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Butlletí informatiu
de l’Ajuntament de Porreres
Benvolguts porrerenques i porrerencs,
Es Saig torna a ser a les vostres mans i tenc el plaer de poder-vos adreçar unes paraules com a nova
batlessa de Porreres; comença una etapa per somniar, imaginar, crear, innovar, avançar i construir un
futur cada dia millor per Porreres.
Estic segura que totes les regidores i regidors que representam els diferents partits polítics a la Sala,
en tot moment cercarem el millor pel nostre poble, i que en tot moment sabrem ser un exemple de
convivència democràtica.
Moltes són les coses que encara ens queden per fer, però no dubteu que la millor forma de dur-les a
terme és comptar en tot moment amb la col·laboració de cadascun dels ciutadans del nostre poble.
Esperant que aquesta legislatura sigui molt profitosa per a Porreres, ens posam a la vostra disposició
per millorar tot el que necessiti el nostre municipi.
Francisca Mora Veny
Batlessa

NOU CONSISTORI
DESPRÉS DE LES ELECCIONS DEL MES DE MAIG
EL PI: 7 regidors
PARTIT POPULA : 3 regidors
MÉS PER MALLORCA: 2 regidors
PARTIT SOCIALISTA: 1 regidor
ÀREES DELS REGIDORS
REGIDOR/A
Xisca Mora Veny
fmora@porreres.cat

ÀREES
Batlia, Personal, Benestar Social i Economia

TELÈFON
605098755

Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 9.00 a 15.00 hores i els dijous horabaixa de 16.00 a 20.00 h
(millor demanar cita prèvia a les oficines per evitar haver d’esperar)

Jaume Martorell Mesquida
jmartorell@porreres.cat
Mª Antònia Veny Serra
maveny@porreres.cat
Gaspar Mora Mulet
gmora@porreres.cat
Coloma Bover Garcías
cbover@porreres.cat
Joan Rigo Vivancos
jrigo@porreres.cat
Margalida Palerm Melià
mpalerm@porreres.cat

1r Tinent de batle, Manteniment i Esports

650480939

2n Tinent de batle, Educació,
Participació Ciutadana i Agricultura
Cultura i Interior

692182861
692182920

Medi Ambient, Turisme, Energia i Infraestructures

626871229

Festes i Joventut

695011888

Comerç i Industria, Sanitat i Circulació

686585374

FESTES LOCALS ANY 2016
Divendres dia 24 de juny: Sant Joan
Dimarts dia 16 d’agost: Sant Roc

VISITA INSTITUCIONAL DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE MALLORCA A PORRERES
La batlessa de Porreres, Francisca Mora, va aprofitar la visita del president del Consell de Mallorca, per reclamarli “antigues reivindicacions pendents”.
La principal petició fou la finalització de les rondes de circumval·lació des de la carretera de Vilafranca i fins
a la de Palma. Conscient de que es tracta d’un projecte ambiciós i costós, la batlessa va proposar “fer-ho de
forma plurianual i per diferents fases o trams d’execució”.
També es va tornar demanar la permuta de les rondes Estació que són de titularitat municipal amb el carrer
Major que és del Consell de Mallorca.
En aquest sentit, la batlessa recorda que fa prop més d’un any va arribar a un acord amb Carreteres segons el
qual “l’Ajuntament faria millores a la ronda de l’Estació i el Consell arreglaria el carrer Major”. Esperem que amb
aquest nou equip del Consell de Mallorca es pugui complir.

CONVENI PER A LA CESSIÓ DE DOS CANS A LA UNITAT CANINA DE LA POLICIA LOCAL
Es va formalitzar un conveni entre el policia local Guillem Miralles i l’Ajuntament de Porreres, per a la cessió de
dos cans de la seva propietat a la unitat canina de la Policia Local d’aquest Ajuntament. Aquests dos cans estan
especialitzats un d’ells en la detecció de substàncies estupefaents i un altre en seguretat i protecció. Actuen
conjuntament amb l’equip directiu dels centres educatius, per de tant en tant, anar a fer-hi actuacions.

SERVEIS SOCIALS DE PORRERES
Telèfon: 971 64 72 21 (centraleta)
672 29 92 66 (directe)
Treballadora social: Júlia Viedma
Correu electrònic: jviedma@porreres.cat
Mediadora sociocultural: Mª Angels Santamaria
Correu electrònic: mediació@porreres.cat
Educadora social: Cati Burguera
Correu electrònic: catiburguera@porreres.cat
Auxiliar administrativa : Alicia Melià Blanco
Correu electrònic: amelia@porreres.cat

HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC DE LES OFICINES DE L’AJUNTAMENT
a partir de l’1 de desembre de 2015
De dilluns a divendres de 8.30 a 14.00 hores
I els dijous horabaixa de 15.30 a 20.00 hores

MILLORES A CARRERS I CAMINS
Aquests dies han començat un seguit de millores a diferents carrers i camins de Porreres. La primera intervenció ha estat posar nou asfalt al carrer Tort. També es milloraran el carrers Caritat, Rectoria i Sala i Verd. Així
mateix també es duran a terme algunes millores al carrer Nou i a una part del carrer Monti-sion cantonada
amb Cristòfol Colon. Per altra costat, també es milloraran el camí de Bellviure i de Marina.

COM OBTENIR EL CERTIFICAT D’EMPADRONAMENT PER VIATJAR
-A les oficines de l’Ajuntament en horari d’obertura.
-Des de la pàgina web de l’Ajuntament. A la mateixa oficina de l’Ajuntament es pot sol.licitar un codi PIN i contrasenya, amb el quals es pot accedir i obtenir el certificat a qualsevol hora.

HORES I DIES DE TANCAMENT DE SA PLAÇA
-Cada divendres a partir de les 20.00 hores es tanca l’avinguda Bisbe Campins. (Es pot circular cap al carrer Pou
Florit)
-Cada dissabte a les 14.00 hores es tanca a partir de la placeta de Ca’n Lluc.

Què hem fet?
NOVA WEB
L’Ajuntament vol donar a conèixer la nova pàgina web: www.porreres.cat. Una finestra oberta on està disponible tota la informació municipal al servei dels ciutadans i on es poden agilitzar el tràmits administratius, a més
de oferir-vos informació de manera dinàmica, per tal que els qui accediu a la web pugueu trobar-hi la informació actualitzada i amb les darreres modificacions. Progressivament s´hi aniran incorporant noves aplicacions i
serveis, de manera que només amb un clic pugueu tenir l’Ajuntament a casa vostra. Hi trobareu un nou apartat
per poder presentar les vostres suggerències, queixes i millores que considereu oportunes i així poder donar
una solució més ràpida i eficaç.
Portal de transparència a la web
La Llei de transparència, accés a la informació i bon govern regula i garanteix la transparència de l’activitat
pública i el dret d’accés dels ciutadans a la informació i la documentació publiques.
Per tal cosa, l’Ajuntament de Porreres està compromès amb aquests objectius i pretén que el canal preferent
d’accés de la ciutadania a la informació sigui a través d’aquest Portal de Transparència.
Dins el Portal de Transparència que inclou la nova pàgina web ja hi ha disponible les següents àrees:
Organització municipal
Empresa municipal
Fundació Auditori municipal de Porreres
Factura electrònica-FACE
Hisenda pública
Oferta d’ocupació pública
Participació ciutadana
Normativa
Convenis
Ajudes i subvencions

L’AJUNTAMENT DESTINA 3.000 EUROS A BEQUES PER AL TRANSPORT ESCOLAR
Una vegada presentades les sol·licituds, una trentena d’estudiants de Porreres es beneficiaran d’aquestes
beques que han estat destinades a estudiants d’ESO, batxiller o mòduls de formació professional.
Per poder beneficar-se, els estudiants han d’estar empadronats i residir el terme de Porreres i estar matriculats i
assistir regularment a les classes en el curs 2015-2016 i que cursin els esmentats estudis a un altre terme municipal i necessitin desplaçar-se per cursar-los.

NOVETATS I MILLORES A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL
Recentment s’han duit a terme algunes novetats i millores a la biblioteca municipal. Així, s´ha dotat de nou
mobiliari, material i contes a l’espai de la ludoteca destinat als més petits i que s’anomena nadoteca. L’objectiu
és que ja des de petits es vagin familiaritzant amb l’espai lúcid envoltats de llibres i contes.
Així mateix s’ha destacat una zona de novetats on s´hi poden trobar les darreres aportacions fetes des del Centre Coordinador de Biblioteques del Consell de Mallorca. A banda de llibres, també hi ha dvd’s amb pel·lícules i
sèries.
Per altre costat, també s’ha obert la possibilitat que els
usuaris de la biblioteca puguin suggerir quins llibres volen
a la biblioteca. És a la secció “Tria el teu llibre” on poden
posar títol i nom de l’autor perquè es demanin.
Recordem que a la biblioteca hi ha ordinadors amb connexió a internet amb els quals es pot navegar lliurement sempre complint la normativa d’ús de la XarxaBit.
Horari:
- De dimarts a divendres de 16.30 hores a 19.00 hores
- Dissabtes de 10.30 hores a 13.00 hores
Correu electrònic: biblioteca@porreres.cat

REGLAMENT PARTICIPACIÓ CIUTADANA
L’Ajuntament mitjançant aquest reglament pretén els següents objectius:
- Facilitar i promoure la participació ciutadana, entitats i associacions en la gestió municipal, sense interferir en
els òrgans legals de la Corporació.
- Fer efectius els drets dels ciutadania recollits en la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local
- Fomentar i promoure l’associacionisme.
- Millorar l’eficàcia de l’Administració municipal i acostar-la a la ciutadania.
- Garantir el dret de la ciutadania, entitats i associacions a la informació pública.
- Garantir el dret de la ciutadania, entitats i associacions a la participació i a la proposta als Òrgans de Govern
de conformitat amb el present Reglament.
Aquest reglament està a disposició de tots els ciutadans i entitats del municipi per a qualsevol dubte o aclariment i també està publicat a la pàgina web de l’Ajuntament.
Recordar que a la nova web municipal i ha un apartat de queixes i suggeriments per fer aportacions de les
coses que necessiten reparar o millorar a Porreres. Aquestes queixes i suggeriments també es poden presentar
per escrit a les oficines de l’Ajuntament.

ENERGIA

TURISME

Instal·lació del punt de recàrrega elèctric monofàsic
7,4 kw ubicat davant l’escorxador municipal.

Instal·lació de cartells de benvinguda
a les cinc entrades del poble.

MEDI AMBIENT
• Neteja setmanal amb agranadora i bufadora. Hem de fer més feina amb la neteja del poble, però ajuda’ns a mantenir-ho net!
• Modificació ordenança animals
Punts principals:
- És obligatori dur el cans fermats, xipats amb passaport i vacunats. Sanció màxim fins a 310 €.
- Queda prohibit l’abandonament d’excrements que puguin produir els cans, moixos i altres animals en
les vies i espais lliures públics o privats de concurrència pública. Sanció: 90€.
- L’Ajuntament recollirà els animals que vagin sols per les vies públiques. Si té xip s’intentarà localitzar
el propietari. En cas contrari, l’empresa Natura Parc vindrà a recollir l’animal. Sanció: 60€ més manutenció.
- Queda prohibit, sota responsabilitat del conductor de l’animal domèstic, permetre que faci miccions a
les façanes, portes, tanques i tancs d’edificis i mobiliari urbà. Sanció: 60€.
- Donar subministrament alimentici (menjar i aigua) a cans, moixos i altres animals. Sanció: 60€

NOU SISTEMA PER TREURE EL REBUIG I PAGAR LA TAXA DE RESIDUS:

BOSSA VERMELLA
Porreres va iniciar la recollida selectiva porta a porta l’any 2005, ara ja fa quasi 11 anys! De fet va ser el segon
municipi de Mallorca en implantar aquest sistema. Actualment més de 38 municipis ja l’empren com a forma
habitual de recollida dels seus residus. Durant aquests anys, poc a poc i amb l’esforç de tots, hem aconseguit
una millora en la separació de residus i el reciclatge. No obstant, el rebuig encara suposa més d’un 50% de la
producció total de residus de Porreres. Per aquest motiu, des de l‘Ajuntament hem decidit fer una passa endavant per tal de reduir el rebuig mitjançant un sistema tributari més just, que premia a les persones que s’esforcen per reciclar, ja que fins ara tothom pagava el mateix.
Amb aquest nou sistema, cada any pagarem una quantitat fixa per a la recollida de residus i una variable pel
tractament o incineració de residus.
Part fixa
La part fixa de la taxa es pagarà en rebre la comunicació escrita de l’Ajuntament com cada any. Pel 2016 es
reduirà entre el 15% i el 20% en funció del tipus d’habitatge o comerç:
Taxa 2015

Descompte

Taxa 2016

Habitatge dins sòl urbà

176,01€

-15%

149,61€

Habitatge dins sòl rústic

145,00€

-20%

116,00€

Part variable
La part variable està destinada a pagar el servei de tractament o incineració dels residus i es pagarà mitjançant
la compra de bosses vermelles que seran obligatòries per treure el rebuig cada dimarts.
L’Ajuntament donarà per cada habitatge, un paquet gratuït de 20 bosses vermelles. Una vegada acabades les
bosses gratuïtes, es podran adquirir a l’Ajuntament pagant un import de 80 cèntims la unitat.
Donades les dimensions de la bossa i la producció de rebuig que té cada família es preveu que la despesa de la taxa
fixa i variable sigui inferior a l’import pagat per una família al 2015 sempre i quan els residus es separin correctament.
Campanya informativa
Per tal de donar a conèixer aquest sistema i ajudar-vos a separar correctament els residus, durant el mes de
gener es farà una campanya informativa porta a porta en la qual us farem arribar informació i un paquet gratuït de 20 bosses vermelles.
A partir de dimarts 2 de febrer de 2016 tot el rebuig
s’haurà de treure amb la bossa vermella. Aquest
també s’haurà d’emprar per dur el rebuig al Parc Verd.
Els bolquers es poden treure cada dia de recollida de
la fracció orgànica, dins una bossa blanca devora el
poalet.
Que hi va dins la bossa vermella de rebuig?
• Pols d’agranar i bosses d’aspirador
• Cendra i llosques de cigarretes
• Excrements d’animals domèstics
• Restes de vaixella i estris trencats
• Fulletes d’afaitar
• Càpsules de cafè (a partir de l’any que ve al punt
verd hi haurà un contenidor per reciclar-les)

• I tot allò que no és material reciclable

ÉS UNA TAXA JUSTA. PAGA MENYS EL QUI MÉS RECICLA.
A partir d’ara serem un dels pobles que paga menys de
la Mancomunitat. I seguirem fent feina per baixar més la
taxa.

Recordatori de reciclatge:

ORGÀNICA

|| DIMECRES, DIVENDRES I DIUMENGE ENTRE LES 20.00 H I LES 22.00 H
Sí

NO

• Restes de menjar sòlid

• Restes de menjar líquid

• Torcaboques i paper de cuina

• Cotó ni cendra

• Cafè i bosses d’infusió

• Bolquers ni compreses

• Restes vegetals petites

• Medicaments

• Taps de suro

• Bosses d’aspirador ni pols
• Excrements ni animals

La bossa ha de ser transparent, mai negra ni blava. Els bolquers es podran treure en bossa transparent o blanca.
ENVASOS

||

DILLUNS ENTRE LES 20.00 H I LES 22.00 H
Sí

NO

• Bosses i embolcalls

• Envasos plens

• Envasos i botelles de plàstic

• Juguetes ni cedés

• Llaunes i pots d’alumini

• Tires d’embalar

• Paper d’alumini i plastificat

• Poals ni mànegues

• Porexpan i suro blanc

• Cadires ni taules
• Suro aïllant d’obra

VIDRE || DIJOUS ENTRE LES 20.00 H LES 22.00 H, PERÒ LA RECOLLIDA TINDRÀ LLOC DIVENDRES MATÍ
Sí

NO

• Botelles de vidre

• Taps de botella

• Pots de vidre

• Cristalls, miralls

• Sense xapes ni taps

• Copes, plats i tassons
• Bombetes ni fluorescents
• Ceràmiques o gerros

PAPER

||

DIJOUS ENTRE LES 20.00 H LES 22.00 H
Sí

NO

• Diaris i revistes

• Paper plastificat

• Folis i sobres de paper

• Clips

• Caixes de cartró plegades

• Torcaboques

• Paper i cartró d’embalar

• Paper i cartró brut d’oli, pintura o greix

Horaris recollida selectiva
Orgànic: dimecres, divendres i diumenge entre les 20 i les 22h amb bossa blanca o transparent
Rebuig: dimarts entre les 20 i les 22h (a partir de dia 2/02/2016 amb bossa vermella)
Envasos: dilluns entre les 20 i les 22h
Paper i vidre: dijous entre les 20 i les 22h (la recollida tindrà lloc divendres matí)

Horari del Parc Verd
Dimarts, dijous, divendres i dissabtes: de 8 a 13h i de 16 a 19h
Diumenges: de 8 a 13h
Dilluns, dimecres i festius tancats
Recollida de voluminosos
Cridar al telèfon 971 647 221. A partir del mes de gener es durà a terme els dijous al matí.

CENTRE METGE (UBS)
Des de la Conselleria de Salut ens han informat que a partir de l’1 de desembre el nou horari de les
consultes de la Unitat Bàsica de Salut serà aquest:
DILLUNS, DIJOUS I DIVENDRES: 8.00 A 15.00 H
DIMARTS I DIMECRES: 8.00 A 20.00 H

ASFALTAT
DE
CARRERS

AJUNTAMENT DE PORRERES
www.porreres.cat
www.empresesdeporreres.com

