
Ajuntament de Porreres

ACTA PLE ORDINARI 23 DE MAIG DE 2022

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ:
- Caràcter: ordinària
- Núm. 4/2022
- Data: 23 de maig de 2022
- Horari: de 20:00 a 22.00 hores.
- Lloc: Ajuntament de Porreres
- Regidors/es assistents: Francisca Mora Veny, batlessa (El Pi); Jaume Martorell Mesquida

(El Pi); Miquela Bordoy Obrador (El Pi); Gaspar Mora Mulet (El Pi); Antoni Sastre Vanrell
(El Pi); Maria Antònia Veny Serra (El Pi); Maria Rosa Juan Moll (MES); Sebastià Lliteres
Lliteres (MES); Bartomeu Garí Salleras (MES); Joan Obrador Gornals (PP); Teresa Julià
Julià (PP); Maria Agnès Sampol Sabater (PP); Miquel Àngel Veny Mestre (PSOE).

- 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 EN DEFENSA DELS DRETS DE LA
INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA EN L'ÀMBIT DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ

La Sra. Batlessa llegeix la següent “Declaració institucional en defensa dels drets de la infància i
adolescència en l'àmbit dels mitjans de comunicació” de l’Observatori de la Infància i
l’Adolescència de Mallorca”.

Els mitjans de comunicació, tant a través de la informació com de la publicitat, han d'assumir el
seu paper d'agents socialitzadors clau per a la sensibilització sobre els drets dels nins, nines i
adolescents. És per això que últimament és molt preocupant veure com alguns professionals de
la informació i de la publicitat aborden la comunicació i la publicitat sobre la infància sense
respectar ni fomentar el paper que tenen els nins, nines i adolescents en la nostra societat:
subjectes de ple dret.

Els professionals de la comunicació, quan la notícia o la campanya publicitària estigui
relacionada amb la infància, han de protegir, respectar i fomentar els drets dels nins, nines i
adolescents, així com aportar aquesta nova visió d'escolta activa. A més, el text ha de pretendre
trencar rols i estereotips sexistes, parar esment en la utilització d'un llenguatge correcte i
inclusiu, i evitar el racisme i la xenofòbia. És responsabilitat dels mitjans en general
desenvolupar llibres d'estil per a la prevenció de la xenofòbia i/o qualsevol altra forma
d'estigmatització o criminalització social i comunicacional cap a nins, nines i adolescents,
especialment si són migrants, en particular els no acompanyats o joves ex tutelats. A més, seria
molt interessant comptar amb la seva participació.

Per això, ens sembla important detallar algunes recomanacions bàsiques de com informar sobre
els nins, nines i adolescents per a respectar els seus drets:
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1. Respectar el principi d'universalitat dels drets dels nins, nines i adolescents. 2. Prioritzar
sempre l'interès superior de la persona menor d'edat.
3. Garantir l'exactitud i contextualització adequada dels continguts de les notícies sobre infància.
4. Protegir la imatge i la identitat dels nins, nines i adolescents i, sobretot, els que estan en major
situació de vulnerabilitat, especialment:
∙ Migrants, en particular els no acompanyats o joves ex tutelats.
∙ Ètnia gitana.
∙ LGTBI.
∙ Diversitat funcional.
∙ Sota el sistema de protecció de les administracions públiques.
5. Comprovar de forma especialment acurada la fiabilitat de les fonts.
6. Garantir el dret a la participació dels nins, nines i adolescents en els mitjans de comunicació.
7. Promoure el rol actiu dels mitjans de comunicació com a agents de sensibilització social,
especialment en tot allò que afecti l'evolució i necessitats de la infància.
8. Garantir la protecció dels nins, nines i adolescents en els mitjans de comunicació.

SEGON. 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. 3/2022 de 28 de març de 2022.

TERCER. APROVACIÓ PROVISIONAL I RESOLUCIÓ D'AL·LEGACIONS DEL
TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ DE LES NORMES SUBSIDIARIES DE
PORRERES PER A LA SEVA ADAPTACIÓ AL PLA TERRITORIAL DE MALLORCA

El Sr. Jaume Martorell, regidor d’urbanisme, explica que la proposta consisteix a contestar les
al·legacions als annexos els quals estan pendents d’aprovació provisional. Diu que totes es
desestimen per qüestions tècniques o per criteris urbanístics.

El Sr. Sebastià Lliteres, regidor de Més per Porreres, diu que per ser coherents amb el que han
votat durant la tramitació de tota la normativa des del 2007 fins ara, s’abstindran a la votació de
l’aprovació provisional del text refós de les normes. Explica que el setembre de 2020, quan es
votà l’annex a l’esmena de deficiències, hi votaren en contra perquè tenien algunes
discrepàncies en la distribució de les zones verdes, d’alguns equipaments, així com la
conformació concreta de les unitats d’actuació, però els criteris tècnics tenen molt de pes.
Malgrat les diferències de criteris, perquè la normativa pugui sortir amb un cert consens, no hi
votaran en contra.

Finalitzat el debat, vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 12 de maig de
2022, vista la presència dels 13 regidors que formen la corporació, s’aprova el següent acord per
majoria absoluta amb 10 vots a favor (6 El Pi, 3 PP i  PSOE) i 3 abstencions (Més per Porreres):

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

Mitjançant acord del Ple municipal de 18 de desembre de 2017 es va acordar sotmetre a
exposició pública els documents que integraven les esmenes de deficiències de l'expedient de
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modificació de les Normes Subsidiàries per un termini de quaranta-cinc dies hàbils, des de la
seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (6/01/2018). En aquesta aprovació, es
deixaren dues zones en suspensió, sòls urbans en situació de sòl rural, segons el Decret Llei
1/2016. La Llei 12/2017, d'Urbanisme de les Illes Balears, aprovada el 29 de desembre, en la
seva disposició transitòria onzena estableix que aquestes zones passen a tenir la condició de sòl
urbà sense urbanització consolidada.

El Ple de l'Ajuntament de Porreres, en sessió ordinària de 28 de setembre de 2020, va aprovar
l'Annex a l'aprovació amb exposició pública de l'esmena de deficiències de l'acord de
18/12/2017 i se sotmeté a participació pública per un termini de quaranta-cinc dies hàbils.

El Departament de Territori del Consell de Mallorca, amb data de 23/11/2020, emeté informe
d'adveració instant a la presentació d'un document refós amb totes les modificacions que s'han
produït respecte al document aprovat el 18/12/2017.

El Ple de l’Ajuntament de Porreres a la sessió de 27 de setembre de 2021 va aprovar el text
refós de la modificació de les Normes Subsidiaries de Porreres per a la seva adaptació al Pla
Territorial de Mallorca, el qual conté totes les modificacions introduïdes a l'Annex aprovat al
Ple de 28/9/2020, respecte al document aprovat al Ple de 18/12/2017 i es remet al CIM per
aprovació definitiva. El 26 de novembre de 2021 s’emet informe d’adveració per part del
Departament de Territori del Consell de Mallorca. D’altra banda, els documents han estat
modificats conseqüència de la introducció del tractament d’al·legacions del període d’exposició
pública de l’aprovació provisional de l’Annex a l’aprovació amb exposició pública de l’esmena
de deficiències (18/12/2017), que per una errada, no s’havien inclòs anteriorment en el
document que conforma aquest Text Refós de la modificació de les NS de Porreres i adaptació
al Pla Territorial de Mallorca.

Per tot això, de conformitat amb l'article 22.2.c) i l'article 47.2.ll) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les Bases del Règim Local, vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa
de 12 de maig de 2022, el Ple de l'Ajuntament de Porreres acorda per majoria absoluta amb 10
vots a favor (6 El Pi, 3 PP i  PSOE) i 3 abstencions (Més per Porreres):

Primer. Amb relació a les següents al·legacions presentades, resoldre el següent segons la
motivació descrita a la documentació adjunta:

DNI Data i núm. registre Resolució

43002939T 09/12/2020, 2020-E-RC-2197 desestimar

78220225P 10/12/2020, 2020-E-RE-413 desestimar

78220225P 10/12/2020, 2020-E-RE-413 desestimar

18221192V 10/12/2020, 2020-E-RE-2223 desestimar

8224048K 11/12/2020, 2020-E-RC-2239 - estimar una errada en el
plànol de l’Annex I
- desestimar la resta.

43023750L 14/02/2020, 2020-E-RC-2247 desestimar

78295590R 15/12/2020, 2020-E-RE-424 desestimar

18223845W 15/12/2020, 2020-E-RC-2264 desestimar
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18234258B 18/12/2020, 2020-E-RC-2311 desestimar

Segon. Aprovar provisionalment el text refós de la modificació de les Normes Subsidiaries de
Porreres per a la seva adaptació al Pla Territorial de Mallorca, el qual conté totes les
modificacions introduïdes a l'Annex aprovat al Ple de 28/9/2020, respecte al document aprovat
al Ple de 18/12/2017.

Tercer. Remetre l'expedient a la Direcció Insular d'Urbanisme del Consell Insular per a la seva
aprovació definitiva.»

QUART. APROVACIÓ PROVISIONAL I RESOLUCIÓ D'AL·LEGACIONS DE LA
MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 4 DE LES NNSS PER A L’ORDENACIÓ DEL SUDO
URB-OR-01 I LA MODIFICACIÓ DE L’ART. 116 PER A L’AMPLIACIÓ DE
L’EQUIPAMENT DOCENT.

El Sr. Jaume Martorell, regidor d’urbanisme, explica aquesta proposta d’acord. Diu que es resol
una al·legació estimant algunes qüestions que no tenen massa importància, però entenen que
s’ha de desestimar la relativa a la zona de protecció de Carreteres.

El Sr. Lliteres, regidor de Més per Porreres, diu que hi votaran a favor perquè es puguin adquirir
els terrenys  quant  més aviat millor.

Finalitzat el debat, vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 12 de maig de
2022, vista la presència dels 13 regidors que formen la corporació, s’aprova el següent acord per
unanimitat:

“El Ple de l'Ajuntament de Porreres va aprovar inicialment el 25 de maig de 2020, la
Modificació puntual núm. 4 de les NNSS per a la classificació d'un sòl urbanitzable directament
ordenat per a l'ampliació d'un equipament docent, juntament amb el document d'avaluació
ambiental estratègica simplificada. L'expedient s'ha sotmès a informació pública durant un
termini de quaranta-cinc dies mitjançant edicte publicat en el BOIB núm. 189 de 3 de novembre
de 2020, sense que s'hagin presentat al·legacions.

Vist l'informe tècnic de 27/10/2020, la CMAIB conclou que no s'ha de subjectar a avaluació
ambiental estratègica ordinària perquè no es preveu que pugui tenir efectes significatius sobre el
medi ambient d'acord amb els criteris de l'annex V de la Llei 21/2013, condicionat al
compliment de diverses mesures correctores (BOIB núm. 194 de 12/11/2020). Vists els informes
preceptius emesos per altres administracions competents (CIOTU, ST de Mobilitat i
Infraestructures...) es va modificar el text inicial mitjançant l'acord de Ple de 27 de setembre de
2021.

Vist el requeriment del Servei Jurídic d'Urbanisme del Consell de Mallorca núm.
2021-E-RC-1943, d'acord amb l'art. 55.4 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de
les Illes Balears, se sotmet a una nova informació pública mitjançant edicte publicat en el BOIB
núm. 146 de 26 d'octubre de 2021 per termini de quaranta-cinc dies hàbils, a comptar des de
l'endemà al de la publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, i es
presenta una al·legació.

Per tot això, vist el que preveu l’art. 55 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de
les Illes Balears es proposa al Ple de l'Ajuntament de Porreres que acordi:
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Primer. Resoldre l'al·legació presentada amb núm. de registre 2021-E-RE-823 el 24/12/2021 per
part de la Sra. Bauzà Vaquer en el següent sentit:

INFORME
1. La propietària per tenir la condició d'interessada, ja que el procediment d'expropiació afecta

els terrenys dels quals ella és titular, bé conforme a l'estipulat en l'article 4 de la LPAC o bé
mitjançant l'exercici de l'acció pública en defensa de la legalitat urbanística. En matèria
d'urbanisme, l'acció pública pot ser exercida per un ciutadà sense necessitat d'acreditar
interès propi sinó en defensa de la legalitat urbanística. Llavors, l'article 76 de la LPAC,
reconeix als interessats el dret a presentar al·legacions "en qualsevol moment del
procediment anterior al tràmit d'audiència" i, també durant el tràmit d'informació pública a
què fa referència l'article 83 LPAC.

2. Actualment, el municipi de Porreres està tramitant una revisió i adaptació al PTIM de les
seves Normes, document que es troba pendent d'aprovació definitiva pel Consell Insular.
Per aquest fet, no procedeix, en aquests moments, l'inici d'una nova tramitació, fins que
aquesta no es completi, o es desestimi, si n'és el cas. Amb relació a la modificació del
planejament vigent que es proposa, aquesta no suposa canvis substancials en el model urbà
del nucli de Porreres, atès que tan sols contempla l'ampliació d'un equipament ja existent, en
les parcel·les confrontants, i sense modificar l'estructura i organització dotacional del
municipi. El document incorpora un estudi de mobilitat que preveu l'increment de vehicles i
desplaçaments que l'actuació pot causar i justifica la capacitat d'absorció d'aquests nous
moviments en la xarxa existent. Així mateix, el document ha estat enviat i sotmès a tràmit
d'audiència pel departament de mobilitat i infraestructures del Consell Insular.

3. Tal com disposa l'article 70.2 de la LPAC, únicament s'exigeix que l'expedient administratiu
contingui un índex numerat de tots els documents que l'integren, en el cas que aquest
expedient hagi de ser tramès, en cas contrari la legislació vigent no ho exigeix, per la qual
cosa s'haurien de desestimar les al·legacions. No obstant això, atès que l'agregació ordenada
dels documents ja és una obligació de l'expedient administratiu, s'entén que l'índex és una
eina perfecta per a conèixer l'interadministratiu del procediment i perquè les persones que
vulguin accedir a l'expedient tinguin més facilitats per entendre-ho. D'altra banda, pel que fa
a l'absència de signatura electrònica, la regla general és que tots els documents electrònics
han d'anar signats electrònicament. No obstant això, l'art. 26.3 LPAC estableix una excepció
indicant que tots aquells documents amb caràcter merament informatiu o aquells que no
conformin l'expedient no requeriran signatura electrònica. En el supòsit plantejat podem
indicar que aquells documents de caràcter informatiu que conformen l'expedient electrònic
no requeriran signatura electrònica, aplicant-se l'excepció estipulada en l'article 26.3 de la
LPAC. Així doncs, conforme l'article 26.2 de la LPAC els documents electrònics
administratius hauran d'anar signats, malgrat això, tots aquells documents que tinguin
caràcter informatiu no requeriran signatura electrònica tal com estipula l'article 26.3 de la
LPAC. Per això, quan els documents tenen aquest caràcter informatiu no es requerirà
signatura electrònica. En darrer lloc, esmentar que no es tracta d'un document de gestió
urbanística, sinó de planejament, per la qual cosa no és necessària, en aquest procediment, la
georeferenciació de les parcel·les, la qual s'efectuarà en l'execució de l'instrument de gestió
que correspongui.

4. Els documents que conformen la publicació són els exigits per la legislació urbanística.
D'acord amb l'article 50 de la LUIB, l'equip redactor compta amb la titulació exigible i està
habilitat per a la redacció d'instruments urbanístics.

5. Segons informe tècnic de la ST de Mobilitat i infraestructures, de data 9/6/2021, "L'APT de
carreteres ha de quedar exclosa de la classificació de sòl urbanitzable directament ordenat".
Així mateix, l'informe especifica que "Aquesta superfície es podria incloure com a sistema
general adscrit al sector, (...) El terreny d'aquest sistema general només es podrà destinar a
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millorar l'accés, i com espai lliure compatible amb l'ús viari". Amb relació a si aquest tram
pot esdevenir una travessia urbana, en comptes d'un tram de carretera, aquesta decisió no és
objecte de la present modificació puntual de planejament. En el punt 8 del document de la
memòria s'incorpora l'estudi de sostenibilitat econòmica, el qual inclou la previsió de
despesa de tots els sòls a obtenir. Aquests inclouen l'expropiació de tota la superfície de la
parcel·la 212, tant la part inclosa en el SUDO, com la part qualificada de SG.

PROPOSTA
1. Estimar
2. Desestimar
3. Estimar parcialment
4. Desestimar
5. Desestimar.”

Segon. Aprovació provisional de la modificació puntual núm. 4 de les Normes subsidiàries de
Porreres per a l’ordenació del SUDO URB-OR-01 i la modificació de l’article 116 per
l'ampliació d'un equipament docent.

Tercer. Remetre la documentació al Consell de Mallorca i sol·licitar l'aprovació definitiva.

CINQUÈ. ESTUDI I APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT NÚM.
23 D'HONORS I DISTINCIONS

La Sra. batlessa explica que l'equip de govern va proposar el nomenament d'una filla il·lustre,
però el reglament vigent és de l'any 1992 i no està adaptat ni preveu com s'ha de dur a terme una
acta cerimonial o de protocol. S'ha aprovat un decret d'aprovació de proposta de nomenament a
la Sra. Maria Barceló, essent la instructora, la Sra. Maria Antònia Nicolau Rosselló. A la
comissió hi haurà un representant de cada grup polític. En cas que no es puguin acreditar els
mèrits suficients, s'anomenarà una persona que exercirà de fiscal per a recavar proves testificals
i altres per justificar que es mereix aquest càrrec. Per l'equip de govern no hi ha dubte i tothom
hi pot participar. Es farà un acte cerimonial per Sant Roc. També s'ha afegit la possibilitat de
lliurar una medalla per reconèixer els esportistes de renom amb una carrera professional
destacada.

El Sr. Sebastià Lliteres, regidor Més per Porreres, diu que la darrera modificació del reglament
és de desembre de 1999 i consideren justificada la modificació per adaptar-la en l'actualitat.
Creuen que s'han de fer uns canvis en la redacció del preàmbul perquè fa referència a les
primeres eleccions lliures i hauria de dir "primeres eleccions lliures després de la dictadura
franquista". El 1936 hi hagué les darreres eleccions lliures democràtiques. La Sra. batlessa està
d'acord en canviar-ho per "primeres eleccions lliures després de la dictadura".

El Sr. Lliteres afirma que els hi sembla molt bé que s'hagi afegit el títol de Filla Il·lustre, Filla
Predilecta i Filla adoptiva. També els sembla bé que la Medalla d'honor de la Vila de Porreres es
pugui donar en l'àmbit col·lectiu i no únicament a títol personal. Tot i això, al capítol VI, article
9 diu: "La medalla portarà en el seu anvers la data i el nom de la persona distingida"; s'hauria
d'afegir: "o col·lectiu". S'han afegit els títols de batle/batlessa o regidor/regidora honorari de
l'Ajuntament de Porreres, però no està desenvolupat. La Sra. batlessa contesta que la pretensió
que qualsevol regidor o regidora quan finalitzí el seu nomenament pugui firmar al llibre
d'honors i pugui rebre un detall. El Sr. Lliteres demana que s’expliqui millor aquesta qüestió al
reglament, i la batlessa diu que es farà.
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El Sr. Lliteres diu que es proposa donar una placa i medalla del poble de Porreres a l'esperit
esportiu, però troben a faltar la difusió o promoció de la cultura o de la ciència. La Sra. batlessa
diu que és per no generar confusió amb la medalla d'honor de la Vila de Porreres que se sol
donar a entitats com per exemple, agrupacions culturals, però que pot modificar amb
posterioritat. Es proposa afegir una medalla a la promoció cultural i a la promoció de la ciència,
al mateix nivell que la medalla del poble de Porreres a l’esperit esportiu.

El Sr. Lliteres creu que l'eliminació de l'antic reglament de l'article 10 del capítol IV, que deia
"El Ple de la Corporació podrà designar una via pública, complex urbà o instal·lació municipal
amb el nom d'una persona vinculada a la vila, reconeixent amb això especials, mèrits o serveis
extraordinaris", és perquè ja queda recollit al reglament del nomenclàtor. La Sra. batlessa
contesta que sí, per evitar duplicitats.

El Sr. Lliteres proposa modificar quan diu "si es considera oportú es podrà descobrir el retrat del
fill o filla il·lustre proclamat". Sempre s'ha de descobrir el retrat de la persona que té la màxima
distinció de Porreres, i convé que quedi escrit d'aquesta manera perquè no hi hagi dubtes.
Només la família o la persona que es pretén declarar fill/a il·lustre pot demanar que no es
descobreixi cap retrat. La Sra. batlessa està d'acord en llevar "si es considera oportú".

La batlessa es compromet a revisar els canvis suggerits per MÉS per Porreres.

Finalitzat el debat, vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 12 de maig de
2022, amb la presència de tots els membres de la corporació, s'aprova el següent acord per
unanimitat amb la inclusió de les esmenes indicades:

REGLAMENT NÚMERO 23 ESPECIAL D'HONORS I DISTINCIONS DE L'AJUNTAMENT
DE PORRERES

PREÀMBUL

D’ençà de 1979, els ajuntaments del nostre país han experimentat uns grans canvis respecte a les
èpoques precedents. Amb les primeres eleccions municipals lliures després de la dictadura, el
món local va haver d’organitzar-se per tal d’acomplir les tasques que més urgentment
reclamaven els ciutadans. Per a fer-ho, es va redactar un nou ordenament jurídic al qual aquesta
Corporació queda subjecta.

És ara, però quan l’Ajuntament de Porreres ha de recopilar i ordenar el seu Reglament d’Honors
i Distincions. L’actual dinàmica ciutadana, cada vegada més dedicada al foment de les relacions
i la recerca de l’increment qualitatiu de la cultura, l’esport, les arts, etc., així com la cada vegada
millor projecció exterior d’aquesta, fa que l’antic reglament d’honors fins ara vigent, no s adapti
a la nova sensibilitat ciutadana. El fet que la seva redacció respongués a altres èpoques que res
tenen a veure amb la que ara vivim, justifica a bastament aquest nou reglament.

El poble de Porreres, i l’Ajuntament en el seu nom, té la decidida voluntat de ser agraïda amb
aquelles persones i institucions que li presten serveis i l’ajuden a enriquir-la des de les més
variades formes de l’activitat humana. També vol premiar-los recollint les tradicions que ens
precedeixen, perquè l’obra exemplificadora d’aquestes persones es conegui, es difongui i
perduri així en la memòria col·lectiva dels porrerencs i porrerenques per tal que les futures
generacions continuïn aquesta obra, treballant pel seu poble i el seu país. En definitiva, perquè
aquesta societat esdevingui amb l’ajut de tothom més solidària i més rica en la igualtat, la
fraternitat i la justícia social.
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CAPÍTOL I. OBJECTE

Article 1. El present Reglament té per objecte la regulació dels honors, distintius i nomenaments
honorífics encaminats a premiar especials mereixements, qualitats i circumstàncies singulars
que l’ajuden a enriquir el poble de Porreres des de les més formes variades de l’activitat humana
i concorrin en els guardonats, siguin persones físiques o jurídiques. .

Article 2. Totes les distincions a què fa referència aquest Reglament tenen caràcter
exclusivament honorífic, sense que, per tant, atorguin cap dret administratiu, ni de caràcter
econòmic.

Article 3. Cap distintiu honorífic, ni nomenament, podrà ser atorgat a persones que exerceixin
alts càrrecs a l'Administració i respecte dels quals es trobi la Corporació en relació subordinada
de jerarquia, funció o servei, i en tant subsisteixin aquests motius. Qualsevulla altra excepció a
aquest article, s’haurà de prendre per l’acord unànime dels membres que integren la corporació.

CAPÍTOL II. DELS NOMENAMENTS

Article 4. El Ple de la Corporació podrà conferir els nomenaments de:

a. Títol de Filla o Fill Il·lustre de Porreres.
b. Títol de Filla o Fill Predilecte de Porreres.
c. Títol de Filla o Fill Adoptiu de Porreres.
d. Nomenament de Batle/Batlessa o Regidor/a Honorari de l’Ajuntament de Porreres.
e. Medalla d’Honor «Vila de Porreres»
f. Placa i medalla del poble de Porreres a l’Esperit Esportiu.

CAPÍTOL III. SOBRE ELS FILLS O FILLES IL·LUSTRES.

Article 5.- L'honor més gran i distinció serà la proclamació de fill o filla il·lustre. Per a la
proclamació de fill o filla il·lustre s'haurà de tramitar l'expedient corresponent en el qual s'haurà
d'acreditar que la persona proposada, a més d'haver nascut al municipi de Porreres, ha
desenvolupat, en qualsevol aspecte de l'activitat humana, una tasca exemplar i poc comuna; o
també ha dut a terme una tasca de les mateixes característiques per Porreres o al servei de
Porreres, en qualsevol aspecte de la vida ciutadana.

CAPÍTOL IV. SOBRE ELS FILLS O FILLES PREDILECTES

Article 6.- Escaurà la proclamació de fill predilecte o filla predilecta quan, després de la
tramitació de l'expedient preceptiu, s'estimi que els mèrits contrets per la persona proposada,
sent similars als que s'han anunciat en l'article anterior, no són suficients per ser distingit amb la
proclamació de fill o filla il·lustre.

CAPÍTOL V. SOBRE ELS FILLS ADOPTIUS O FILLES ADOPTIVES

Article 7.

1.- Per a la declaració de fill adoptiu o filla adoptiva s'haurà de tramitar l'expedient corresponent
i acreditar que la persona suggerida, sense ser natural del municipi de Porreres, ha realitzat una
labor exemplar i poc comuna en qualsevol aspecte de l'activitat humana i ha residit al municipi
de Porreres el temps suficient per ser considerat ciutadà/na porrerenc/ca i de fet.
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2.- També podrà ser declarat fill adoptiu o filla adoptiva qui, no sent natural del municipi de
Porreres ni hi resideixi, hagi dut a terme una tasca en favor del municipi tan important com per
merèixer aquesta distinció.

CAPÍTOL VI. SOBRE LA MEDALLA D'HONOR VILA DE PORRERES

Article 8.- La medalla d'honor Vila de Porreres, en les categories d'or, plata o bronze, podrà ser
concedida, de manera individual o col·lectiva.

Article 9- La medalla portarà en el seu anvers la data i el nom de la persona distingida o
col·lectiu. En el seu revers l'escut del municipi amb la inscripció "Ajuntament de Porreres.
Medalla d'Honor Vila de Porreres". La medalla tindrà 5 cm. de diàmetre.

Article 10.- La concessió de la medalla s'efectuarà per premiar una acció o un acte duts a terme
per qualsevol persona natural o jurídica que redundi en benefici del municipi o que tingui una
especial ressonància o mèrit fora d'aquest. Serà concedida la medalla a aquelles persones que,
reunint les condicions detallades en el paràgraf anterior, hagin fet una acció o acte meritori, la
memòria del qual resulti imperible per la seva permanència física o pels seus efectes continuats.

Article 11.- Si l'Ajuntament no adopta un acord definitiu en el termini d'un any a comptar des de
la data d'adopció de l'acord d'incoació de l'expedient de concessió de la medalla «Vila de
Porreres», s'entendrà que n'ha desistit.

CAPÍTOL VII. SOBRE ELS EXPEDIENTS.

Article 12. Els distintius i nomenaments s'atorgaran previ expedient que s'iniciarà per Decret de
Batlia, bé per pròpia iniciativa o a requeriment d'una tercera part dels membres que integren la
Corporació Municipal, o responent a petició raonada d'Entitats de reconegut prestigi.

En el Decret d'iniciació es nomenarà Jutge o jutgessa Instructor/a i actuarà de secretari el/la de
la Corporació o el funcionari/a d'aquesta Corporació en qui es delegui aquesta funció.

Article 13. L'Instructor/a de l'expedient ordenarà la pràctica de quantes proves i actuacions
condueixin a la precisió dels mèrits de la persona o l'entitat proposada així com els oportuns
justificants, fent constar les diligències realitzades, tant si afavoreixen com si perjudiquen la
proposta inicial.

Article 14. Finalitzades les actuacions, l'Instructor/a formularà proposta de resolució remetent
l'expedient amb totes les actuacions practicades a la Comissió Especial presidida pel
Batle/Batlessa i pel Regidor/a Delegat de Cultura i un representant designat per cada grup
municipal.

Si la comissió especial ho considera oportú podrà anomenar un fiscal, el qual formularà, si
pertoca, oposicions o objeccions a la persona o a l'entitat proposades, que hauran d'estar
degudament justificades, i recaptarà informació de totes aquelles persones que consideri adient.

Article 15.
1. Per tal que puguin presentar-se en l'expedient incoat tot els possibles interessats/des, s'haurà
de donar el màxim de publicitat a l'inici de l'esmentat expedient i es publicaran anuncis en el
Butlletí Oficial, en el tauler d’anuncis i/o en la premsa local.



Ajuntament de Porreres
2. El ponent i/o el fiscal, si escau, estaran obligats a prendre declaració a totes aquelles persones
o entitats que així ho sol⋅licitin.

Article 16.- Conclosos els treballs del ponent, es lliuraran les seves propostes definitives a la
Batlia-Presidència, amb un informe detallat i raonat d'aquestes propostes i de les seves
actuacions.

Article 17.- L'expedient conclòs serà elevat al Ple de l'Ajuntament i haurà de romandre a
disposició dels regidors almenys 10 dies abans de realitzar la sessió plenària en la qual s'hagi
d'adoptar la resolució definitiva.

Per adoptar un acord definitiu, el Ple de l'Ajuntament haurà de reunir-se en sessió especial
extraordinària sense que s'hi pugui tractar cap altre assumpte.

El Ple de la Corporació necessitarà el vot favorable de les dues terceres parts del número de fet
i, en tot cas, de la majoria absoluta legal de membres de la Corporació, per a la validesa de
l'acord que, en sessió extraordinària, adopti atorgant els distintius o nomenaments.

La votació, que només es farà si no existeix acord unànime, haurà de ser secreta i mitjançant
paperetes que seran facilitades amb aquesta finalitat.

Article 18. Adoptat l'acord definitiu de proclamació de fill o filla il⋅lustre, de fill predilecte o
filla predilecta, de fill adoptiu o filla adoptiva, o de concessió de la medalla de la Vila, s'haurà
de fixar la data de realització de l'acte públic en el qual es proclamarà o es concedirà l'honor o
distinció acordats. La concessió de les distincions i nomenaments seran entregats a la Sala de
Sessions de l'Ajuntament, amb assistència dels regidors/es del Ple de la Corporació i d'aquelles
autoritats i representacions que s'estimin pertinents, ateses les circumstàncies de cada cas.

Article 19. L'Ajuntament té a disposició un Llibre d'Honors de Distincions i Nomenaments on
s'inscriuran els que s'atorguin.

CAPÍTOL VIII. EXTRACTE CERIMONIAL

Article 20. La proclamació de fill o filla il⋅lustre, de fill predilecte o filla predilecta, de fill
adoptiu o filla adoptiva, o de concessió de la medalla de la Vila, comportarà els
condicionaments següents:
a) Realització d'un acte públic que s'esdevindrà a la sala de sessions o al local que es consideri
més adient, el dia de Sant Roc, protector del nostre poble. A no ser que per majoria absoluta, en
el ple es decideixi un dia diferent.
b) L'esmentat acte es durà a terme sota la presidència del/a Sr/a. Batle/Batlessa o de l'autoritat a
qui competeixi, amb assistència dels membres de la Corporació, familiars de la persona
homenatjada, autoritats locals i públic en general.
c) En l'esmentat acte es llegiran tots els mèrits contrets per la persona o entitat a la qual es
concedeixi l'honor o distinció i, si existeix, la seva biografia.
d) Es descobrirà el retrat del fill o filla il⋅lustre proclamat, que haurà de quedar exposat en la
galeria de fills o filles il⋅lustres d'aquest Ajuntament. Només el mateix filla o filla il·lustre o la
família pot demanar que no es descobreixi cap retrat. El retrat el pagarà la Corporació, llevat
que els familiars o els particulars tenguin interès a oferir-lo a l'Ajuntament.
e) Si es concedeix l'honor de proclamació de fill predilecte o filla predilecta, o de fill adoptiu o
filla adoptiva, es lliurarà una placa justificativa de la distinció obtinguda.
f) S'imposarà la medalla «Vila de Porreres» que s'hagi concedit.
g) L'acte es celebrarà d'acord amb el protocol de la Corporació Municipal.
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CAPÍTOL IX. DISPOSICIONS FINALS

Article 21.- Quan els honors o les distincions recaiguin en favor de persones de nacionalitat
estrangera, es sol·licitarà l'autorització expressa que ha de concedir el Ministeri de l'Interior amb
l'informe previ del Ministeri d'Assumptes Exteriors.

Article 22.- Per tot allò no previst en aquest reglament es tindran en compte les legislacions
aplicables i les disposicions d'aquest Ajuntament pel que fa a la seva disposició o interpretació.

Article 23- El present Reglament, entrarà en vigor, una vegada aprovat definitivament per a
l'Ajuntament Ple, i publicat al seu text íntegrament en el BOIB, transcorregut el termini previst a
l'article 65.2 de la Llei 7/85 de 2 d'abril.

SISÈ. APROVACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 29 REGULADORA DEL
PREU PÚBLIC PER ESPECTACLES I ACTUACIONS CULTURALS PROGRAMADES
PER L’AJUNTAMENT

La Sra. Miquela Bordoy, regidora de festes, explica que amb aquesta ordenança es poden cobrar
els actes festius o culturals. La Sra. Batlessa diu que fins ara l’empresa adjudicatària del concurs
que gestionava les festes  cobrava les entrades perquè no estava aprovat el preu públic.

Finalitzat el debat, vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 12 de maig de
2022, amb la presència de tots els membres de la corporació, s’aprova el següent acord per
unanimitat:

Vista la voluntat de la corporació d’aprovar l’ordenança fiscal reguladora del preu públic per
espectacles i actuacions culturals programades per l'ajuntament de Porreres, d’acord amb l’art.
22 de la Llei 7/1985 de Bases de Règim Local, s’acorda:

Primer. Aprovar l’ordenança fiscal reguladora del preu públic per espectacles i actuacions
culturals programades per l'ajuntament de Porreres segons el text que es transcriu:

Article 1. Fonament i objecte

Exercitant la facultat reconeguda a l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i d'acord amb
el que preveu l'article 41 del Reial decret legislatiu 2/2004 Text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals, aquest Ajuntament estableix preu públic per espectacles i actuacions
programades per l'Ajuntament de Porreres.

Article 2. Fet imposable

Constitueix el fet imposable d’aquest preu públic l’assistència a espectacles i actuacions
culturals programades per l’Ajuntament de Porreres

Article 3. Subjectes passius.

Estan obligats al pagament d'aquest preu públic les persones usuàries dels serveis o
beneficiàries de les activitats que en constitueixen l'objecte.
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Article 4. Quantia

La quantia del preu públic es determinarà aplicant el següent quadre de TARIFES:

ESPECTACLE/ACTUACIÓ CONCEPTE IMPORT
MÍNIM

IMPORT
MÀXIM

TARIFA A Fins a 5.000 euros de preu de contractació (IVA
exclòs)

0,9 € 13,63 €

TARIFA B Fins a 15.000 euros de preu de contractació
(IVA exclòs)

9,09 € 22,73 €

TARIFA C Més de 15.000 euros de preu de contractació
(IVA exclòs)

13,63 € 36,36 €

Els preus a aplicar dins dels trams mínim i màxim que es relacionen anteriorment
vindran determinats i seran aprovats per resolució expressa mitjançant un informe tècnic
corresponent acompanyat de la proposta del regidor.

Els preus públics establerts en aquesta ordenança, corresponen a preus abans dels
impostos que siguin d’aplicació en el seu moment.

Article 5. Exempcions.

En aquells espectacles benefico socials, així com els desenvolupats durant les festes locals o
qualsevol altre en què pogués considerar-se adequat, atesa la finalitat del mateix i la seva
repercussió social, l'Ajuntament podrà establir-ne la reducció o la gratuïtat.

Les exempcions a aplicar seran aprovades per resolució expressa mitjançant un informe tècnic
corresponent acompanyat de la proposta del regidor.

Es podran agrupar una sèrie de funcions i oferir-les conjuntament com a abonament per a un
cicle o programa determinat. L’import d’aquest abonament es determinarà en funció del preu
d’entrada de cada actuació programada amb una reducció d’un 30 % sobre el total de la suma
dels imports de les entrades normals.

Article 6. Meritació.
Es merita el preu públic i per tant neix l'obligació de pagament, quan es presti el servei o es
faci l'activitat, actuació o espectacle, si bé l'Ajuntament exigirà el dipòsit previ en el moment
que es sol·liciti el servei.

Article 7. Règim de declaració, liquidació i ingrés.
Meritat el preu públic i consignat el dipòsit previ, s'estendrà per part del personal municipal o a
qui es delegui, una entrada justificant de l'ingrés del preu públic, que tindrà consideració de
carta de pagament de l'ingrés efectuat.

Disposició final
La present Ordenança serà d'aplicació a partir de la seva publicació al Butlletí Oficial de les
Illes Balears romanent en vigor fins a la seva modificació o derogació expressa.

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
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estimin oportunes. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica
d'aquest Ajuntament. Considerar, en el cas que no es presentessin reclamacions a l'expedient, en
el termini anteriorment indicat, que l'Acord és definitiu.»

SISÈ. APROVACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI D’EDUCACIÓ INFANTIL DE
PRIMER CICLE DE 0-3 ANYS

La Sra. Batlessa explica que enguany acaba el concurs actual. Diu que el contracte no varia
massa d'altres anys i s'han recollit coses essencials com el servei d'acollida, el menjador,
l'escoleta d'estiu, el reforç o els tallers familiars. Informa que té un cost anual de 81.797,73 € i
es licita per un any prorrogable fins a cinc, any rere any. Detalla els criteris d'adjudicació que a
més de la memòria de treball i el preu es valoren l'ús de productes de neteja ecològics i el servei
d'escola d'estiu el mes d'agost.

El Sr. Sebastià Lliteres, regidor Més per Porreres, destaca aspectes positius com la pròrroga per
anys per valorar si escau rescindir el servei, el requeriment de producte local, les clàusules
socials o l'experiència professional. En canvi, s'abstindran perquè hi ha diversos aspectes que
consideren que no s'han tingut en compte i que troben que són molt importants per assegurar la
qualitat d'un servei tan important per la cohesió social com és el servei d'educació 0-3 anys. En
primer lloc, és cert que es parla de la formació, però no es donen punts a l'entitat o empresa que
es presenti al concurs per garantir aquesta formació del personal, amb els corresponents
mecanismes de comprovació posteriors. Trobam que hauria de constar com a mínim el fet de fer
unes hores cada any de formació. Pel que fa a l'atenció de l'alumnat amb Necessitats Educatives
Especials, només diu que "s'han d'atendre les seves necessitats", sense concretar les hores de
suport específic que haurien de tenir ni els recursos necessaris per fer-ho. La Sra. batlessa
contesta que correspon a l'Institut de Primera Infància, que hi ha unes hores obligatòries per
normativa i se supervisa pel servei d'Inspecció educativa.

El Sr. Lliteres comenta que no han aconseguit veure als plecs que s'especifiqui que tot el
personal ha de tenir la certificació negativa del registre central de delinqüents sexuals. Es
contesta que ja s'ha de fer per normativa, però que es pot afegir expressament.

El Sr. Lliteres diu que no s'assegura a través dels plecs cap millora salarial significativa dels
sous de les docents i que les recomanacions de l'Institut de Primera Infància i de la FELIB són,
per exemple, establir com a criteri objectiu dels criteris d'adjudicació una millor relació qualitat
preu, amb salaris per damunt el conveni sectorial que és el que garanteixen els plecs, donant
més punts a qui ofereixi millors salaris. Consideren que és molt important per la qualitat del
servei, per garantir l'estabilitat de la plantilla i sobretot per garantir una situació laboral digna i,
per tant, que repercuteixi cap a bé en el dia a dia de la tasca de les docents. Es contesta que
dificultaria calcular les despeses, però que es revisarà. Afegeix que defensen internalitzar el
servei, però almanco aquestes petites propostes podrien millorar els plecs actuals.

Finalitzat el debat, vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 12 de maig de
2022, amb la presència de tots els membres de la corporació, s'aprova el següent acord per
majoria absoluta amb 10 vots a favor (6 El Pi, 3 PP i 1 PSOE) i 3 abstencions (Més per
Porreres):

"APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D'EDUCACIÓ
INFANTIL DE PRIMER CICLE EN EL CENTRE PÚBLIC DEL MUNICIPI DE PORRERES
(0-3 ANYS) I INICI DEL PROCEDIMENT DE LICITACIÓ.
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Vist que s'incorporà a l'expedient la proposta de contractació que incorpora la memòria
justificativa de la necessitat de prestar el servei d'educació infantil de primer cicle en el centre
públic del municipi de Porreres (0-3 anys).

Vist, així mateix, que consta a l'expedient el Plec de Prescripcions Tècniques. Vista la Resolució
d'aquesta Batlia, en virtut de la qual, s'ordenava iniciar l'expedient de contractació del servei
d'educació infantil de primer cicle en el centre públic del municipi de Porreres (0-3 anys),
mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada, millor oferta qualitat-preu,
diversos criteris d'adjudicació, tramitació ordinària, per un pressupost base de licitació
81.797,73 €, trobant-se el contracte exempt d'IVA.

Havent-se incorporat a l'expedient el Plec de Clàusules Administratives, l'informe jurídic i atesa
l'existència i suficiència de crèdit, en conseqüència, d'acord amb la Disposició Addicional 2ª de
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, i en exercici de les facultats que corresponen al Ple de
l'Ajuntament de Porreres com a òrgan de contractació, acorda:

Primer.-Considerar justificada la necessitat de dur a terme el contracte de serveis d'educació
infantil del primer cicle en el centre públic del municipi de Porreres (0-3 anys) mitjançant
procediment obert subjecte a regulació harmonitzada, millor oferta qualitat-preu, diversos
criteris d'adjudicació, tramitació ordinària, per un pressupost base de licitació IVA inclòs de
81.797,73 €.

Segon.- Aprovar i iniciar la tramitació de l'expedient de contractació dels serveis d'educació
infantil de primer cicle en el centre públic del municipi de Porreres (0-3 anys), mitjançant
procediment obert simplificat, millor oferta qualitat-preu, diversos criteris d'adjudicació,
tramitació ordinària, per un pressupost base de licitació IVA inclòs d'1.072.137,40 €.

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

Any Total (IVA inclòs) Partida pressupostària
2022 27.265,91 € 332.227
2023 54.531,82 € 332.227

Quart.- Publicar al Perfil del contractant de l'Ajuntament de Porreres i al perfil del contractant
d'aquest òrgan de contractació allotjat a la Plataforma de Contractació del Sector Públic, l'anunci
de convocatòria de la licitació, els plecs de clàusules administratives, al perfil de l'Ajuntament
de Porreres contractant de la pàgina web municipal, concedint un termini de trenta (30) dies
naturals per a presentar proposicions, que seran comptadors a partir de l'endemà de la remissió
de l'anunci per a la seva publicació al DOUE, finalitzant dit termini a les 14:00 hores del darrer
dia per a presentar ofertes. Si el darrer dia de termini és dissabte, diumenge o festiu, el mateix
s'entendrà prorrogat fins a les 14 hores del primer dia hàbil següent.

Cinquè.- Que es continuïn i compleixin els tràmits preceptius fins a l'adjudicació de l'esmentat
contracte

OCTAVA. APROVACIÓ DE DUES FESTES LOCALS EN L’ÀMBIT MUNICIPAL PER
AL 2023
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La Sra. Batlessa explica aquesta proposta que està condicionada a l’elecció de la segona festa de
Nadal perquè no està inclosa.

El Sr. Sebastià Lliteres, regidor Més per Porreres, diu que l’Estat estreny a la Comunitat
Autònoma, i la Comunitat Autònoma ens estreny a nosaltres, per això haurem d’escollir la
segona festa de Nadal des de l’Ajuntament i no queda més remei.

Finalitzat el debat, vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 12 de maig de
2022, amb la presència de tots els membres de la corporació, s’aprova el següent acord per
unanimitat:

Calendari laboral 2023 i elecció de dues festes locals

Vist que el Consell de Govern, de conformitat amb el que disposa el Decret 75/1998, de 31 de
juliol, pel qual es regula el calendari de festes de la comunitat autònoma de les Illes Balears
(BOCAIB núm. 105, de 15 d’agost), i altra normativa d’aplicació, ha aprovat el calendari de
festes per a l’any 2023 en l’àmbit de les Illes Balears per Acord de dia 25 d’abril de 2022,
publicat en el BOIB núm. 55 de dia 26 d’abril.

D’acord amb l’article 46 del Reial decret 2001/1983, de 28 de juliol de regulació de jornades,
hores extraordinàries i descansos (BOE de dia 29), els ajuntaments han de determinar dues
festes locals en l’àmbit municipal, a més de les festes indicades que són dies festius en l’àmbit
de les Illes Balears.

De conformitat amb el que es disposa en l'article 22.2.q) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril
Reguladora de les Bases de Règim Local, en relació amb l'article 46 del Reial decret 2001/1983,
de 28 de juliol, sobre regulació de la jornada de treball, jornades especials i descansos, el Ple a
proposta de la Comissió Informativa de 12 de maig de 2022, adopta per unanimitat el següent
ACORD

PRIMER. Proposar que es determinin com a inhàbils per al treball, retribuïts i no recuperables,
l'any 2023, amb el caràcter de festes locals, els dies:

● Sant Roc, 16 d’agost.
● Sant Esteve, 26 de desembre

SEGON. Remetre la proposta a la Direcció General de treball i Salut laboral del Govern de les
Illes Balears per a la seva aprovació i publicació en el Butlletí Oficial de la Comunitat
Autònoma».

NOVÈ. ADHESIÓ AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ EN MATÈRIA
D’INTEROPERABILITAT TELEMÀTICA ENTRE LES ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES DE L’ÀMBIT TERRITORIAL DE LES ILLES BALEARS.

La Sra. batlessa explica aquest conveni relatiu a l'intercanvi de dades entre diverses
administracions.

Finalitzat el debat, vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 12 de maig de
2022, amb la presència de tots els membres de la corporació, s'aprova el següent acord per
unanimitat:
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"L'objecte del conveni és establir el marc de col·laboració que permeti, d'una banda, fer efectius
els serveis d'interoperabilitat entre els sistemes d'informació de l'Administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, dels Consells Insulars de Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera i de l'Ajuntament de Palma, com també de les entitats que s'hi adhereixin i, de
l'altra, incrementar el nombre de serveis que s'ofereixen per a consultar.

Per poder fer efectius o emprar els serveis d'interoperabilitat cal que l'ajuntament estigui adherit
al nou conveni. Per tot això, el Ple de l'Ajuntament acorda:

Primer. Adherir-se al Conveni en matèria d'interoperabilitat telemàtica entre les administracions
públiques de l'àmbit territorial de les Illes Balears.

Segon. Facultar a la Sra. batlessa a subscriure els actes necessaris per a formalitzar el
procediment com a interlocutora única de l'entitat davant la comissió de seguiment.

DESÈ. MODIFICACIÓ DE CRÈDIT EXTRAORDINARI AMB FINANÇAMENT DE
RLTDG PER APORTACIÓ DE RECURSOS PROPIS A PORJECTE D’INVERSIONS
ESPORTIVES

La Sra. batlessa explica aquesta proposta d'acord per tramitar l'expedient de contractació
d'instal·lacions esportives de la gespa del camp d'esports i del paviment del pavelló i que suposa
incrementar la partida en 20.000 euros aproximadament a causa de la pujada de preus.

Finalitzat el debat, vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 12 de maig de
2022, amb la presència de tots els membres de la corporació, s'aprova el següent acord per
unanimitat:

Vista la necessitat de realitzar aportacions de crèdit pressupostari propi als projectes d'inversió
que es relacionen a continuació i que aquestes despeses no poden ajornar-se fins a l'exercici
següent, es proposa l'aprovació d'una modificació pressupostària de crèdit extraordinari.

De conformitat amb l'article 177 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i amb el Reial decret 500/1990, de 20
d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos, els crèdits
extraordinaris es podran finançar amb algun o alguns dels següents recursos:
a) Amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria, calculat d'acord amb allò que s'ha fixat en els

articles 101 a 104 del Reial decret 500/1990.
b) Amb nous i majors ingressos efectivament recaptats sobre els totals previstos en algun

concepte del Pressupost corrent.
c) Mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits d'altres aplicacions del Pressupost vigent no

compromeses, les dotacions del qual s'estimin reduïbles sense pertorbació del respectiu
servei.

Els crèdits extraordinaris per a despeses d'inversió podran finançar-se, a més d'amb els recursos
indicats anteriorment, amb els procedents d'operacions de crèdit.

D'acord amb la liquidació del pressupost 2021 aprovada al Decret 2022-0045 de dia 27/02/2022
aquesta corporació disposa d'un Romanent Líquid de Tresoreria per a Despeses Generals de
2.301.192,10 € dels que ja s'han utilitzat a anteriors modificacions: 657.516,37 €.
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De conformitat amb el que es disposa en l'article 177.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret 2/2004, de 5 de març, i en l'article 22.2.e) de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, el Ple, a proposta de la
Comissió Informativa, acorda per unanimitat el següent:

PRIMER.- Aprovar l'expedient de modificació de crèdits núm. MC 5/2022 del pressupost vigent
en la modalitat de crèdit extraordinari, d'acord amb el següent detall:

Descripció aplicació pressupost de despeses Import Alta Partida
Despeses

Instal·lacions Esportives / Camp d’esports: gespa 18.748,83€ 342 / 61900

Instal·lacions Esportives / Pavelló: paviment 1.543,04€ 342 / 61901

TOTAL 20.291,87€

Descripció aplicació pressupost d’ingressos Import Alta Partida
Ingressos

Romanent de tresoreria per a despeses generals 20.291,87€ 87000

SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit 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 disposarà d'un termini d'un
mes per resoldre-les».

ONZÈ. PROCÉS D’ESTABILITZACIÓ PER A LA REDUCCIÓ DE LA
TEMPORALITAT EN L’OCUPACIÓ PÚBLICA

La Sra. Batlessa explica que l’ajuntament s’ha adherit a la macro mesa del Govern i diu que
abans del mes de juny s’ha d’aprovar l’oferta pública.

El Sr. Sebastià Lliteres, regidor de Més per Porreres, diu que no han aconseguit veure quines de
les places van a concurs i quines a concurs oposició, perquè això s’ha de publicar al BOIB. Es
contesta que sí s’han indicat els articles corresponents. El Sr. Lliteres demana si la plaça que va
a oferta ordinària, d’auxiliar administratiu, és una de les places que s’amortitza. Es contesta que
va per sistema ordinari.

Finalitzat el debat, vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 12 de maig de
2022, amb la presència de tots els membres de la corporació, s’aprova el següent acord per
majoria absoluta amb 10 vots a favor (6 El Pi, 3 PP i 1 PSOE) i 3 abstencions (Més per
Porreres):

OFERTA D'OCUPACIÓ PÚBLICA PER A L'ESTABILITZACIÓ D'OCUPACIÓ
TEMPORAL (LLEI 20/2021, DE 28 DE DESEMBRE) 

En compliment de l'article 91 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de la Llei Reguladora de les Bases
de Règim Local i l'article 70.2 del text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic
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aprovat per Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, es tramita l'Oferta d'Ocupació
Pública per a l'estabilització d'ocupació temporal. 

Es procedeix a la modificació de la plantilla i a tramitar l'Oferta d'Ocupació Pública per a
l'estabilització d'ocupació temporal, que compleix les previsions de la Llei 20/2021, de 28 de
desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública,
corresponent a la/s plaça/s que a continuació es ressenyen: 

Per estabilització segons article 2 de la Llei 20/2021 (concurs-oposició): 

Personal Funcionari: 

GRUP/ 
SUBGRU
P

ESCALA
SUBESCALA

VACANTS

A2 Administració
general

Tècnic mitjà 1

Per estabilització segons DA 6a i DA 8a de la Llei 20/2021 (concurs): 
Personal Funcionari: 

GRUP/ 
SUBGRU
P

ESCALA SUBESCALA VACANTS

C1 Administració
general

Administratiu 1

C2 Administració
general

Auxiliar
Administratiu

5

Personal laboral:

ESTUDIS 
EQUIVALENTS
EXIGITS

CATEGORIA LABORAL PERCENTATGE DE
JORNADA VACANTS

C2 Oficial segona brigada 100% 2

E Treballador familiar 100% 1

E Treballador familiar 75,00% 1

E Treballador familiar 62,50% 1

E Netejador 
(reserva 33% discapacitat)

53,33% 1

C1 Mediador serveis socials 100% 1

Per taxa de reposició ordinària: Personal Funcionari: 
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GRUP/ 
SUBGRUP 

ESCALA SUBESCALA VACANTS

C2 Administració general Auxiliar Administratiu 1

SERVEIS MUNICIPALS DE PORRERES 

Estabilització segons DA 6a i DA 8a de la Llei 20/2021 (concurs): 

Personal laboral:

ESTUDIS 
EQUIVALENTS
EXIGITS

CATEGORIA LABORAL PERCENTATGE
DE JORNADA VACANTS

C2 Oficial Segona brigada 100% 1

E Peó brigada 
(reserva 33% discapacitat)

100% 1

E Peó brigada 100% 1

C2 Auxiliar Regidoria Cultura
(reserva 33% discapacitat)

80% 1

E Ordenança 
(reserva 33% discapacitat)

40% 1

E Ordenança 
(reserva 33% discapacitat)

56,20% 1

DOTZÈ. DACIÓ DE COMPTE DE L’INFORME DE MOROSITAT I PMP DEL
PRIMER TRIMESTRE DE L’ANY 2022

La Sra. Batlessa explica que a l’ajuntament el PMP és de 9,33 dies, a SMP de 31,17 i a FAMP
de 10,36 dies.

El Sr. Lliteres, regidor Més per Porreres, demana informació d’una factura de Noèlia Marín per
l’actuació processal de la FAMP contra GOIB de 14. 822 euros i es contesta que correspon al
contenciós de la Fundació Auditori.

El Sr. Lliteres demana informació d’una factura d’Alvent, Vídeo promocional patrimoni 5.275
euros i es contesta que correspon a una campanya de promoció turística que es va fer amb un
dron i que finalment no s’han pogut subvencionar.

TRETZE. MOCIÓ DE SUPORT I DEFENSA DE LA CAÇA A MALLORCA

La Sra. Teresa Julià, regidora del Partit Popular, explica aquesta moció.
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El Sr. Sebastià Lliteres, regidor Més per Porreres diu que al preàmbul no s'expliquen els motius
tècnics ni els ideològics i proposa llevar" sense atendre motius tècnics reals -com s'ha demostrat
per part del sector- sinó per motius polític-ideològics". Estan a favor del primer punt llevat de la
darrera frase que diu "davant les ingerències que vulneren els seus drets i en limiten l'activitat".
Diu que és un sector que afavoreix l'equilibri de l'entorn i que així es reconeix pel Consell de
Mallorca. És l'Estat qui no coneix la realitat de Mallorca. A Eivissa hi ha una situació molt
concreta que és reversible. No hi veiem el sentit i no podem votar a favor.

La Sra. Batlessa diu que aquesta moció ja es va presentar al Consell de Mallorca i El Pi reconeix
que l'avantprojecte perjudica els drets dels caçadors, els quals segueixen tradicions molt
arrelades i ancestrals i que fa molts d'anys que es practiquen. Els caçadors preserven el medi
ambient, mantenen les garrigues netes. La guàtlera està en perill perquè la maquinària industrial
neteja fins a les voreres de les finques i no els deixa menjar. Per això s'ha presentat una esmena
per prohibir i afavorir que es deixi un metre de la paret secta on les guàtleres poden fer els nius a
terra. El seu grup votarà a favor perquè si no la caça pot desaparèixer i seria un greu problema.

El Sr. Veny, regidor PSOE, s'abstindrà perquè sí que és una tradició arrelada, però hi ha certes
coses que no compartim.

Finalitzat el debat, vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 12 de maig de
2022, amb la presència de tots els membres de la corporació, s'aprova el següent acord per
majoria absoluta amb 9 vots a favor (6 El Pi, 3 PP), 1 abstenció (PSOE) i 3 vots en contra (Més
per Porreres):

MOCIÓ DE SUPORT I DEFENSA DE LA CAÇA A MALLORCA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

A Mallorca ha existit des de sempre una gran afició per la caça. Avui dia ningú no pot posar en
dubte la importància de l'activitat cinegètica a Mallorca, així com la importància dels caçadors
per a la conservació de finques, millora d'hàbitats, així com la preservació d'espècies. És per
això que, des de fa temps, els caçadors estan reivindicant el reconeixement de la seva pròpia
identitat i respecte.

Tot i que ningú posa en dubte la importància de l'activitat cinegètica, el cert és que des de fa un
temps el sector de la caça veu com s'estan posant limitacions a la seva activitat amb
desenvolupaments normatius que, si prosperessin, posarien en perill la continuïtat d'aquesta
activitat, amb totes les conseqüències que això suposaria.

Fa uns mesos, amb l'aprovació de l'avantprojecte de la Llei de protecció, drets i benestar animal,
vam veure com el sector de la caça va haver de sortir a defensar la seva identitat i oposar-se a un
text que, sens dubte, no els té en compte, els perjudica i en limita l'activitat.

Hem pogut assistir, des de fa un temps, a atacs deliberats del govern central contra el sector
cinegètic, com el de la intenció del Ministeri per a la transició ecològica de declarar la guàtlera
com a espècie en perill d'extinció, cosa que suposaria la prohibició de la seva caça, sense
atendre motius tècnics reals – com s'ha demostrat per part del sector – sinó simplement per
motius polític – ideològics.

Ara hem vist com els caçadors de les Illes Balears han hagut de tornar a manifestar la seva
oposició davant d'una normativa autonòmica, l'aplicació de la qual es pretén inicialment a
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Eivissa, però que sens dubte tindrà extensió a la resta de les Illes Balears, que suposa la
prohibició de caçar tords, tórtores i guàtleres.

El Govern Autonòmic resta importància a aquest assumpte, al·legant que es tracta d'una mesura
molt concreta i localitzada sobre un vedat de caça d'un pla de gestió i que es fa basant-se en
estratègies europees.

En el cas d'Eivissa, com hem dit, abans de l'extensió de les mesures esmentades a les altres Illes,
es pretén declarar zones especials de conservació (ZEC) a determinats LIC i aprovar el Pla de
Gestió de Natura 2000 Costa Oest d'Eivissa. Al text, dins l'anàlisi sobre els usos humans que
tenen incidència en la conservació, es fa referència a la caça, al·ludint al declivi actual de la
població de la tórtora europea, i proposant l'eliminació d'aquesta espècie del llistat d'espècies
cinegètiques. En aquest mateix sentit es fa referència a la caça de la guàtlera i també del tord, a
causa de la seva important funció disseminadora de llavors d'espècies rellevants.

Entre les funcions dels caçadors s'esmenta només les sembres que fa el sector cinegètic, obviant
altres activitats com a millora d'hàbitats, gestió forestal, manteniment de guarets, aportació
d'aliments i aigua, o control de predadors, tot això funcions pròpies de l'activitat cinegètica,
reflectides en els corresponents plans cinegètics, que afavoreixen les espècies que ara volen
imposar la seva prohibició de caçar.

El Servei de Caça, dins de les seves competències, realitza el control i el cens d'aquestes
espècies, duent a terme les actuacions pertinents per al manteniment de la seva població, per la
qual cosa el pla de gestió que es pretén aprovar – ara a Eivissa – envaeix competències
transferides als Consells Insulars per Decret 106/2010 de 24 de setembre, en matèria de caça i
de regulació, vigilància i aprofitament dels recursos cinegètics, com també de pesca fluvial.

També envaeix les competències del Consell Insular en relació amb els terrenys cinegètics, ja
que és competència dels Consells la gestió cinegètica dels terrenys d'aprofitament comú que
regulen amb el pla tècnic corresponent.

Per tot això, entenent que tant des del Govern estatal com l'autonòmic s'està atacant de forma
deliberada el sector de la caça i la seva activitat, fent-se a més per motius merament ideològics,
a proposta del grup municipal del Partit Popular, s'acorda:

Primer.- L'Ajuntament de Porreres reconeix la importància de l'activitat de la caça i la
imprescindible funció dels caçadors en el manteniment de les finques, millora dels hàbitats i
preservació de les espècies, i declara el seu total suport i defensa del sector cinegètic davant de
les ingerències que vulneren els seus drets i en limiten l'activitat.

Segon.- L'Ajuntament de Porreres insta el Consell de Mallorca a garantir l'exercici de les seves
competències en matèria de caça i de regulació, vigilància i aprofitament dels recursos
cinegètics, transferides per Decret 106/2010 de 24 de setembre, impedint la invasió d'aquestes
per part d'altres administracions.

Tercer.- L'Ajuntament de Porreres insta el Consell de Mallorca a dur a terme totes les actuacions
necessàries per garantir i impedir que els Plans de Gestió Natura 2000 impulsats per la
Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears, envaeixin les competències,
prohibint la caça d'espècies cinegètiques.
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TRETZE. MOCIÓ SOBRE LA SUSPENSIÓ TEMPORAL DEL CÀNON SOBRE
L’ABOCAMENT I INCINERACIÓ DE RESIDUS DE LES ILLES BALEARS I DEL
NOU IMPOST ESTATAL SOBRE EL DIPÒSIT DE RESIDUS A ABOCADORS,
INCINERACIÓ I COINCINERACIÓ.

La Sra. Maria Agnès Sampol, regidora PP, explica aquesta moció

El Sr. Lliteres, regidor Més per Porreres, diu que estan d'acord amb el principi de qui contamina
paga. Hi ha ajuntaments que compleixen molt i d'altres que no. Porreres és un exemple de
compliment amb temes de residus i donam l'enhorabona a l'equip de govern. Els ajuntaments
que compleixen amb la llei de residus reduiran la fracció de rebuig i no es pagarà cànon. Els que
ho facin bé fins i tot pagarien menys que ara, però els que ho facin malament pagaran molt més.

Si Porreres es manté o baixa pagarà manco. No estam d'acord amb una suspensió temporal de la
llei de residus perquè pareix que s'intenta que no es duguin mai a la pràctica. L'Estat lleva
autonomia financera i envaeix competències a les Illes Balears que ja havia establert l'impost.
La Comissió Europea fa estona que avisa a l'estat espanyol que per complir amb els objectius de
residus ha d'implantar un impost d'aquest tipus i si no es fa, poden arribar multes elevades.
Recorda que l'impost és finalista, és a dir, retornarà als ens locals perquè millorin la seva gestió
de residus, especialment d'orgànica i, a més, recull la sensibilitat de cada illa, és prou flexible.

La Sra. batlessa diu que El Pi ja va votar a favor al Consell de Mallorca perquè considera que és
un impost necessari. S'afavoreix a la gent que recicla. La consellera va advertir que és un greuge
més pels empresaris perquè produeixen una quantitat de rebuig important. Veiem positiu
congelar el cànon com s'ha fet amb altres taxes com la d'ocupació de via pública per part de bars
i restaurants durant la pandèmia. Ara amb la guerra i la pujada de preus, no veim malament
esperar un any més i que s'apliqui el 2023.

El Sr. Miquel Àngel Veny, regidor PSOE, diu que votaran en contra perquè ja es fa tard i
endarrerir-ho més no és una solució. No som partidari d'una baixada d'impostos perquè la gent
vol tenir més serveis i de qualitat, però aquests s'han de pagar. Quan es governa no queda més
remei que fer polítiques realistes i si pagues 10 n'has d'ingressar 10.

Finalitzat el debat, vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 12 de maig de
2022, amb la presència de tots els membres de la corporació, s'aprova el següent acord per
majoria absoluta amb 9 vots a favor (6 El Pi, 3 PP), i 4 vots en contra (3 Més per Porreres i 1
PSOE):

MOCIÓ SOBRE LA SUSPENSIÓ TEMPORAL DEL CÀNON SOBRE L’ABOCAMENT I
INCINERACIÓ DE RESIDUS DE LES ILLES BALEARS I DEL NOU IMPOST ESTATAL
SOBRE EL DIPÒSIT DE RESIDUS A ABOCADORS, INCINERACIÓ I COINCINERACIÓ.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Des de fa mesos, els ciutadans de les Illes Balears i del conjunt d’Espanya, observen amb molta
preocupació com els preus de molts de productes de primera necessitat s’han incrementat de
manera exponencial. A més, aquesta enorme escalada de preus s’ha vist encara molt més
agreujada per la invasió d’Ucraïna, que ha disparat els preus de l’electricitat i els carburants.

A conseqüència d’aquests fets, les famílies de les Illes Balears i del conjunt d’Espanya han
sofert enormes pèrdues de poder adquisitiu i un empobriment que afecta molt especialment als
ciutadans amb rendes mitjanes i baixes i als més vulnerables.
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Per això, ara que tot puja es fa absolutament necessari que les Administracions Públiques no
afegeixin més imposts, com el cànon sobre l’abocament i incineració de residus de les Illes
Balears i el nou impost estatal sobre el dipòsit de residus a abocadors, incineració i
coincineració.

Tal com indica, la llei 3/2020, de 29 de desembre, de pressupostos generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l’any 2021, es crea el cànon que grava la deposició a un
abocador i el tractament mitjançant incineració, amb o sense recuperació energètica, del rebuig
dels residus domèstics o municipals de qualsevol procedència tractats a les instal·lacions
autoritzades en l’àmbit territorial de les Illes Balears i té previst entrar en vigor el pròxim 1 de
juliol de 2022. Un cànon que gravarà per tona de residu que produeixen els ciutadans, que ara
hauran d’assumir els ajuntaments, però que a partir de l’any que ve, aquest nou impost
repercutirà en les butxaques dels ciutadans.

Per altra banda, la llei 7/2022, de 8 d’abril de 2022, de residus i sols contaminants introdueix un
nou impost estatal sobre el dipòsit de residus a abocadors, incineració i coincineració que té
previst que entri en vigor l’1 de gener de 2023.

Per tot això, a proposta del grup municipal Popular, s’acorda:

PRIMER.- L’Ajuntament de Porreres insta el Govern de les Illes Balears a suspendre de manera
temporal el cànon sobre l’abocament i incineració de residus de les Illes Balears, que ha d’entrar
en vigor el pròxim 1 de juliol de 2022, a causa de la difícil situació econòmica que vivim arran
de la inflació.

SEGON.- L’Ajuntament de Porreres insta el Govern d’Espanya a suspendre de manera temporal
el nou impost estatal sobre el dipòsit de residus a abocadors, incineració i coincineració, que ha
d’entrar en vigor el pròxim 1 de gener de 2023, a causa de la difícil situació econòmica que
vivim.

TERCER.- L’Ajuntament de Porreres insta el Consell de Mallorca a assumir les despeses dels
ajuntaments derivades del sobre cost de l’impost perquè no repercuteixi a les arques municipals
ni als ciutadans, en cas que no se suspengui de manera temporal el cànon sobre l’abocament i
incineració de residus de les Illes Balears

QUINZÈ. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE BATLIA

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

El Sr. Lliteres, regidor de Més per Porreres, diu que sobre el nomenament de Maria Barceló
Crespí com a Filla Il·lustre de Porreres, volem dir que hi estem d'acord per ser una persona que
té la màxima titulació acadèmica (catedràtica), perquè és un referent a nivell estatal dins els
estudis i coneixements de la Història Medieval, i perquè sempre ha estat disposada a donar
conèixer la història del nostre poble, ja sigui col·laborant amb l’Ajuntament, a través de
l’Agrupació Cultural o bé pel seu propi compte.

SETZE. DACIÓ DE COMPTE D’ACORDS DE JUNTA DE GOVERN.
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Es dona compte dels acords de la Junta de Govern i la corporació queda assabentada.

DISSETÈ. PRECS I PREGUNTES.

La Sra. Batlessa demana disculpes perquè no s'ha comunicat a Porreres TV.

El Sr. Lliteres, regidor de Més per Porreres, recorda que no han rebut els registres d'entrada i
sortida.

El Sr. Lliteres torna a recordar que s'hauria de convocar la comissió d'igualtat. De què serveix
tenir un pla d'igualtat si no es revisa ni se'n pot fer un seguiment per part de la comissió, més
enllà de l'equip de govern? La Sra. batlessa repeteix que es va dir que es convocarà quan pugui
ser una reunió productiva i es tingui tota la documentació. El Sr. Lliteres considera important fer
un seguiment del pla. La Sra. Batlessa diu que el tema de la igualtat es té en compte en totes les
àrees. Es diu que s'ha convocat la comissió del museu. La Sra. batlessa diu que ara hi ha coses
més rellevants com donar solucions als veïnats. El Sr. Miquel Àngel Veny, regidor PSOE, diu
que les comissions s'han de reunir quan és necessari, com la de memòria històrica. El Sr.
Lliteres diu que hi ha comissions que funcionen bé. La Sra. Batlessa diu que la comissió ha de
ser funcional i no per perdre el temps.

El Sr. Lliteres demana com està el nou contracte dels assessors urbanístics i es contesta que
s'estan acabant de redactar.

El Sr. Lliteres demana quin és el criteri que se segueix pel que fa a la normativa del tancament
de finques rústiques que confronten amb camins rurals públics. El Sr. Jaume Martorell, regidor
d'urbanisme, contesta que a totes les parets que es poden restaurar és dona llicència, però si no
hi ha paret s'ha de recular. Als camins públics la distància és de quatre metres del mig del camí,
és a dir, 8 metres. En el camí d'establits els propietaris poden acordar el que vulguin.

El Sr. Lliteres diu que, sobre el tancament de plaça, no critiquen la mesura, ni molt manco, però
amb ànim constructiu voldríem fer una proposta: consideram que, pels negocis de restauració i
sobretot per comoditat dels transportistes, es pugui convenir un horari de de matí en què la plaça
estigui oberta amb la finalitat que el personal que subministra els productes als restauradors
puguin descarregar. El Sr. Martorell, regidor d'interior, diu que s'intenta consensuar un dia i una
hora per deixar pas als camions i donar màximes facilitats per descarregar. Els policies ho
saben.

El Sr. Lliteres proposa deixar més visible i repintar l'aparcament per discapacitats que hi ha
davant l'ajuntament. El Sr. Martorell pren nota. El Sr. Lliteres diu que s'ha posat un nou
aparcament per discapacitats al carrer de l'Hospital, la qual cosa els sembla bé.

El Sr. Lliteres fa referència a l'estat del Parc de la placeta del Molí de n'Amengual, a part de ser
un espai que els vespres està molt mal il·luminat està en males condicions. El Sr. Martorell diu
que s'ha contractat a l'empresa i que tot d'una que disposi del material s'hi posaran.

El Sr. Joan Obrador, regidor Partit Popular diu que amb relació amb el tema de les comissions
no li ha agradat que es digui "faré i desfaré" perquè hi ha altra gent i s'ha de poder xerrar. La
Sra. Batlessa diu que no és la seva tàctica ni el seu to habitual menysprear a ni ofendre a ningú
perquè s'intenta tenir en compte a l'oposició. Si no s'ha convocat la comissió d'igualtat no és per
manca de voluntat com s'ha fet entendre sinó perquè no es té tota la informació de totes les
coses que es fan per part de la consultoria. Demana disculpes. El Sr. Martorell diu que
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convocarà la comissió de circulació aviat, abans del proper ple, quan tingui tot el material per
mostrar-ho.

El Sr. Joan Obrador, regidor PP, diu que el tema de la circulació es delicat i tenir la plaça
tancada tot el dia els dies feners no els hi sembla bé. Està bé fomentar anar en bicicleta o a peu,
però un pintor no durà les eines a peu o en bicicleta, per exemple. No compartim això. Creu que
falta ordre i no es tenen el nombre de municipals que toca. La solució no és perjudicar el ciutadà
tancant l'accés dels cotxes i deixant nou aparcaments. No és una solució. Els caps de setmana es
tanca. No hi ha ordre com toca i tot és una roda. Els camions s'han llevat. Demana senyalitzar
els cinc metres als caps de cantons perquè al carrer de Sa Galla s'ha de sortir amb el nas. Hi ha
d'haver ordre i municipals i no tindrem tants de problemes. La Sra. batlessa contesta que li
agradaria tenir els municipals que toca. El Sr. Jaume Martorell, regidor d'interior, diu que s'ha
fet un borsí de policies. També diu que el tancament de la plaça no s'ha fet per perjudicar el
ciutadà que va a sopar a plaça i posa l'exemple de la plaça de Llucmajor. Diu que el fet de no
aparcar a les ratlles grogues i no aparcar als caps de cantó està previst al codi de circulació. S'ha
d'intentar educar a la gent perquè es poden posar multes a voler. El Sr. Obrador diu que hi ha
mals vicis és difícil dur-ho al solc i que a la comissió de circulació en podem parlar.

El Sr. Obrador diu que és complicat resoldre el problema de la falta d'aparcament pels cotxes i
s'ha de pensar a llarg termini. El Sr. Martorell proposa canviar d'hàbits. El Sr. Obrador diu que
els carrers són els que són i no s'eixamplaran els carrers. La Sra. Batlessa diu que no es pot
augmentar plantilla que no és un caprici seu. S'ha de conèixer la realitat que tenim i prioritzar
els cotxes o anar a peu. Els nou aparcaments de la plaça no és una solució. Els mesos d'estiu
sempre s'ha tancat l'avinguda perquè hi ha més cotxes. El Sr. Obrador diu que no està d'acord
amb els horaris.

Amb relació als camions que aparquen a la ronda, la Sra. Batlessa diu que s'ha suggerit la
solució que els vespres puguin aparcar al cementiri. S'ha recomanat posar un focus per a més
seguretat. La policia ja els ha avisat que és un problema d'inseguretat. Al migdia estacionen uns
20 minuts per dinar i s'ha de tenir mà esquerra en aquest sentit. Al Sr. Obrador li sembla bé
l'alternativa. El Sr. Martorell diu que en rebre el material convocarà la comissió de circulació.

El Sr. Obrador demana que s'actualitzin les dades i les fotos de la pàgina web. En concret les
dades d'associacions o entitats o la foto de l'organització municipal que és antiga.

El Sr. Obrador diu que hi ha fustes rompudes als parcs infantils. El Sr. Martorell contesta que
s'està arreglant el paviment del parc de n'Hereveta.

El Sr. Obrador diu que a les sales del seu grup municipal del Quarter Vell no funciona l'aire, està
brut i hi ha humitat. La Sra. Julià també diu que els joves que fan classes allà berenen i a
vegades està brut. El Sr. Martorell contesta que esperaran com va el projecte de reforma. Si és
una cosa senzilla s'arreglarà i no s'esperarà a la reforma.

El Sr. Obrador diu que hi ha camins bruts i el Sr. Martorell contesa que s'hi posaran a principi de
juny quan estigui sec, perquè si no, no serveix de res i torna a sortir. El Sr. Obrador demana qui
arregla el camí del Pas del Frare i el Sr. Martorell contesa que no ho fa l'empresa sinó
l'ajuntament. També diu que començaran per la carretera vella de Sant Joan a principi de juny.

El Sr. Obrador demana quan s'arreglarà el carreró del Molí de S'Aigua.
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El Sr. Obrador demana com està el tema de Porreres Ràdio i el Sr. Antoni Sastre contesta que el
dimecres venen a posar l'antena. El Sr. Obrador demana si és possible posar-ho a una altra banda
i el Sr. Sastre contesta que es podria canviar l'emissora, però l'antena servirà igual.

El Sr. Lliteres diu que han vist que la policia local darrerament volta molt més per fora vila, la
qual cosa ens alegra i n’estem contents perquè dona seguretat a la gent que viu als disseminats.
Però volíem demanar si segueixen alguna planificació per voltar per aquests camins, o si ho fan
aleatòriament. El Sr. Martorell contesta que els policies tenen controlat un grup sospitós i tenen
una pauta. El Sr. Lliteres diu que hi ha trui al camí de Sa Pedrera i es contesta que la policia
segueix uns criteris.

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.


