administradors  de les  societats  i  els  síndics,  interventors  o  
liquidadors de fallides,  concursos,  societats  i  entitats  en general  en els  supòsits  i  amb l'abast  que 
assenyala l'article 43 de la LGT.

Article 5. Quota tributària
La  quota  tributària  es  determinarà  d'acord  amb  les  tarifes  contingudes  a  l'annex  de  la  present 
ordenança,  establertes segons l'activitat  dels establiments i  la  naturalesa de l'obertura d'acord amb  
l'article 2 de l'ordenança.

Article 6. Exempcions i bonificacions
Quant a bonificacions, les persones físiques sol·licitants de llicències regulades en aquesta ordenança 
amb una renda igual o inferior a una vegada i mitja el salari mínim interprofessional gaudiran d'una 
bonificació del 50%, un cop hagin lliurat la sol·licitud al Registre General d'Entrada.

Article 7. Meritació

7.1 Es merita la taxa i neix l'obligació de contribuir quan s'inicia l'activitat municipal que constitueix el 
fet imposable. A aquests efectes, s'entendrà posada en marxa aquesta activitat en la data de presentació 
de l'oportuna sol·licitud de la llicència d'obertura, de la presentació de la comunicació prèvia o de la 
declaració responsable, si el subjecte passiu la formula expressament.

7.2 Quan l'obertura s'hagi fet sense haver obtingut la llicència, o no s'hagi presentat la preceptiva  
comunicació prèvia o declaració responsable, la taxa es meritarà quan s'iniciï efectivament l'activitat  
municipal  que condueixi  a  determinar si  l'establiment reuneix o no les  condicions exigibles,  amb 
independència  de  la  iniciació  de  l'expedient  administratiu  que  es  pugui  instruir  per  autoritzar-ne 
l'activitat o decretar-ne el tancament, si no fos autoritzable l'obertura.

7.3 L'obligació de contribuir, un cop nascuda, no es veurà afectada per la denegació de la llicència  
sol·licitada  o  per  la  concessió  d'aquesta  condicionada  a  la  modificació  de  les  condicions  de 
l'establiment, ni per la renúncia o desistiment del sol·licitant un cop concedida la llicència.

Article 8. Normes de gestió

8.1 Les persones interessades a aconseguir una llicència d'obertura i  les declaracions responsables 
d'inici  d'activitat  presentaran  a  l'Ajuntament  l'oportuna  sol·licitud  ajustada  al  model  oficial  que 
facilitarà l'Administració municipal, amb la qual s'adjuntarà la documentació necessària per tramitar 
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l'expedient.

8.2 El  procediment d'ingrés serà l'autoliquidació,  d'acord amb l'article 27 TRLRHL. Els subjectes  
passius  hauran  d'autoliquidar  la  taxa  en  el  moment  d'iniciar  la  prestació  del  servei  o  activitat,  
mitjançant l'oportuna declaració-autoliquidació. D'acord amb el que disposa l'article 26 del TRLRHL, 
no es tramitaran les sol·licituds si no s'ha efectuat prèviament el pagament corresponent.

8.3 Si posteriorment a la iniciació del servei o activitat es varia o amplia l'activitat que s'hagi de dur a 
terme a l'establiment, o s'amplia el local inicialment previst, aquestes modificacions s'hauran de posar  
en  coneixement  de  l'Administració  municipal  amb el  mateix  abast  que  a  la  declaració-liquidació 
prevista en el número anterior.

8.4  Les  llicències  es  consideraran  caducades si,  després  de  concedides  i  notificades  a  la  persona 
interessada, transcorren més de sis mesos sense que s'hagi produït l'obertura de l'establiment.

8.5 La no prestació del  servei  per causes alienes al  contribuent  suposarà la devolució de l'import  
abonat prèviament.

Article 9. Infraccions i sancions

En tot el que faci referència a la qualificació d'infraccions tributàries, així com a les sancions que  
corresponguin a cada cas, regirà el que disposen els articles 178 i següents de la LGT i disposicions 
complementàries.

Disposició Final
La present ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació íntegra al Butlletí Oficial de la  
comunitat autònoma de les Illes Balears.

ANNEX.  QUADRE  DE  TARIFES  DE  TAXES  ACTIVITATS,  ESTABLIMENTS  I 
INSTAL·LACIONS

ACTIVITATS PERMANENTS
Activitats permanents majors (Taula 1) - Nota I: 1.000 €+ EURO/M2
Activitats permanents menors (Taula 2) - Nota I 450 €+ EURO/M2
Activitats permanents innòcues 150,00 €

ACTIVITATS NO PERMANENTS
Activitats no permanents majors 400,00 €
Activitats no permanents menors 250,00 €
Activitats no permanents innòcues 150,00 €
Activitats no permanents de recorregut 150,00 €

ACTIVITATS ITINERANTS
Activitats itinerants majors 250,00 €
Activitats itinerants menors 150,00 €
Activitats itinerants innòcues 100,00 €

TRASPÀS /CANVI DE TITULAR
Taxa per modificació del titular 100,00 €

MODIFICACIÓ D'ACTIVITAT I/O AMPLIACIONS DE SUPERFÍCIE
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Per renovar l'autorització de música 100,00 €
Informe de viabilitat i actualitzacions de llicències 230,00 €
Precinte de locals,  equip, instal·lacions o maquinària per execució forçosa de l'ordre de tancament  
d'activitats. Inclou el precinte 300,00 €

INFORMES TÈCNICS
Emissió d'informes tècnics no especificats anteriorment 50 €

TAULA 1- ACTIVITATS MAJORS
Superfície del local * Euros/m2
Fins a 250 m2 0,90 €
De 251 a 500 m2 0,85 €
De 501 a 1.000 m2 0,80 €
De 1.001 a 2.500 m2 0,75 €
Més de 2.500 m2 0,70 €

TAULA 2 - ACTIVITATS MENORS
Superfície del local * Euros/m2
Fins a 50 m2 1,00 €
De 51 a 100 m2 0,90 €
De 101 a 150 m2 0,85 €
De 151 a 200 m2 0,80 €
De 201 a 250 m2 0,75 €
Més de 250 m2 0,70 €

*Superfície del  local  s'entendrà com la superfície computable tal  com estableix l'art.  4 de la Llei  
7/2013,  de 26 de novembre,  de  règim jurídic  d'instal·lació,  accés i  exercici  d'activitats  a  les  Illes  
Balears

SEGON. Donar a l'expedient la tramitació i la publicitat preceptiva, mitjançant exposició d'aquest en 
el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament i en el Butlletí Oficial, per termini de trenta dies hàbils, dins  
dels quals els interessats podran examinar-ho i plantejar les reclamacions que estimin oportunes. Així
mateix,  estarà  a  la  disposició  dels  interessats  a  la  seu  electrònica  d'aquest  Ajuntament 
[http://porreres.eadministracio.cat].

TERCER.  Considerar,  en el  cas  que no es  presentessin  reclamacions a  l'expedient,  en el  termini  
anteriorment indicat, que l'Acord és definitiu, sobre la base de l'article 17.3 del Text Refós de la Llei  
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.

CINQUÈ.  MODIFICACIÓ  DE  BASES  D’EXECUCIÓ  PER  A  L’ATORGAMENT  D’UNA 
SUBVENCIÓ  DIRECTA  NOMINATIVA  A  L’ASSOCIACIÓ  DE  COMERCIANTS  I 
EMPRESARIS DE PORRERES I TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT  

La  Sra.  batlessa  explica  que  es  proposa  atorgar  una  subvenció  directa  nominativa  a  favor  de 
l'Associació de Comerciants de Porreres per import de 6.000 euros, que consisteix en la posada a 
disposició de la ciutadania de 300 vals de compra per import  de 20 € per usar als  comerços del  
municipi per la campanya de Nadal. L'any passat es varen atorgar 5.000 euros i es va aconseguir un 
benefici  d'uns 80.000 euros.  Enguany s'ha incrementat  l'ajuda fins a 6.000 euros  i  es preveu que  
puguin arribar a uns 100.000 euros de benefici.
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La Sra. Maria Rosa Juan, regidora MÉS, diu que estan contents que s'augmenti en 1.000 euros la 
subvenció, i fins i tot creuen que s'hagués pogut fer un esforç més gran per augmentar la quantia i així 
obtenir un impacte econòmic més gran per afavorir el petit comerç. La Sra. batlessa diu que s'han fet  
altres campanyes durant l'any.

La Sra. Maria Rosa Juan, regidora MÉS, entén que els vals de 20 euros que es repartiran entre les  
persones guanyadores només es podran utilitzar del 17 de gener al 17 de febrer.  Només ho volen  
confirmar, ja que consideren que, per ventura, s'hagués pogut estirar un poc més el termini. La Sra.  
Veny, regidora de comerç, explica que si s'allarga el termini, són els comercials que han de bestreure 
aquests  doblers.  També explica  que  enguany no s'ha  limitat  als  porrerencs  sinó que  està  obert  a 
tothom, per agilitzar el procés.

Finalitzat el debat, vist el dictamen favorable de la Comissió informativa d'11 de novembre de 2021, 
s'aprova per unanimitat el següent acord:

«MODIFICACIÓ  DE  BASES  D'EXECUCIÓ  PER  A  L'ATORGAMENT  D'UNA  SUBVENCIÓ 
DIRECTA  NOMINATIVA  A  L'ASSOCIACIÓ  DE  COMERCIANTS  I  EMPRESARIS  DE 
PORRERES I TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT (Exp.983/2021)

La regidoria de comerç proposa atorgar una subvenció directa nominativa a favor de l'Associació de 
Comerciants de Porreres, per import de 6.000 euros, que consisteix en la posada a disposició de la 
ciutadania de 300 vals de compra per import de 20 € per usar als comerços del municipi, en els termes 
del conveni que s'adjunta.

La concessió directa de subvencions directes previstes nominativament al pressupost es regulen a l'art.  
22.2 a) la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i, segons l'art. 28.1 LGS, els  
convenis  a  través  dels  quals  es  canalitzin  aquestes  subvencions  establiran  les  condicions  i  els  
compromisos aplicables.

D'altra banda, la clàusula sisena de la proposta de conveni estableix: «L'Ajuntament durà a terme els 
tràmits oportuns per a consignar l'import adequat i suficient al pressupost de despeses destinat a tal  
finalitat...».

Atès  que  s'ha  d'incoar  expedient  per  a  la  modificació  de  despeses  del  Pressupost  corrent  d'altres  
aplicacions del Pressupost vigent no compromeses, mitjançant la modalitat de transferència de crèdits i  
d'acord amb els articles 179 i  180 del  Text  Refós de la Llei  Reguladora de les Hisendes Locals,  
aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, s'acorda:

Primer. Aprovar la modificació de les Bases d'Execució del Pressupost per incloure una subvenció 
nominativa a favor de l'Associació de Comerciants de Porreres, per import de 6.000 euros, per dur a 
terme l'objecte del conveni que s'adjunta, així com l'expedient de modificació de crèdits núm. 06/2021  
per transferència de crèdits, segons el següent detall:

- Descripció aplicació pressupostaria despeses: Fires / Fira de Tardor; Import total: 6.000,00; Baixa de  
crèdit: 4311 / 22624

- Descripció aplicació pressupostaria despeses: Desenvolupament empresarial / Subv. A Associació de 
comerciants; import: 6.000 euros; Alta crèdit: 433 / 48108

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

Annex I. CONVENI DE CONCESSIÓ DIRECTA DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA PRESSUPOST 
EXERCICI: 2021

Porreres, xx novembre de 2021

Reunits, d'una part, la Sra. Francisca Mora Veny, batlessa de l'Ajuntament de Porreres, i d'altra part, el  
Sr.  Benet  Mora  Ramis,  en  representació  de  l'entitat  Associació  de  Comerciants  de  Porreres  amb 
domicili  social  al  carrer  Sa  Galla,  núm.  94  CP 07260,  Porreres,  telèfon  971647053  i  amb NIF. 
G07757305.

Ambdues parts es reconeixen mútuament i recíprocament la capacitat legal suficient i necessària per a 
aquest acte, i en compliment de la legislació general sobre subvencions subscriuen el present conveni 
com a instrument per canalitzar la subvenció i establint les condicions i compromisos aplicables,

EXPOSEN:

I. Dia 14 de març, el Govern de l'Estat va decretar l'estat d'alarma al territori espanyol, per a la gestió 
de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. Aquesta situació va obligar a moltes 
empreses i comerços al tancament forçós, provocant una pèrdua important d'ingressos.

II.  L'Ajuntament  de  Porreres,  amb  aquesta  clara  intenció  de  reactivar  l'economia  del  municipi  i  
d'augmentar les vendes en els comerços i empreses de Porreres, vol posar en marxa un altre cop la  
convocatòria de subvencions dirigida als veïnats/des de Porreres mitjançant la posada a disposició a la  
ciutadania de vals de compra que es podran utilitzar als comerços del municipi que s'estableixen a  
aquest conveni.

III. L'objecte i finalitat d'aquesta nova línia de subvenció, és incentivar i promoure l'augment de les  
vendes i  generar un nivell  de consum dins el municipi que equilibri  la pèrdua econòmica que les  
empreses i comerços de Porreres han patit aquests darrers mesos.

Així doncs, i de conformitat amb el que es disposa en l'article 22.2 a) de la Llei 38/2003 de 17 de 
novembre,  General  de  Subvencions  i  amb l'anteriorment  exposat,  les  parts  acorden  subscriure  el 
present Conveni que es regirà per les següents CLÀUSULES

PRIMER. La finalitat del present Conveni és regular la concessió d'una subvenció directa a favor de 
l'entitat  beneficència,  Associació  de  Comerciants  de  Porreres,  per  import  de  6.000  euros,  que 
consisteix en la posada a disposició de la ciutadania de vals de compra per usar als comerços del  
municipi  que  siguin  de  producte  local  o  de  proximitat,  de  venda  d'aliments,  roba,  productes  de 
papereria i altres vendes al petit comerç i d'alguns serveis com perruqueria. Queda exclosa la compra 
de tabac, així com les empreses de gran implantació nacional o internacional i les grans superfícies.

SEGON. Els vals de compra es posaran a disposició de la ciutadania seguint el següent procés: el 
ciutadà o ciutadana ha d'haver presentat una o diverses paperetes de participació en la campanya, on 
s'indica  el  nom i  llinatge,  el  telèfon de contacte,  el  correu electrònic i  l'edat.  A cada una s'hi  ha  
d'adjuntar un o més tiquets de compra d'algun dels comerços de la vila realitzat entre el període de l'1  
de desembre al 10 de gener, amb un valor igual o superior a 50 €, realitzat a qualsevol comerç de 
Porreres que compleixi les condicions de la Convocatòria. Les participacions es podran presentar a les 
dependències de l'Ajuntament de Porreres o als comerços que habilitin l'opció.
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Una vegada acabada la campanya, es farà un sorteig de totes les participacions rebudes, per treure les 
300 primeres que compleixin els requisits i puguin ser beneficiàries dels vals de 20 € a gastar en una  
única compra, segons disponibilitat pressupostària de 6.000 €. Revisada la documentació, es publicarà 
el llistat de les persones beneficiàries a les quals es farà la comunicació i entrega dels vals.

L'Ajuntament de Porreres serà el responsable de generar i editar els cupons de compra que posarà en  
circulació durant la campanya i que distribuirà entre les persones beneficiàries, prèvia realització del  
sorteig i comprovació de la documentació.

Així  mateix,  l'Àrea  de  Comerç  distribuirà  de  forma  gratuïta  entre  tots  els  comerços,  cartells  
publicitaris de la campanya a fi que tots ciutadans se n'assabentin. També farà servir tots els mitjans al  
seu abast per fer difusió de la mateixa (web municipal, Facebook, whatsapp...)

Per poder participar de l'obtenció de cupons de compra, s'hauran de complir els requisits següents:
a. Només podran optar a rebre el cupó de compra les persones físiques que siguin majors de setze 
anys.
b. Una persona podrà fer una o diverses participacions, però hi haurà un màxim d'1 cupó de compra  
per persona i sense que resulti reemborsable l'import no gastat.
c.  El  cupó de compra tindrà un valor de 20 € a gastar  en una única compra i  es podrà consumir  
únicament als comerços especificats al punt primer d'aquest conveni.

TERCER L'entitat beneficiària durà a terme les següents activitats que es descriuen a continuació:
- Recopilarà i aportarà com a justificants de la subvenció nominativa els vals de compra per valor de  
20 € dels diversos establiments adherits, acompanyats del tiquet de compra fins a cobrir l'import total 
subvencionat. Les despeses subvencionables són aquelles que responguin a la naturalesa de l'activitat  
subvencionada i tinguin una relació directa amb l'objecte d'aquest conveni. En tot cas han de tractar-se 
de compres realitzades en els comerços adherits.
- Només es consideraran les despeses fetes entre el 17 de gener i el 17 de febrer de 2022.
- Per justificar la subvenció, s'emplenarà el Compte Justificatiu Simplificat facilitat per l'Ajuntament i 
es presentarà al registre d'entrada de dins el primer semestre de l'any i haurà d'acreditar el següent:
a.  Estar  legalment  constituïdes i  inscrites  en el  registre  que correspongui,  el  Registre  de Centres,  
Serveis i Entitats de la comunitat autònoma de les Illes Balears, en el Registre Municipal d'Entitats  
Ciutadanes o altres registres de les administracions públiques que correspongui.
b. Gaudir de capacitat jurídica i d'obrar.
c. No tenir finalitat de lucre.
d. Estar al corrent de les obligacions fiscals amb L'Ajuntament de Porreres i no trobar-se sotmeses a 
cap procediment de reintegrament de subvencions públiques o cap procediment sancionador incoat per 
aquest motiu.
e. L'associació aportarà l'IBAN on s'haurà de fer l'ingrés corresponent.

QUART.  Un  cop  presentada  la  documentació  justificativa,  es  duran  a  terme  les  comprovacions 
oportunes i posteriorment, la regidoria de comerç, com a òrgan competent, emetrà una resolució per 
ordenar el pagament de les quanties que correspongui en funció del nombre de bons correctament  
canviats i justificats. L'associació beneficiària farà arribar els imports corresponents als comerços que  
han participat en la campanya.

CINQUÈ. El conveni tindrà efectes des de la seva signatura fins al 17 de febrer de 2022.

SISÈ. L'Ajuntament durà a terme els tràmits oportuns per a consignar l'import adequat i suficient al  
pressupost de despeses destinat a tal finalitat i el pagament es farà a favor de l'entitat beneficiària amb 
càrrec a l'exercici 2022, previ compliment dels requisits exigits per al pagament de subvencions en la  
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normativa vigent.

SETÈ. El règim jurídic aplicable serà l'establert en aquest Conveni i en la Llei 38/2003, de 17 de  
novembre, General de Subvencions i en la seva normativa de desenvolupament, sense perjudici d'allò 
que s'ha fixat com a legislació estatal bàsica en els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de  
Règim Jurídic del Sector Públic.

I en prova de conformitat, se signa el present Conveni, per duplicat, en el lloc i data a dalt indicat.

 La batlia, Francisca Mora Veny
 Associació de Comerciants de Porreres, Benet Mora Ramis

SISÈ.  RECLASSIFICACIÓ   DE  LLOCS  DE  TREBALL  RESERVATS  A  FUNCIONARIS 
D'ADMINISTRACIÓ LOCAL AMB HABILITACIÓ DE CARÀCTER NACIONAL 

La Sra. batlessa explica aquesta proposta i diu que actualment l'Ajuntament és de categoria tercera i es  
proposa passar a segona atès que la població és superior als 5.000 habitats i el pressupost és de més de 
3.000.000 euros. Això permetria tenir una plaça de secretaria, d'intervenció i de tresoreria, amb la  
categoria de funcionaris  d'habilitació de caràcter  estatal.  Llavors es  remetrà  a  la Conselleria,  a  la 
Direcció General de Cooperació Local, perquè ho autoritzi.

La Sra. Maria Rosa Juan, regidora de MÉS, demana quines són les intencions per treure les places. 
S'explica  que  a  través  del  col·legi  es  farà  difusió  per  poder-ho  cobrir  entre  els  funcionaris  amb 
habilitació i,  en cas  que ningú ho sol·liciti,  s'haurà  de fer  un borsí.  També és  possible  cobrir-ho  
mitjançant acumulació de funcions.

La Sra. Teresa Julià, regidora PP, demana com està el tema de l'RLT i es contesta que s'està treballant  
amb un possible conveni. També s'ha fet una reunió amb la gestoria amb relació a la reducció de la 
temporalitat.

Finalitzat el debat, vist el dictamen favorable de la Comissió informativa d'11 de novembre de 2021, 
s'aprova per unanimitat el següent acord:

«L'article  8  del  Reial  decret  128/2018,  de  16  de  març,  pel  qual  es  regula  el  règim  jurídic  dels 
funcionaris  d'Administració  Local  amb  habilitació  de  caràcter  nacional,  estableix  la  següent  
classificació de les Secretaries:

- Classe segona: secretaries de municipis la població dels quals està compresa entre 5.001 i 20.000 
habitants, així com els de població inferior a 5.001 habitants, el pressupost de les quals superi els  
3.000.000 d'euros. 

- Classe tercera: secretaries de municipi de població inferior a 5.001 habitants el pressupost de les  
quals no excedeixi els 3.000.000 d'euros. 

Actualment l'Ajuntament de Porreres està classificat de classe tercera amb reserva a funcionari de la  
Subescala de Secretaria-Intervenció, però esdevé necessari establir una nova classificació adequada a 
la normativa vigent pels motius que s’indiquen a continuació.  

D’una banda, segons l’Institut Nacional d'Estadística (INE), l’any 2007 es va superar la població dels  
5.000 habitants i,  des de llavors,  hi  ha una tendència a l’increment estable de la població segons 
s’indica a continuació: 
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
5.052 5.272 5.428 5.531 5.544 5.486 5.496 5.369 5.267 5.197 5.256 5.339 5.502 5.576

En concret, segons l’informe de l’INE anual, la xifra oficial de població a 1 de gener de 2021 és de 
5.624 habitants.  

D’altra banda, el Pressupost de la Corporació per a l'exercici 2021 és superior a 3.000.000 euros atès  
que ascendeix a 4.470.000 euros, l’edicte del qual està publicat en el BOIB núm. 65 de 20 de maig de 
2021. Els darrers anys ha augmentat progressivament segons s'indica a continuació: 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2010
3.024.420,68 € 3.215.082,41 € 3.367.740,57 € 3.451.408 € 3.786.000,00 € 3.914.000,00 € 3.855.000,00 €

La Legislació aplicable és la següent:
- El títol I del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris  

d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.
- L'article 92 bis de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

Per tot això, vist l’increment de càrregues administratives, amb base a la documentació adjuntada a  
l'expedient,  es  proposa  al  Ple  de  l’Ajuntament  que,  previ  dictamen  favorable  de  la  Comissió  
Informativa, acordi: 

Primer. Aprovar la reclassificació de la Secretaria existent de classe tercera en Secretaria de classe  
segona, creant la plaça d'Intervenció (CD 28) i de Tresoreria (CD 22) i se sol·liciti la seva classificació  
a la Comunitat Autònoma, amb nivell català C1 i consignat el crèdit adequat i suficient. 

Personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal 
Denominació Nombre de places Grup/CD
Secretaria 1 A1/CD 28
Intervenció 1 A1/CD 28
Tresoreria 1 A1/CD 22

Segon. Donar compte del decret de transferència de crèdit (MC 5/21) per consignar el crèdit  necessari 
pel vigent pressupost per l’exercici 2021 i incrementar amb el crèdit adequat i  suficient les següents  
partides pels exercicis pressupostaris futurs corresponents a les places  d’intervenció i tresoreria:  

Descripció  increment  i  aplicació 
pressupostaria

Intervenció  classe 
2ª

Tresoreria classe 
2ª

Import total Alta crèdit

Admin. Gral. / sous del grup A1 14.572,68 14.572,68  29.145,36 € 9200 / 12000 
 Admin. Gral./pagues extres 1.498,76 1.498,76 2.997,52 €  9200/12009 
Admin. Gral. / altres complements (residència) 1.208,04 1.208,04   2.416,08 €  9200 / 12103 
Admin.  Gral.  /  complement  de  destinació 
(28/22)

12.760,72 7.815,92 20.576,64 €  9200 / 12100

 Admin. Gral. / seguretat social 9.913,27 8.281,48 18.194,75 €  9200 / 16000 
TOTAL per increment corresponent a 2 places 
d’intervenció i tresoreria de classe segona: 

39.953,27 33.376,88 73.330,35 € 

Tercer. Remetre l’acord del Ple i l'expedient a l'òrgan competent de la Comunitat Autònoma (Direcció  
General de l’Administració Local) d'acord amb l'article 8 del Reial decret 128/2018, de 16 de març,  
pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter 
nacional, perquè resolgui definitivament sobre la nova classificació i continuï amb els tràmits legals.
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SETÈ.  DACIÓ  DE  COMPTE  DE LA  CONVOCATÒRIA  DE  BEQUES  DE  TRANSPORT 
ESCOLAR PEL CURS 2021/2022  

La Sra. batlessa explica aquesta proposta. La Sra. Veny, regidora d'educació afirma que les sol·licituds  
van incrementant i que s'ha limitat l'edat fins a vint-i-cinc anys.

Finalitzat el debat, vist el dictamen favorable de la Comissió informativa d'11 de novembre de 2021, la  
corporació queda assabentada de la següent resolució: 

«Vista la proposta de la regidora d’educació de la convocatòria i les bases reguladores de les beques 
per  al  transport  escolar  per  estudis  reglats  per  estudiants  empadronats  en  el  terme  municipal  de  
Porreres i que, per a aquesta finalitat existeix crèdit adequat i suficient en la partida pressupostària  
“324 48009 Ajudes per a transport escolar” del pressupost per a l'any 2021 per import de 20.000,00 €.

Examinada  la  documentació  que  l'acompanya  i  de  conformitat  amb  allò  que  s'ha  fixat  en 
l'article21.1.f) i s) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, RESOLC

PRIMER. Aprovar la convocatòria per a la concessió de subvencions per procediment de concurrència 
competitiva en matèria de Beques transport escolar 2021/2022, amb el text que figura en l'Annex I de  
la present proposta de Resolució.

SEGON. Aprovar la despesa de 20.000 €, a la qual ascendeix l'import de la subvenció, per a la qual  
existeix  crèdit  adequat  i  suficient  a  la  partida  «324  48009  Ajudes  per  a  transport  escolar”  del  
pressupost per a l'any 2021.

TERCER. Designar com a òrgan instructor a la regidora d’educació, la Sra. Maria Antònia Veny, i 
com a membres de l'òrgan col·legiat encarregat d'emetre informe en el qual es concreti el resultat de 
l'avaluació efectuada  al  Sr.  Jaume Martorell,  Antoni  Sastre  Bauçà,  Maria  Agnès Sampol,  Miquel 
Àngel Veny o persones en qui deleguin.

BASES REGULADORES

1. OBJECTE DE LES SUBVENCIONS  
1.1 L'objecte d'aquestes bases és la regulació de les beques per al transport escolar per estudis reglats  
(inclosos batxiller, graus formatius, universitaris) per estudiants empadronats en el terme municipal  
de Porreres.  
1.2 Per a aquesta finalitat existeix crèdit adequat i suficient en la partida pressupostària “324 48009
Ajudes per a transport escolar” del pressupost per a l'any 2021 per import de 20.000,00 €.
1.3 S'entén per subvenció tota disposició dinerària realitzada per l'Ajuntament, a favor de persones 
públiques o privades, i que compleixi els següents requisits:

a. Que el lliurament es realitzi sense contra prestació directa dels beneficiaris.
b. Que el lliurament estigui subjecte al compliment d'un determinat objectiu, l'execució d'un projecte, la 

realització d'una activitat, l'adopció d'un comportament singular, ja realitzats o per desenvolupar, o la  
concurrència d'una situació, havent-hi el beneficiari de complir les obligacions materials i formals que  
s'haguessin establert.

c. Que el  projecte,  l'acció,  conducta o situació finançada tingui  per objecte el  foment d'una activitat  
d'utilitat pública o interès social o de promoció d'una finalitat pública.

2. REQUISITS QUE HAURAN DE REUNIR LES PERSONES BENEFICIÀRIES
Poden ser beneficiaris d'aquestes beques les persones físiques que compleixin els requisits següents:

a. Estar empadronat en el municipi de Porreres durant tot l'objecte de la subvenció.
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b. Estar matriculat i assistir regularment a les classes (un 50% com a mínim) o presentar-se als exàmens 
d'un mínim del 50 per cent dels crèdits matriculats en el curs 2021/2022.

c. Estar al corrent de les obligacions fiscals amb l'Ajuntament de Porreres i no trobar-se sotmès a cap  
procediment de reintegrament de subvencions públiques o cap procediment sancionador incoat per 
aquest motiu els pares o tutors legals dels escolars.

d. No tenir ingressos econòmics derivats d'activitats mercantils o laborals superiors a 3.000 € anuals.
e. No ser beneficiari de cap altre subvenció pel mateix concepte.
f. Ser menor de 25 anys a la data de la sol·licitud.

3. FORMA I TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
Les persones interessades han de presentar la sol·licitud d'acord amb el model annex II i s'adjuntarà
necessàriament de la següent documentació:

a. Fotocòpia  del  Document  Nacional  d'Identitat  o  targeta  de  resident  de  l'estudiant  i  dels  seus 
representants legals, si escau.

b. Documentació acreditativa d'estar matriculat en el curs escolar 2021/2022.
c. Declaració responsable del pare, mare, tutor/a legal de l'alumne, o del mateix alumne en el cas que 

sigui  major  d'edat,  de  no  trobar-se  inhabilitat  per  obtenir  subvencions  de  les  Administracions  
públiques, de no ser deutor de la Hisenda pública i d'estar al corrent de les seves obligacions amb la  
Seguretat  Social  i  de  no  trobar-se  sotmès  a  cap  procediment  de  reintegrament  de  subvencions  
públiques o cap procediment sancionador, establert a l'article 13 de la Llei General de Subvencions.

d. Dades del compte bancari a la qual s'ha de transferir l'import de la subvenció que eventualment es 
pogués concedir.

e. Certificació acreditativa d'empadronament de l'estudiant.
f. Declaració responsable de l'alumne de no tenir ingressos econòmics derivats d'activitats mercantils o 

laborals  superiors  a  3.000  €  anuals  i  autorització  de  l'administració  condecent  per  fer  les  
comprovacions oportunes

g. Declaració  responsable  que  no  s'han  sol·licitat  ni  se  sol·licitaran  altres  subvencions  pel  mateix 
concepte.

Les sol·licituds es formularan en el  model  que figura com a Annex II  d'aquesta convocatòria.  Es 
dirigiran  a  l'Alcaldia-Presidència  de  l'Ajuntament,  i  es  presentaran  en  el  Registre  d'entrada  de  
l'Ajuntament o per qualsevol dels mitjans assenyalats en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, 
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Publiques, en el termini de vint dies  
hàbils des de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial.

4. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ DE LES SUBVENCIONS
4.1 En el cas que, conclòs el termini de presentació de sol·licituds, aquesta no reuneixi els requisits 
necessaris per a la seva tramitació, es requerirà al sol·licitant perquè esmeni les deficiències advertides  
en el termini màxim i improrrogable de 10 dies hàbils, quedant advertit que de no fer-ho així, es tindrà  
per desestimada la seva sol·licitud, d'acord amb el que es disposa en l'article 68.1 de la Llei 39/2015, 
d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
4.2  El  procediment  de  concessió  de  la  subvenció  s'ajustarà  al  procediment  de  tramitació  de  
subvencions de la Llei General de Subvencions 38/2003, i al procediment administratiu comú previst a 
la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Publiques.
4.3 Per a la valoració de les sol·licituds es constituirà una comissió de valoració que estarà formada
per la regidora d'educació, la qual exercirà la presidència, i 4 vocals en representació de tots els partits  
polítics del consistori. Així mateix es nomenarà els corresponents suplents.
4.4 Correspon a la comissió de valoració formular la proposta de resolució. La proposta, que no tindrà 
caràcter vinculant, haurà d'expressar la relació de sol·licitants pels quals es proposa la concessió de la 
subvenció, i la seva quantia, expressant els criteris de valoració seguits per efectuar-la. En qualsevol  
cas,  la  Comissió  Avaluadora  pot  realitzar  totes  les  actuacions  que  consideri  necessàries  per  a  la  
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determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut de les quals s'hagi de pronunciar la 
resolució i sol·licitar tots els informes i la documentació que consideri pertinents per resoldre.

5. CRITERIS OBJECTIUS PER A LA CONCESSIÓ DE LES SUBVENCIONS I PONDERACIÓ 
DELS MATEIXOS
Tindran dret a la subvenció les persones que reuneixin els requisits per ser beneficiaris de la subvenció
d'acord amb el que disposa l'apartat 2 de la convocatòria.

6. QUANTIA INDIVIDUALITZADA DE LES SUBVENCIONS O CRITERIS PER A LA SEVA
DETERMINACIÓ
6.1 La present  convocatòria  és  finançada amb càrrec  als  pressupostos  municipals  en les  següents  
partides i quanties: 324 48009 Ajudes per a transport escolar per import de 20.000 €.
6.2 L'import de les beques serà el resultat de repartir proporcionalment la quantitat pressupostada pel  
nombre total de sol·licituds admeses amb un límit màxim de 300 € per sol·licitud.

7. ÒRGAN COMPETENT PER A LA INSTRUCCIÓ I RESOLUCIÓ DEL PROCEDIMENT I
TERMINI DE RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ
7.1 L'òrgan competent per iniciar i resoldre el procediment és l'Alcaldia de l'Ajuntament de Porreres.
7.2 L'òrgan competent per instruir el procediment la regidoria d'educació.
7.3 El termini per resoldre és de dos mesos comptadors des de l'endemà de la data de finalització del  
termini d'esmena de sol·licituds. Una vegada transcorregut el termini màxim per resoldre sense haver-
se dictat resolució expressa, es podrà entendre desestimada la petició. Contra aquesta resolució, que  
posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que l'ha  
dictat  en  el  termini  d'un  mes  comptador  des  que  s'hagi  notificat,  o  bé  es  pot  interposar  recurs 
contenciós administratiu davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de 
les Illes Balears en el termini de dos mesos des que s'ha notificat.

8. TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DE LA FINALITAT I DE
L'APLICACIÓ DELS FONS PERCEBUTS.
8.1 El termini per justificar la subvenció finalitza el 30 de setembre de 2022 segons el model annex III.
8.2 L'acreditació de la realització de l'objecte de la subvenció es realitzarà amb la presentació de  
factures o altres documents amb valor probatori equivalent amb validesa al tràfic jurídic mercantil o  
amb eficàcia administrativa, en els termes establerts reglamentàriament acreditatius del pagament del  
servei de transport escolar (exemple: tiquets o factures de transport públic, despeses combustible...),  
sense que puguin ser admeses altres tipus de despeses indirectament relacionades (ex. despeses per a  
reparacions  de  vehicles  particulars...).  Tingués  en  compte  que  la  despesa  subvencionable  no  pot 
incloure l'iva que tingui la consideració de deduïble i per tant no subvencionable.
Per tal d'acreditar que no han tingut ingressos econòmics derivats d'activitats mercantils o laborals 
superiors  a  3.000  €  anuals,  la  presentació  de  la  sol·licitud  faculta  i  autoritza  a  l'administració 
condecent  a  fer  les  comprovacions  i  requeriments  oportuns  i,  en  concret,  a  comprovar  que  el  
beneficiari/a  té  un  número  d'afiliació  a  la  seguretat  social.  En  aquest  cas,  es  podrà  requerir  a  
l'interessat/da que aporti un certificat de vida laboral i/o una certificació dels ingressos obtinguts per  
l'agència tributària, o qualsevol altre document acreditatiu.
8.3  Les  subvencions  objecte  de  la  present  convocatòria  seran  incompatibles  amb qualsevol  altra  
concedida per entitats públiques o privades pel mateix objecte. En cap cas, les persones interessades  
podran presentar com a despesa, qualsevol de les despeses ja presentades per justificar una altra ajuda  
o subvenció. D'acord amb el que disposa l'article 73 de la Llei General de Subvencions, per evitar  
qualsevol  duplicitat  de  subvencions  o  ajudes,  l'Ajuntament  estampillarà  les  factures  originals  
presentades amb el compte justificatiu, indicant la subvenció per a la justificació de la qual han estat 
presentades, i si l'import del justificant s'imputa totalment o parcialment a la subvenció. En aquest cas  
s'indicarà la quantia exacta que resulti afectada per la subvenció.
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8.4 Hauran de presentar-se originals i fotocòpies que seran diligenciades per l'administració municipal. 
A  les  factures  es  deixarà  constància  que  han  estat  utilitzades  com  a  justificant  de  la  subvenció 
percebuda,  especificant  la seva utilització per a la justificació de la subvenció de la convocatòria  
corresponent.
8.5  Una  vegada  presentada  la  documentació  completa  justificativa,  es  farà  la  seva  preceptiva  
fiscalització i es podrà acordar el pagament de les subvencions concedides.

9. PUBLICACIÓ
Aquesta Resolució es publicarà en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, al tauler d'anuncis i a la  
pàgina web de l'Ajuntament de Porreres http://www.porreres.cat/.

10. OBLIGACIONS DE LES BENEFICIÀRIES
10.1 Són obligacions de les persones beneficiàries de les beques:

a. Comunicar a l'Ajuntament l'acceptació o la renúncia de la beca en els termes de la resolució de la  
concessió. En qualsevol cas, l'acceptació s'entén produïda automàticament si en el termini de quinze 
dies  comptables  des  que  s'hagi  notificat  la  resolució  no  es  fa  constar  el  contrari.  També han de  
comunicar qualsevol modificació en la seva condició de beneficiari durant el transcurs de l'objecte de  
la subvenció.

b. Sotmetre's a les actuacions de comprovació i control que pugui dur a terme l'Ajuntament o qualsevol 
dels òrgans de control financer competents i col·laborar i facilitar tota la documentació que els hi  
requereixi en l'exercici d'aquestes funcions de control.

c. S'entendrà  justificada  la  beca  quan  la  documentació  presentada  per  la  persona  beneficiària  sigui 
aprovada per l'òrgan municipal competent.
10.2  L'incompliment  de  qualsevol  de  les  obligacions  anteriors  pot  donar  lloc  a  la  reducció  i/o 
revocació  de  la  beca  amb la  corresponent  devolució  de  les  quantitats  percebudes,  que  es  podran 
recuperar  aplicant  el  procediment  de  constrenyiment  i  inhabilitant  al  beneficiari  per  rebre  noves 
quantitats per aquests conceptes. Tot  això,  sense perjudici de poder exigir  les responsabilitats  que 
pogués tenir d'ordre penal, civil o administratiu.

11. NORMATIVA APLICABLE
En tot allò no previst en aquestes bases reguladores serà aplicable la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions, en el Reglament General de la Llei de Subvencions aprovat per Reial decret
886/2006, de 21 de juliol, la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques,  el  Reglament de serveis de les Corporacions Locals de 17 de juny de 
1955, el Reial decret Legislatiu 2/2004 pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, en les restants normes de dret administratiu que siguin aplicables, i en defecte d'això,  
les normes de dret privat.

ANNEX II. SOL·LICITUD SUBVENCIÓ DE BEQUES PER TRANSPORT ESCOLAR 2021/2022
DADES DEL SOL·LICITANT
- Nom i Cognoms:
- DNI/NIE
- Direcció (carrer, municipi, codi postal i província):
- Telèfon Mòbil:
- Correu electrònic:
- Centre educatiu:
- Compte corrent bancari:

DADES DEL PARE/MARE/TUTOR LEGAL (si la persona beneficiària és menor edat)
- Nom i Cognoms:
- DNI
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- Direcció (carrer, municipi, codi postal i província):
- Telèfon Mòbil:
- Correu electrònic:
- Compte corrent bancari:

EXPOSO:

PRIMER. Que, de conformitat amb les Bases, es concedeixi subvenció per a transport escolar per al  
curs 2021/2022 i declar sota la meva responsabilitat que les dades que es consignen són certes.
SEGON. El sol·licitant declara:
- Que totes les dades que consten en aquesta sol·licitud, i els documents que l'acompanyen, són certs.
-  Que  compleix  i  accepta  la  normativa  general  vigent  reguladora  de  les  subvencions  que  atorga  
l'Ajuntament i tots els requisits exigits a les bases i la convocatòria per sol·licitar i atorgar aquestes  
subvencions.
- Que està assabentat/assabentada que la manca de justificació documental de les subvencions rebudes
d'aquest Ajuntament no només comporta l'anul·lació de la subvenció i l'exigència de responsabilitats
als perceptors, sinó que com a conseqüència no es tramitarà aquesta sol·licitud ni posteriors.
- Que no és culpable en les prohibicions per obtenir la condició de beneficiari indicades als apartats 2 i
3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

TERCER. Acompany juntament amb la sol·licitud de la subvenció els documents següents:
- Fotocòpia del DNI/NIE.
- Certificat d'empadronament
- Matricula escolar curs 2021/2022

QUART. Declar sota jurament/promesa que les següents dades són certes.
1. El/la sol·licitant no concorre en cap de les circumstàncies que impedeixin obtenir la condició de
beneficiari de subvencions públiques, establertes en l'article 13 de la Llei general de subvencions.
2. Estar al corrent de les obligacions fiscals amb l'Ajuntament de Porreres i les altres obligacions  
tributàries i de la Seguretat Social imposades per la normativa vigent i de no trobar-se sotmès/a a cap
procediment de reintegrament de subvencions públiques o cap procediment sancionador.
3. El beneficiari no té ingressos econòmics derivats d'activitats mercantils o laborals superiors a 3.000 
€ anuals.
4. No ser beneficiari de cap altre subvenció pel mateix concepte.

Per tot això, sol·licit que, de conformitat amb el que es disposa en els articles 22.1 i 23 a 27 de la llei
38/2003, de 17 de novembre, general de Subvencions, em sigui concedit l'import corresponent amb 
base a la documentació aportada.
Porreres, _____ de ____________________ de 2021.
Beneficiari/a o representant legal del beneficiari/a de la subvenció
Signatura: ________________________ Signatura: _________________________

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA DE L'AJUNTAMENT DE PORRERES

ANNEX  III.  COMPTE  JUSTIFICATIU  DE  LA  SUBVENCIÓ  DE  TRANSPORT  ESCOLAR 
DADES DEL SOL·LICITANT I/O REPRESENTANT LEGAL
- Nom i Cognoms:
- DNI/NIE
- Direcció (carrer, municipi, codi postal i província):

MEMÒRIA DE L’ACTUACIÓ
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Les despeses que es presenten han estat utilitzades per a la realització de transport escolar per al curs
2021/2022 per part de l’alumne/a ______________________________ amb DNI______________ al
centre_______________________________ pels estudis de_______________________________.

2. MEMÒRIA ECONÒMICA. JUSTIFICACIÓ DEL COST DE LES ACTIVITATS REALITZADES
2. 1 Acreditació de la realització de l’objecte de la subvenció mitjançant la presentació de factures o  
altres  documents  amb valor probatori  equivalent  acreditatius  del  pagament  del  servei  de transport 
escolar. Cal indicar els següents conceptes:

- Descripció de la despesa
- CIF
- Data del pagament
- Import
- Despesa  total  (l’IVA no  és  subvencionable  si  tingués  la  condició  de  deduïble).  Cal  adjuntar  les 

factures originals o còpies compulsades dels documents comptables acreditatius de la despesa i del seu 
pagament.
2.2  Així  mateix  s’adjunta  justificant  acreditatiu  del  centre  educatiu,  de  l’assistència  regular  a  les  
classes
docents (com a mínim el 50%) o haver-se presentat als exàmens a un mínim del 50% dels crèdits  
matriculats en el curs 2021/2022.
Per tot això, d’acord amb el qual disposa la clàusula 8 de la Convocatòria de subvencions de transport
escolar i d’acord amb el què estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, 
mitjançant la present, el beneficiari/a de la subvenció declar sota la meva responsabilitat:

- Que totes les dades presentades en aquest compte justificatiu són certes.
- Que totes les despeses presentades en aquest compte justificatiu s’han abonat íntegrament al proveïdor  

o subministrador pel concepte objecte de la subvenció.
- Que no s’han presentat  cap d’aquestes  despeses per justificar  cap ajuda o subvenció de cap altra  

Administració Pública, l’objecte de la qual coincideixi amb la subvenció del compte justificatiu que es 
presenta en aquest document.

- Que no han tingut ingressos econòmics derivats d’activitats mercantils o laborals superiors a 3.000 €  
anuals,  la  presentació  de  la  sol·licitud  faculta  i  autoritza  a  l’administració  condecent  a  fer  les 
comprovacions i  requeriments oportuns i,  en concret,  a  comprovar que el  beneficiari/a  està donat 
d’alta a la seguretat social. En aquest cas, podrà requerir a l’interessat/da que aporti un certificat de  
vida laboral  i/o una certificació dels ingressos obtinguts per l’agència tributària,  o qualsevol  altre  
document acreditatiu.

- Que els impostos indirectes que graven les despeses no són recuperables ni compensables i per tant  
resulten  subvencionables./  Que  els  impostos  indirectes  que  graven  les  operacions  de  despeses 
relacionades sí  són recuperables  o compensables  i,  per  tant,  no subvencionables,  no incloent  dits 
impostos (*marcar el que correspongui).

A fi de justificar l’adequada execució de la despesa realitzada i el fidel compliment de la finalitat per  
la qual va ser concedida la subvenció davant l’Ajuntament de Porreres, sol·licit rebre l’import de la 
subvenció concedida.

Ajuntament de Porreres

Porreres, _____ de __________________ de 2021.
Beneficiari/a o representant legal del beneficiari/a de la subvenció
Signatura: __________________________
ALCALDIA-PRESIDÈNCIA DE L'AJUNTAMENT DE PORRERES
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VUITÈ.  DACIÓ DE COMPTE DE L’INFORME DE MOROSITAT I PMP DEL TERCER 
TRIMESTRE 2021

La Sra. Batlessa dona compte de l'informe de morositat i PMP del 3r trimestre 2021 i el Ple queda  
assabentat. Amb relació a l’Ajuntament, es paga en 7,65 i el termini mitjà en 7,46. A la Fundació en  
6,03 dies i Serveis Municipals en 25,61 dies. 

NOVÈ.  MOCIÓ  DE  REBUIG  DEL  PROJECTE  DELS  PRESSUPOSTS  GENERALS  DE 
L'ESTAT PER A 2022

La Sra. batlessa explica la moció que presenta el grup municipal El Pi-proposta per les Illes Balears.

La Sra. Maria Rosa Juan, regidora Més, diu que votaran a favor perquè comparteixen plenament la  
percepció de maltractament de l'Estat cap a la nostra comunitat autònoma i  consideren un greuge 
inacceptable que continuïn tractant els ciutadans de les Illes Balears com a ciutadans de segona, tant si  
governa PP com si governa PSOE.

La Sra. Maria Teresa Julià, regidora PP, diu que votaran a favor perquè el seu partit també ha presentat  
moltes esmenes al pressupost.

Finalitzat el debat, vist el dictamen favorable de la Comissió informativa d'11 de novembre de 2021, 
s'aprova per majoria absoluta amb 11 vots a favor (6 El Pi, 3 MÉS, 2 PP) i 1 abstenció (PSOE) el  
següent acord:

«D'una forma estructural, exercici pressupostari estatal darrere exercici pressupostari, les Illes Balears  
estan a la cua de la inversió prevista per l'estat a les diferents comunitats autònomes. Ni tan sols la 
signatura de determinats convenis o protocols de col·laboració com els convenis de carreteres o el  
ferroviari han estat instruments idonis perquè es fes justícia amb el maltractament patit per aquestes  
illes davant la manca continuada d'una política inversora amb cara i ulls per part de l'estat. En aquest  
sentit, hi ha exemples frustrants d'alguna experiència que havia de servir per canalitzar recursos de  
l'estat i que va acabar en plets que en el cas de la remodelació de la Platja de Palma va provocar una 
condemna al Govern Balear a retornar a l'estat més de 18 milions d'euros.

Recentment,  s'ha  conegut  el  projecte  de  pressuposts  generals  de  l'Estat  per  a  l'any  2022.  Uns  
pressuposts  que tornen a  deixar  a  la  cua d'inversió a  les  Illes  Balears  tot  i  aquest  impacte  de la  
pandèmia.  Concretament,  dins  el  conjunt  d'inversions  territorialitzades  el  projecte  de  pressuposts 
preveu una inversió total per a les Illes Balears de 172 milions d'euros, és a dir, 141 euros per habitant  
a Balears quan la mitjana de l'estat és de 274 euros per habitant, existint comunitats com Múrcia,  
Castella i  Lleó i  Cantàbria que reben més de 400 euros per habitant.  Als pressuposts pel 2021 la  
inversió per habitant a Balears era de 175 euros quan la mitjana estatal era 257 euros per habitant. Per  
tant, les xifres pel 2022 encara són pitjors que les previstes pel 2021.

Davant una realitat tan inadmissible assistim a una operació de distracció per intentar maquillar unes 
previsions  que  demostren  un  menyspreu  absolut  a  les  Balears.  Aquesta  operació  de  distracció 
consisteix  a  afegir  a  les  inversions  de  Balears  la  previsió  incorporada  en  concepte  de  factor 
d'insularitat a conseqüència de les determinacions del Règim Especial de les Illes Balears.

El  factor  d'insularitat,  com estableix  l'exposició  de  motius  del  Real  Decret  Llei  4/2019  pel  qual  
s'aprova el  Règim Especial  de  les Illes Balears,  es configura com l'instrument  financer  destinat  a 
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assegurar  la  deguda  compensació  de  les  conseqüències  econòmiques  inherents  a  la  discontinuïtat  
territorial que implica el fet insular. És a dir, el factor d'insularitat no té com a objectiu situar a les  
Balears a la mitjana d'inversió de l'estat, és un instrument amb una funció específica i que no forma 
part  de  la  política  inversora  ordinària  de  l'estat.  Així,  els  recursos  del  factor  d'insularitat  són 
extraordinaris.

La Comissió mixta entre l'estat i la comunitat autònoma va determinar que aquest factor d'insularitat 
suposava  110  milions  d'euros.  Complementàriament  per  compensar  la  inexistència  de  factor 
d'insularitat des del 2019 en què s'aprova el Règim Especial fins a l'any 2022 en què per primer pic es  
pressuposta  es  va  acordar  afegir  73  milions  d'euros.  Per  tant,  els  73  milions  d'euros  responen a 
exercicis anteriors i no es poden contemplar com previsions d'inversió pel 2022. Si restam aquests 73  
milions Balears ja no arriba a la mitjana estatal.

A més a més, el factor d'insularitat forma part de les transferències de recursos que fa l'estat a les  
comunitats autònomes. Si se suma el factor d'insularitat (110 + 73 milions d'euros) a les previsions  
d'inversió territorialitzada (172 milions d'euros) efectivament a les Illes Balears hi hauria una previsió  
de despesa de 355 milions d'euros que per habitant de les Balears suposaria 303 euros. Ara bé, això no 
vol dir que les Illes Balears estiguin per damunt la mitjana inversora de l'estat perquè per calcular la 
mitjana  atès  que  hem  sumat  les  transferències  a  Balears  també  haurien  de  sumar  el  conjunt  de 
transferències que fa l'estat a totes les comunitats, aleshores, la mitjana de l'estat ja no estaria en 274  
euros  per  habitant  sinó en 500 euros  per  habitant.  Per  tant,  fins  i  tot,  tenint  en compte el  factor  
d'insularitat, afegint els 73 milions compensatoris d'exercicis anteriors, les Illes Balears continuarien 
molt per davall de la mitjana i a la cua d'esforç de despesa inversora per part de l'estat.

Resulta grotesc que el  Govern de les Illes  Balears  hagi  participat  de forma entusiasta en aquesta 
maniobra de manipulació en lloc d'aixecar la veu i la seva queixa davant uns pressuposts que es miri 
com es vulgui mirar deixen a Balears a la cua inversora una vegada més.

ACORDS

Primer. L'Ajuntament refusa el projecte de pressuposts generals de l'Estat pel 2022, ja que deixen a les 
Illes Balears a la cua en previsió inversora i molt per davall de la mitjana estatal tant si es fa el càlcul  
només tenint en compte les inversions territorialitzades com si es fa el càlcul afegint les transferències  
de capital a les comunitats autònomes on hi ha la previsió del factor d'insularitat.

Segon. Instar al Govern de les Illes Balears a valorar el projecte de pressuposts generals de l'Estat pel  
2022 de manera objectiva i no partidista, fent els càlculs de mitjanes de forma homogènia i evitant la  
manipulació de les previsions numèriques.

DESÈ. MOCIÓ PER INCREMENTAR LES LICITACIONS PER LOTS PER AFAVORIR LA 
LLIURE CONCURRÈNCIA

La Sra. batlessa explica la moció que presenta el grup municipal El Pi. La Sra. Maria Rosa Juan,  
regidora de MÉS diu que votaran a favor perquè compartim la filosofia de la reivindicació.

Finalitzat el debat, vist el dictamen favorable de la Comissió informativa d'11 de novembre de 2021, 
s'aprova per unanimitat el següent acord:

«La  contractació  pública  a  l'Estat  espanyol  ha  tingut  una  tendència  manifesta  els  darrers  anys  a  
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afavorir de manera desproporcionada a les grans empreses en detriment de la participació de les petites  
i mitjanes empreses. Aquestes grans empreses exerceixen posicions pròximes al domini del mercat i a  
l'oligopoli amb totes les repercussions negatives que això provoca.

La  Llei  9/2017  de  Contractes  del  Sector  Públic  incorpora  a  l'ordenament  jurídic  espanyol  les 
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE de 26 de febrer de 2014.  
Aquesta  norma  legal  intenta  evitar  que  la  contractació  pública  afavoreixi  abusivament  als  grans 
operadors i empreses de construcció i prestació de serveis. Així, la mateixa exposició de motius de la 
Llei 9/2017 assenyala, per una banda, que a la Llei hi figuren com a mesures de suport a les pimes  
totes les mesures de simplificació del procediment i reducció de càrregues administratives, introduïdes  
amb l'objectiu  de donar  un impuls  decidit  a  les  empreses,  com a mesures  més específiques,  s'ha  
introduït una nova regulació de la divisió en lots dels contractes (s'ha invertit la regla general que  
s'utilitzava fins ara, per tal de justificar en l'expedient la no-divisió del contracte en lots, fet que ha de  
facilitar l'accés a la contractació pública a més empreses); i, per una altra banda, assenyala l'exposició  
de motius que es fa un pas més enllà en establir-se l'obligació per a l'òrgan de contractació, en els 
contractes que més acudeixen freqüentment a la subcontractació, com són els d'obres i de serveis d'un 
import determinat, de comprovar el compliment estricte dels pagaments que el contractista principal fa 
al subcontractista.

L'article 99 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic en aquest sentit estableix: sempre que la  
naturalesa  o  l'objecte  del  contracte  ho  permetin,  s'ha  de  preveure  la  realització  independent  de 
cadascuna de les seves parts mitjançant la seva divisió en lots, i es poden reservar lots de conformitat  
amb el que disposa la disposició addicional quarta.

Resulta evident,  per tant,  que d'acord amb la legalitat vigent les administracions públiques han de  
procurar realitzar la contractació per lots per així afavorir que el màxim d'empreses puguin participar 
en  la  licitació  i  han  de  procurar  garantir  que  els  subcontractistes  no  hagin  de  patir  abusos  i 
endarreriments en el pagament de la feina feta dins el marc d'un contracte públic.

Atès que el Govern de les Illes Balears ha presentat el Pla d'Inversions Estratègiques, que segons s'ha 
anunciat suposarà una inversió de 4.640 milions d'euros els pròxims deu anys, amb 91 actuacions  
inicialment planificades. Un Pla que, entre altres coses, en teoria ha de servir per a la captació de fons  
europeus. En conseqüència, és evident que el Govern té previst que els pròxims anys hi hagi un impuls 
important de la realització de contractes públics per concretar i fer realitat les previsions d'aquest pla 
resulta  absolutament  convenient  que aquest  esforç  inversor  afavoreixi  al  màxim a les  empreses  i  
autònoms de les Illes Balears i, per tant, que d'acord amb la normativa indicada la licitació es faci per  
lots i garantint els drets de les empreses subcontractistes habitualment empreses locals.

Atès que el Govern de les Illes Balears ha anunciat la licitació en conjunt de nou nous centres de salut  
per més de 86 milions d'euros, que resulta evident que es podrien haver licitat de forma individual, és a 
dir,  fer-ne  nou  lots  i  així  donar  més  opcions  a  què  empreses  de  les  Illes  Balears  poguessin  ser 
adjudicatàries d'aquests contractes.

Per tot això, s'acorda:

Primer.-  Instar  al  Govern de les  Illes  Balears,  als  Consells  Insulars  i  a  la  resta  d'administracions 
públiques a què les contractacions públiques que es licitin es facin amb el màxim de lots possibles a fi 
i  efecte  d'afavorir  la  lliure  concurrència  i  la  participació  del  màxim d'empreses,  especialment  la  
participació de les empreses de les Illes Balears.

Segon.-  Instar  al  Govern  de  les  Illes  Balears  que  tot  l'esforç  inversor  previst  al  Pla  d'Inversions 
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Estratègiques es liciti a través del màxim de lots possibles per així afavorir la lliure concurrència i la  
participació del màxim d'empreses, especialment la participació de les empreses de les Illes Balears i  
de les nostres pimes.

Tercer.-  Instar  al  Govern  de les  Illes  Balears,  als  Consells  Insulars  i  a  la  resta  d'administracions  
públiques a introduir als plecs dels contractes públics clàusules que penalitzin el pagament endarrerit  
als subcontractistes per l'empresa adjudicatària de factures, així com qualsevol altre incompliment de  
la normativa aplicable.

ONZE. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE BATLIA

Es dona compte dels decrets de batlia i la corporació queda assabentada. 

DOTZÈ. DACIÓ DE COMPTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

Es dona compte dels acords de la Junta de Govern Local i la corporació queda assabentada. 

El Sr. Sebastià Lliteres, regidor MÉS diu que han vist que s’ha concedit una ampliació de llicència  
d’activitats de Son Amat. Voldríem saber si és la tramitació que a l’informe que ens vàreu enviar de 
l’enginyer tècnic municipal s’explicava que s’estava tramitant “per la legalització de l’activitat actual  
pretesa  segons les  autoritzacions recentment  assolides  al  departament  de mines,  i  que requeria  la  
intervenció d’altres administracions competents i l’obtenció de la legalització de les edificacions”, que 
segons s’exposava estava a la fase final de tramitació. El Sr. Martorell, regidor d’urbanisme, contesta  
que sí. 

TRETZÈ. PRECS I PREGUNTES.

La Sra. batlessa diu que "ara entram en el torn de precs i preguntes i pot començar el Partit Popular si  
voleu".

El Sr. Joan Obrador, regidor PP, demana si es tornarà a fer el Mercat de Pam a Pam. La Sra. batlessa  
contesta  que ara  s'han fet  unes  jornades  de formació,  les quals  han tingut  bastant  acceptació,  per 
dinamitzar  és  mercat  i  també  per  donar-li  una  capgirada.  A  causa  del  perjudici  econòmic  de  la 
pandèmia els mercaders no han pogut venir a vendre perquè havien llevat personal. Ens han demanat  
si podíem esperar un poc més de cara a la primavera per tornar-lo a reactivar. Nosaltres vàrem dir que 
si, perquè té sentit el mercat si venen el nombre més gran de mercaders possible. L'empresa consultora 
que ens ajuda i ens assessora ens va recomanar ampliar els productors agroalimentaris perquè al cap i  
la fi sa gent el que necessita quan surt a comprar és per menjar. Per tant, la proposta era obrir-ho un 
poc més cap al sector primari.

El Sr. Joan Obrador, regidor PP, diu que hi ha moltes queixes de falta d'aparcaments perquè resulta  
que a més d'haver-hi molts més cotxes, els guals s'han incrementat i això crea molts de problemes.  
Nosaltres sabem les dificultats i els problemes que hi ha, jo crec que tots ho veiem, però voldríem  
saber, a veure si hi ha cap intenció o si hi ha cap moviment per part de l'Ajuntament de fer alguna 
cosa. La Sra. batlessa diu que hi ha un problema urbanístic. És cert que hi ha un augment de cotxes, 
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perquè per cada família hi ha tres o quatre cotxes. Un segon problema afegit és que les portasses s'han 
canviat d'ús i ja no s'empren com a portassa, sinó que es fan servir com a magatzem, la gent ja no entra  
el cotxe dins la portassa sinó que el deixen a fora. A part ha augmentat la gent que ha vingut a viure a  
Porreres. Són tres factors que fan complicat que hi hagi aparcament. Sabeu que no es pot aparcar així 
com així a un solar normal i corrent, sinó que ha d'estar qualificat normativament amb aquest sentit,  
però estam pendents que hi hagi l'altre tram de ronda que falta. Ara hi ha bastant gent que aparca a la  
ronda nova i la gent pot anar caminant al centre. Ara bé, també amb en Jaume estam mirant de poder  
comprar qualque solar dins el centre del poble que estigui buit o qualque casa que sigui vella i la 
vulguin vendre i no es pugui aprofitar, per fer aparcaments al centre del poble. El Sr. Obrador diu que  
ja és un problema. La Sra. Batlessa contesta que s'ha de mirar com fer la tramitació perquè és un tema 
complicat. També s'ha d'estudiar la capacitat del solar perquè pot haver-hi un solar buit, però que just  
hi capin tres cotxes. No val la pena haver de comprar un solar i que després no hi càpiguen mínim 10-
15 cotxes. Explica que es posarà en marxa una campanya d'anar amb bicicleta i a peu.

El Sr. Martorell diu que en el futur està previst tenir aparcament, però, actualment és complicat. A la  
modificació puntual de la nova Ronda hi ha aparcaments prevists, així i tot, a dins el poble és molt  
complicat. Ens haurem de mentalitzar que el poble ha de tenir aparcaments dissuasius i, dins el poble,  
estam fent feina perquè la gent es mogui a peu o en bicicleta i no en cotxe. De fet, és molt més ràpid i  
molt més àgil. Per tant, jo crec que el futur serà aquest: aparcaments dissuasius per la gent que no 
tingui  aparcament  a  casa  seva  o cotxeria  i  la  mobilitat  intentarem fer-la  amb uns  altres  tipus  de  
vehicles com poden ser les bicicletes elèctriques, bicicletes normals o inclús motos. Nosaltres feim 
feina amb aquest sentit. El Sr. Obrador diu que no era cap queixa sinó que només era un demanar.

La Sra. Batlessa diu que, a més, la gent aparca damunt les voreres i no s'hi pot passar. Hi ha gent que 
no ho respecta i aparca davant els portals, la gent no pot sortir de ca seva. La Sra. Teresa Julià diu que  
es boten la retxa groga. El Sr. Obrador diu que són dos temes complicats: una els cotxes que hi ha "no  
els llevaràs així com així" i l'altre circular en bicicletes, moto o a peu. Són dos punts. El Sr. Martorell  
proposa canviar els hàbits de qualque manera. La Sra. batlessa diu que es controla perquè la grua lleva  
cotxes de davant portals constantment. Vol dir que és una falta de consciència i s'ha de canviar un poc 
el xip.

El Sr. Joan Obrador, regidor PP, demana si enguany hi haurà el mercadet de Nadal i quan serà l'encesa 
de llums. La Sra. batlessa diu que es farà dissabte dia 11. Explica que s'ha tingut una reunió amb 
l'associació de comerciants i  varen demanar per fer  el mercadet de Nadal  i  l'encesa dels llums al  
mateix dia. Us enviarem sa convidada perquè vengueu i participeu en l'acte que serà 11 de desembre.

El Sr. Obrador, regidor PP, demana una darrera cosa, quan es podran visitar les obres de l'Escola 
Nova. El  Sr.  Martorell  contesta que el tècnic va dir que la segona setmana del  mes de desembre  
segurament es podrà fer la visita, ara no es pot fer. De fet, va estar de visita la setmana passada i, hi ha 
una sèrie de llocs que han d'anar amb mesures de seguretat i ens va dir que no era aconsellable anar-hi  
molta de gent.

El  Sr.  Sebastià  Lliteres,  regidor  MÉS,  demana  quan  tenen  pensat  o  previst,  dur  el  tema  dels 
pressupostos de 2022. La Sra. Batlessa contesta a principi de gener. Explica que l'assessor del Consell  
ha de venir a revisar el tancament de l'any i, fins que no venen és complicat poder dur el pressupost.  
Per tant, tot d'una que puguem i tinguem totes les previsions a fi de dur-lo el més preparat possible. Us 
passàrem la informació amb temps, com anem fent fa dos anys, amb un poc més d'antelació perquè us 
ho pugueu estudiar. El Sr. Lliteres afegeix "i puguem fer propostes".

El Sr. Lliteres, regidor MÉS, demana sobre el tancament de sa gravera. Ens havíeu contestat sobre el  
tancament, però encara estàveu revisant amb l'enginyer si  els plànols del polvorí coincidia amb el  
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tancament que s'havia fet o no. No sé si s'ha pogut demanar. El Sr. Martorell diu que va xerrar amb 
l'enginyer i varen quedar que abans de final d'any ho aniríem a veure. No sé quin dia ho farem, així i  
tot, dins el mes que ve la intenció és anar-hi.

El Sr. Lliteres regidor MÉS, diu que queda pendent fer sa licitació de sa neteja d'edificis públics. Està 
en camí? El Sr. Martorell contesta que s'estan acabant els plecs tècnics.

El  Sr.  Lliteres,  regidor  MÉS,  demana  informació  del  carrer  Sala.  Es  contesta  que  ja  està  licitat. 
l'empresa que ha de presentar l'aval i la resta de documentació. El Sr. Lliteres diu que no ho ha trobat a 
la Plataforma de Contractació i s'explica que s'ha de posar que l'òrgan de contractació és el Ple i no la  
batlia. El Sr. Martorell afegeix "pensam que segurament el més convenient serà començar febrer-març 
perquè pensam que ara  aquests  dos  mesos són complicats en tema de si  ens  torna a  ploure.  Ens 
estimam més esperar un poc. Segurament començarem finals de febrer principis de març.".

El  Sr.  Lliteres,  regidor  MÉS  demana  informació  sobre  el  punt  de  la  zona  de  l'escorxador,  del 
supermercat. Amb relació amb el pas de vianants, hem rebut suggeriments de poder fer un pas elevat. 
Hi ha molt de moviment per allà i els cotxes passen aviat, hi ha bastant de trànsit de gent i és un poc 
preocupant. No sé si això depèn a carreteres. El Sr. Martorell diu que allà no els hi deixaran fer. El Sr.  
Lliteres  diu que és  molt  perillós,  almenys la  part  de  la  Mesquita  il·luminar-ho un poc millor  els 
vespres perquè a vegades hi ha moviment de gent. El Sr. Martorell diu que es podria posar algun  
indicador més, que sigui més visible per reduir la velocitat. La Sra. batlessa diu que va xerrar amb el  
tècnic de carreteres fa quinze dies,  i  li  va demanar si  ens podia posar un senyal de circulació de  
vianants que fan llum el vespre que van amb plaques solars perquè no es veu. Però ja m'han dit per 
activa i per passiva que un pas de vianants enmig de la carretera no estan autoritzats a posar-ho per  
normativa. Hauríem de posar un semàfor. Ells tenen la justificació de què hi ha la vorera. En teoria  
han d'anar per damunt la vorera, tanmateix no hi van. Això no obstant, sí que a la zona d'Híper Centro 
podem demanar que ho facin un poc més pronunciat.

El Sr.  Bartomeu Garí,  regidor MÉS, diu que la gent no respecta al senyal de STOP de devora la 
Taulera. Demana si és possible posar algun senyal de llums o alguna altra cosa, perquè és molt delicat.  
El Sr. Martorell diu que hi ha bots. El Sr. Garí contesta que és vera que hi ha bots i està senyalitzat,  
però pot ser hauríem de fer qualque cosa més. El Sr. Martorell contesta que podem mirar si es pot fer  
alguna cosa més, ho podem demanar. El Sr. Miquel Àngel Veny diu que està ben senyalitzat. La Sra. 
batlessa diu que aquí la gent es botava STOP, el que es va fer en el seu moment va ser elevar els bots a 
fi que la gent es returés, tanmateix, com que els bots no complien amb la normativa els han hagut de  
rebaixar perquè algú pegava amb el cap a dalt.  Podem posar un STOP lluminós. El Sr.  Martorell  
contesta que "ens ho apuntem i en podem xerrar".  El  Sr.  Garí  diu que està d’acord que està ben  
senyalitzat, però la gent no sé per què no ho veu.

La Sra. Maria Rosa Juan afegeix que l'STOP de devora la farmàcia que travessa al carrer Sa Galla no 
es veu i, de vegades, puges pel carrer de Sa Galla i passa algú.

El Sr. Sebastià Lliteres, regidor MÉS, diu que el següent tema és, que ja l'hem tret altres vegades, el 
tema de tancament de solars. N'hi ha alguns que estan pendents de complir amb la normativa i ens 
preocupen especialment dos solars: un que està a la zona per voltant de la Ronda Estació i un altre que 
és dins el nucli urbà, si no m'equivoc, entre el carrer Pou Florit i Carrer Sitjar que darrerament està ple  
de fems. Sí que està tancat, però té una obertura que hi havia una barrera de reixeta, però s'ha caigut i  
les darreres setmanes crec que ha augmentat els fems que hi ha allà dins. El Sr. Martorell diu que ja es  
va avisar al propietari. El Sr. Lliteres diu que és una vergonya i és un efecte crida. La Sra. batlessa diu  
que "nosaltres hi hem anat bastants vegades a llevar-ho i hem avisat el propietari. De fet, em consta 
que aquí s'ha arribat a un acord de compravenda perquè era d'un parell de persones i ho ha comprat un 
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dels propietaris i crec que hi ha un projecte d'obra per executar". El Sr. Martorell diu que hi ha un  
projecte per construir. El Sr. Lliteres demana si, quan hi ha una reincidència per part del propietari de  
no tancar o ampliar extensió no es contempla alguna sanció? El Sr. Martorell contesta que sí, però en  
aquest cas crec que és més el culpable qui ho tira. És veritat que podria tancar totalment el solar. El Sr.  
Lliteres troba que, en aquest cas, és responsable la propietat al  cap i la fi, això no obstant si  està 
assabentat ja està.

El Sr. Lliteres, regidor MÉS, diu que han rebut alguns comentaris sobre el tema de la tinença d'animals  
dins els corrals de les cases del poble, per exemple, pot haver-hi gallines... no sé si vos han arribat 
algunes  queixes  en  aquest  sentit  a  vosaltres.  Demana  com es  procedeix  en  aquests  casos.  El  Sr.  
Martorell explica que es poden tenir animals com gallines o coloms, si no molesten. Això està clar i  
l'ordenança diu això. Aquí s'ha de valorar. El Sr. Lliteres demana si sol entrar el jutge de Pau. El Sr.  
Martorell  contesta  que  sí,  perquè  al  final  és  una  qüestió  entre  veïnats.  La  Sra.  Batlessa  diu  que 
l'ordenança de renous no pot regular aquestes coses. Primer el que ha de tenir clar la gent és que tu mai  
pots molestar un tercer ja sigui a les tres de l'horabaixa, les deu del vespre o les dotze de la nit. Tu no 
pots donar molèsties al veïnat. Per tant, aquí entre un poc la convivència entre veïnats, si molesta  
primer intentar a les bones informar i després si no, hi ha el jutge de Pau. El Sr. Martorell diu que si 
fos un tipus d'animal que no està permès nosaltres com ajuntament sí que podem anar-hi, però si és un 
animal que està permès, és entre veïnats.

El Sr. Lliteres, regidor MÉS, demana, sobre el punt d'ordenances de terrasses, si es té pensat ja en 
2022 tornar a la normalitat la taxa o tornar a la normalitat l'ocupació de l'espai, quina és la intenció?  
La Sra. Batlessa creu que han d'esperar un poc. Depèn perquè ara tornen a haver-hi contagis un altre  
cop,  ara s'està debatent  si  la  restauració haurà de limitar  l'accés o no.  Depèn un poc de com van  
aquestes festes de Nadal. Ens convé ser prudents perquè sempre som a temps a tornar-ho a obrir si  
s'hagués de liquidar ja ho liquidaríem més endavant. Ja et dic, no ho havíem parlat amb l'equip de 
govern,  tanmateix  creu  que  ens  convé  esperar.  El  Sr.  Martorell  diu  que  ja  s'ha  entregat  la  
documentació perquè presentin el seu projecte cada un, el tema de les taxes segurament aniran en  
funció de com es comporti la pandèmia.

El Sr. Lliteres, regidor MÉS, diu que, amb les pluges de les darreres setmanes hi ha hagut problemes  
amb el tema de la saturació de l'aigua a la part més el sud del poble (carrer Amengual, carrer de la  
Rosa, carrer Pou Florit...) que segurament hi ha una mala execució de la separació d'aigües d'aquests 
carrers segons ens han contat els veïns. Voldríem saber si ho sabeu o que ha passat? El Sr. Martorell  
explica que el problema és que la Ronda de d'Alcassor no dona abast i quant tu li donés aigua de pluja 
la canonada que baixa ve a molta velocitat. Quan xoca amb l'aigua del carrer de la Rosa i del carrer 
Parc de Molina no té opció de sortir perquè l'aigua que baixa torna li guanya i torna endarrere i és la  
dificultat. Un altra qüestió afegida és que hi ha gent que encara té les aigües pluvials connectades a les  
fecals  i,  per  tant,  quan plou  també passa  que  l'aigua  se'n  va  en  el  conducte  que  no  és  correcte.  
Executant l'obra del carrer d'Alcassor aquestes dificultat se solucionen.

El Sr. Lliteres, diu si els veïns que no ho tenen separat, se'ls ha de requerir fer aquest canvi? El Sr.  
Martorell contesta que tenen dues opcions o tirar l'aigua damunt l'asfalt damunt el carrer o connectar.  
Tant una com l'altre són vàlides el que no es pot fer és tirar-la dins les aigües brutes. Perquè aquí crees  
un problema perquè les aigües brutes estan pensades per canonades més petites. El Sr. Lliteres demana 
si se'ls requerirà fer aquesta combinació. El Sr. Martorell contesta que quan estigui executada l'obra,  
els farem un requeriment perquè ho canviïn. La Sra. Batlessa diu que hi ha gent que li pugui costar  
perquè segons quines cases han d'aixecar tot el trespol. Pensau que hi ha moltes cases que tenen el  
desaigua al terrat a la part del darrere i les aigües fecals que baixen del bany al davant i clar s'ha  
d'aixecar per separar les dues perquè ho tenen tot connectat. No és que sigui un problema del carrer  
Nou que s'ha arreglat sinó que el carrer Nou està fet i com que s'han separat les aigües corren més  
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fàcilment. El Sr. Martorell explica que sa Ronda d'Alcassor té una canonada de 600 o sigui de 60 i la  
canonada que se li ha de posar serà de 60 per les aigües brutes i es posaria una de metro vint o de 
metro, per l'aigua de pluja. Per tant, l'aigua se n'aniria.

El Sr. Lliteres, regidor MÉS, demana quan es tornarà a convocar la Comissió d'Igualtat per avaluar la  
implantació del Pla d'igualtat. La Sra. Batlessa contesta que es va xerrar a la darrera reunió que la  
convocaríem un pic cada sis mesos perquè tampoc cal fer-la si no hi ha temàtica per poder parlar. Sí  
que la convocarem i segurament serà dins el gener perquè tothom tengui més possibilitat de venir 
perquè dins el desembre hi ha més moviment. Detallarem la implantació de les diferents línies.

El Sr. Martorell conta que divendres vàrem tenir plenari amb la Mancomunitat del Pla i es va decidir  
per unanimitat i per part de tots els ajuntaments fer una donació de 14.000 € a «La Palma» és a dir  
1.000 € de cada ajuntament.

I no havent-hi més assumptes que tractar, per la Presidència s'aixeca la sessió, a l'hora dalt indicada, de  
tot el qual, com a Secretaria, en don fe. Signat electrònicament

Vist i plau, la batlessa La secretaria


