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L’AJUNTAMENT APROVA UN PRESSUPOST DE 4,2 MILIONS D’EUROS
AMB UNA MAJOR APOSTA PEL MANTENIMENT
DE LES INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS
Durant el 2022 s’executaran inversions per un total d’1,4 milions provinents
en bona part de la incorporació de romanents de tresoreria positius
L’Ajuntament de Porreres va aprovar el passat
23 de febrer en sessió plenària extraordinària el
pressupost municipal que ascendeixen a un total
de 4.280.000 € amb els vots a favor de l’equip de
govern (Pi i PSOE) i les abstencions de Més i PP.

de tresoreria positius s’executaran inversions
per un total d’1.169.575,58 €. Bona part d’aquesta
quantia, concretament 582.592,87 €, es destinaran
a la compra dels terrenys per a la segona fase de
la ronda nova i l’ampliació de l’IES Porreres.

La batlessa Xisca Mora, ha assenyalat que els
comptes municipals aprovats “segueixen amb la
tendència dels darrers anys d’endeutament zero,
sense augmentar la pressió fiscal i incrementant
les inversions i despeses de manteniment”.

També es destinaran 237.661,75 € per a la separació de les aigües pluvials i residuals de la xarxa
de clavegueram de la ronda d’Alcassor, i per a la
modernització de l’enllumenat del cementiri i del
Parc de n’Hereveta.

Segons Mora, “aquest pressupost reforça la
qualitat de l’entorn urbà i natural per tenir un
poble més net i mediambientalment sostenible,
milloren la seguretat ciutadana, promouen la
cultura, l’educació, l’esport i la participació
ciutadana, i impulsen la promoció econòmica
i turística de la vila, amb l’objectiu principal de
posar les persones en el centre”.

Quant a inversions en matèria esportiva,
s’invertiran 107.170,10 € per a la dotació d’una
nova pista de pàdel, i la renovació de la gespa
del camp de futbol i el parquet del pavelló del
poliesportiu Joan Llaneras.

Pel que fa al capítol d’inversions, hi destaquen
els 49.998,75 € destinats al camp experimental
d’albercoquers, un projecte que consisteix en
la col·lecció de varietats locals i foranies per
estudiar-ne l’adaptació, 18.150 € per la compra
d’un nou vehicle per al guarda rural, 37.350,39 €
per a l’adaptació de les aules del Quarter Nou per
fer-hi graus de formació, i 70.000 € en millores
per a les vies públiques i xarxa de sanejament,
entre altres inversions.
Així mateix, amb la incorporació de romanents

Amb relació al polvorí militar, l’Ajuntament
licitarà una concessió administrativa per posar
un guarda que s’encarregui del manteniment,
gestió i vigilància de l’espai. En aquest sentit,
amb l’objectiu que aquesta persona s’estableixi
al polvorí, s’invertiran 60.000 € per reformar i
remodelar les dependències.
Per acabar, la batlessa ha explicat que els
pressupostos aprovats “segueixen la tendència
dels darrers anys, d’equilibri en les diferents àrees
de gestió de l’Ajuntament i aposten per millorar
els equipaments municipals existents, sense
deixar de banda la innovació i la modernització”.

FINALITZADA LA PRIMERA FASE
DE DIGITALITZACIÓ DE L’ARXIU
MUNICIPAL DE PORRERES
El catàleg de l’arxiu Municipal de Porreres ja
pot ser consultat en línia pels investigadors i
els ciutadans a través de la Plataforma d’Arxius
Històrics de les Illes Balears.
Durant el 2021 s’ha reorganitzat i catalogat
l’arxiu i s’ha duit a terme una primera fase de
digitalització, que inclou la documentació de la
República i la Guerra Civil i els padrons municipals
més antics, que a partir d’ara es podran consultar
a través d’internet en format pdf.
Aquesta primera fase ha estat possible per

la voluntat de preservar i difondre l’arxiu de
l’Ajuntament de Porreres, amb la col·laboració
del departament de Cultura, Patrimoni i Política
Lingüística del Consell de Mallorca del qual ha
rebut una ajuda de 8.098 € dins la convocatòria
de subvencions per l’organització d’arxius
municipals 2021.

EL 10 DE MARÇ
COMENÇARAN LES OBRES
DE MILLORA
DEL CARRER SALA

Durant les obres en aquest tram, el carrer
es dividirà en dues parts, una per circular en
direcció cap a la carretera de Felanitx, i l’altre per
executar les obres. Per tant, no es podrà aparcar
en aquesta zona, i només es podrà circular en
direcció Felanitx.

Les tasques de millora consistiran en la separació
de les aigües pluvials, residuals i potables, el canvi
d’asfalt i les voravies. “A banda de les millores
funcionals i estètiques, amb aquesta obra
contribuïm a tenir un municipi més sostenible
amb l’aprofitament de les pluvials i també
reduint la quantitat de residuals que anirà a la
depuradora”, ha assenyalat la batlessa.

De forma quinzenal l’Ajuntament anirà informant
sobre el decurs de les obres, els canvis en la
mobilitat i l’estacionament de vehicles.

Les actuacions s’aniran executant per fases
amb l’objectiu de no paralitzar completament el
carrer i afectar el mínim possible, en especial als
veïnats i veïnades de la zona, i en general a tots
els porrerencs i porrerenques.
La primera fase comprèn des de l’encreuament
de la ronda d’Alcassor fins al camí de Son Fonear.

L’AJUNTAMENT DE PORRERES
CONVOCARÀ UN CONCURS D’IDEES
CONJUNTAMENT AMB EL COL·LEGI
D’ARQUITECTES PER A LA
REFORMA DEL QUARTER VELL
La regidoria d’Urbanisme de l’Ajuntament
de Porreres, conjuntament amb el Col·legi
d’Arquitectes de les Illes Balears, impulsarà un
concurs d’idees per a la reforma i rehabilitació
del Quarter Vell. El regidor d’Urbanisme,
Jaume Martorell ha explicat que aquests tipus
de concursos han funcionat molt bé en altres
municipis per l’originalitat i creativitat de les
propostes.

aquest concurs per repensar un edifici que es
troba en el centre de Porreres i que pensam que
pot tenir més usos del que té actualment”.
El Quarter Vell és un edifici emblemàtic amb unes
característiques patrimonials que cal preservar.
Amb la reforma adequada, i donant-li el màxim
de profit, podrà convertir-se en un espai per
poder emprar tots els porrerencs i porrerenques.

Segons Martorell, “volem maximitzar l’espai, i
que es pugui aprofitar millor, per això impulsarem

CONVOCATÒRIA DE LES BEQUES DE TRANSPORT ESCOLAR 2021/2022
Un any més l’Ajuntament de Porreres ha llançat
la convocatòria de beques de transport escolar,
dotada amb 20.000 €. 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.

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.

b. Estar matriculat i assistir regularment a les classes (un 50% com a mínim) o presentar-se als
exàmens d’un mínim del 50 % 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 altra subvenció pel mateix concepte.
f. Ser menor de 25 anys a la data de la sol·licitud.
El termini per justificar la subvenció finalitza el 30 de setembre de 2022. Podeu trobar tota la
informació sobre la convocatòria al web municipal.

RÈCORD DE PARTICIPACIÓ
EN ELS PREMIS LITERARIS
VILA DE PORRERES 2022
Una vegada finalitzat el termini per presentar obres s’han
rebut un total de 45 treballs. Concretament, 34 llibres de
poesia i 11 obres de narrativa.
L’objectiu dels premis és consolidar el compromís de la vila
amb la cultura i la llengua i l’enteniment d’ambdues com a
patrimoni i com a actiu a potenciar, creador de riquesa i de
cohesió social.
El lliurament de premis i presentació de les obres
guanyadores tendrà lloc a principis del mes de maig.

L’AJUNTAMENT DE PORRERES CONVOCA EL PRIMER
CERTAMEN DE CREACIÓ MUSICAL DEL MUNICIPI
Per a músics en solitari o grups de música dels quals es
pugui incloure en qualsevol gènere o estil musical: música
clàssica, blues, jazz, soul, rock-and-roll, reggae, ska,
funk, disco, rap, pop, flamenc, salsa, música electrònica,
música del món, entre d’altres.
Poden concursar en el certamen músics en solitari
nascuts o residents a Porreres; o grups en els quals com a
mínim hi hagi una persona nascuda o resident a Porreres.
Tots els participants han de tenir més de 16 anys el 31 de
desembre de 2021.
S’estableixen tres premis de 750, 350 i 250 euros i la
realització d’una actuació a Porreres cobrant el caixet
durant 2022. El termini d’inscripció i presentació de la
documentació és fins a les 24.00 h de l’1 d’abril de 2022.
Podeu consultar les bases del certamen i descarregar el full d’inscripció al web municipal.

