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PLA DIRECTOR DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

L’Ajuntament de Porreres ja compta amb un Pla Director de Participació Ciutadana (PDPC) que
podeu consultar a la web municipal o a les oficines municipals. El pla és una eina de planificació
estratègica amb la qual es doten les administracions per a dissenyar, conjuntament amb la ciutada-
nia, un model de governanca proper i relacional, tot definint un full de ruta relatiu a la promocio i
desenvolupament de les politiques participatives, d’implicacio ciutadana i de foment de l’associacio-
nisme.

Aquest pla és el resultat d’un procés que començà el mes d’abril del 2016 i ha conclòs un any després
amb l’aprovació del PDPC. En aquest temps, s’ha creat un grup impulsor, s’ha polsat l’opinió d’enti-
tats, associacions i veïnats del municipi, i s’han recollit propostes en un fòrum participatiu, entre d’al-
tres iniciatives. Així mateix, també s’ha celebrat el primer Consell d’Infants. Per altra banda, de cara a
2018, es faran pressupostos participatius amb els quals la ciutadania podrà votar una partida d’inver-
sions.



EXHUMACIÓ DE LA FOSSA DE
PORRERES

Dia 2 de novembre de 2016
començaren les tasques d’exhuma-
ció de la fossa comuna de Porreres i
acabaren dues setmanes després
amb la troballa final de 55 esquelets.
Així mateix, les feines van treure a la
llum també múltiples objectes per-
sonals de les persones assassinades.
Ara es procedirà a les comprova-
cions de les mostres d’ADN, unes
tasques que poden durar alguns
mesos. L’auditori va acollir un acte
de cloenda de les tasques on el doctor Francisco Exteberria va explicar i donar detalls de tota la feina
feta i de les troballes del seu equip en aquestes setmanes de dedicació.

ADHESIÓ PACTE CONTRA LES VIOLÈNCIES MASCLISTES

El ple de l’Ajuntament de Porreres s’adherí al pacte ciutadà per una Mallorca lliure de violències mas-
clistes. Amb aquesta adhesió es dona suport a un manifest amb el qual la Direcció Insular d’Igualtat
del Consell de Mallorca es compromet a desenvolupar en el nostre àmbit de competència les lleis i
les normes estatals i autonòmiques contra la violència masclista i el Conveni del Consell d’Europa
sobre la prevenció i la lluita contra la violència contra les dones (Conveni d’Istanbul 2011). Es compro-
met a Impulsar el Pla Estratègic d’Igualtat d’Oportunitats i Drets entre Dones i Homes a Mallorca
2016-2019, a col·laborar amb l’Institut Balear de la Dona per elaborar polítiques públiques, així com
adoptar el compromís de coordinar totes les actuacions dels diferents àmbits de l’Administració que
treballam aquest camp. Finalment, també és compromet a impulsar plans d’igualtat locals en els
municipis i col·laborar en el seu desenvolupament.

ADRIÀ ARAGUNDE SUBSTITUEIX MARIA ANTÒNIA
VENY

En el ple ordinari del mes de novembre del 2016,
Adrià Aragunde va prendre possessió del càrrec de
regidor pel PI en substitució de Maria Antònia Veny
qui dimití per motius personals. Aragunde és el regi-
dor d’Esports i Interior. Amb aquesta incorporació,
Jaume Martorell passa a ser regidor d’Urbanisme, Man-
teniment i Agricultura; Gaspar Mora agafa Educació i
manté Cultura mentre que la batlessa, Francisca Mora,
serà l’encarregada de Participació Ciutadana, àrea a la
qual suma Personal, Benestar social i Economia. La
resta d’àrees queden en mans de les mateixes perso-
nes: Coloma Bover (Medi Ambient Turisme, Energia
i Infraestructures), Joan Rigo (Joventut i Festes) i Mar-
galida Palerm (Comerç i Indústria, Sanitat i Circulació).

PORRERES, LOCALITAT AMIGA DE LA BICICLETA

L’Ajuntament de Porreres va aprovar una declaració pública institucional amb la qual declara el
municipi amic de la bicicleta i el cicloturisme. És una mesura que neix per a impulsar l’ús de la bicicle-
ta com a mitjà sostenible i saludable de mobilitat urbana i interurbana. Així mateix, en la declaració
institucional es destaca que de cara al turisme és “un element desestacionalitzador i que aporta un
turisme de qualitat”. Per això, “es fomenta i dona suport a l’elaboració i millora de la senyalització de



les rutes ciclistes, la difusió de totes les activitats esportives i l’adequació de les instal·lacions i d’imat-
ge dels establiments d’hostaleria com ara bars, restaurants, agroturismes...”.

AMPLIACIÓ DE LA DEPURADORA

La Conselleria de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca del Govern de les
Illes Balears ha destinat una partida
de 2,2 milions d’euros a les obres
d’ampliació i remodelació de l’Esta-
ció Depuradora d’Aigües Residuals
(EDAR) de Porreres. El termini d’exe-
cució de les obres és de 12 mesos.
Amb aquesta ampliació, la capacitat
de tractament de la depuradora aug-
mentarà en un 45 % respecte al dis-
seny actual, i passarà d’un cabdal de
825 a 1.200 m3/dia la qual cosa per-
metrà donar servei a una població de
8.000 habitants. En aquest sentit cal
destacar que actualment la població
de Porreres és de prop de 5.350 habi-
tants. El projecte també inclou la
substitució del col·lector general que transporta les aigües residuals des de la sortida del nucli urbà i
que transcorre al llarg d’uns 500 metres paral·lel a la carretera Porreres-Felanitx. Aquesta remodelació
permetrà tractar l’augment previst de cabdal i càrrega contaminant, cosa que millorarà la qualitat de
l’efluent i la garantia de funcionament de la instal·lació.

NOU PROGRAMA DE DINAMITZACIÓ JUVENIL

Amb l’objectiu de donar un nou impuls al jovent
del municipi, l’Ajuntament de Porreres posà en
marxa un programa de dinamització juvenil “per
tal d’omplir un buit que hi ha actualment d’activi-
tats pels adolescents del municipi”, explica el regi-
dor de Joventut, Joan Rigo. 

Aquest programa s’ha denominat Futur Genera-
tion Porreres i la seva dinamitzadora és Naomi
Mizoguchi. El lema del programa és Els adoles-
cents mouen Porreres, Porreres es mou pels ado-
lescents, un títol amb el qual es volen marcar les
línies del que és programar i també que els
mateixos joves siguin els que facin propostes i
donar autonomia perquè arribin a posar-se al

capdavant de l’organització d’activitats i d’aquesta manera sàpiguen el que costa i la feina que hi ha
al darrere. La tasca no és fàcil però de mica en mica anam implicant a més joves del municipi.

OBRES DE MILLORA AMB AJUTS DEL CONSELL DE MALLORCA

L’Ajuntament de Porreres executarà millores al municipi en els pròxims mesos valorades en un total
de 328.765,79 euros, gràcies a ajuts del departament de Desenvolupament Local del Consell de
Mallorca per al finançament d’inversions sostenibles.

Així, es milloraran  les mesures d’accessibilitat i seguretat al camp municipal de ses Forques amb l’e-
xecució d’unes obres que costaran 50.141’60 euros. 



La part més important d’aquesta ajuda es des-
tinarà a la renovació urbana del carrer Nou,
una obra que costarà 215.912’27 euros. Amb
aquesta millora se separaran les aigües brutes
i les netes i s’amplia la canonada de recollida
de pluvials amb la consegüent millora del
carrer. 

Finalment, es destinaran 62.711’92 euros per a
millorar l’eficiència energètica de l’enllumenat
públic i per a adequar-lo a la normativa vigent. 

PRESENTACIÓ DEL POLÍGON INDUSTRIAL DE SA CREU 

El polígon industrial de sa Creu de Porreres fou presentat per part de la regidora d’Indústria, Coloma
Bover i el regidor d’Urbanisme, Jaume Martorell. Hi assistiren també els propietaris de terrenys, entre
els quals hi ha particulars, l’Ajuntament de Porreres i l’Institut d’Innovació Empresarial de les Illes
Balears, organisme públic del Govern de les Illes Balears. També hi assistiren empresaris i agents
econòmics interessats a establir-se en el futur polígon. En els documents adjunts podeu veure els
detalls de la presentació. 

NOU PLA DE MOBILITAT URBANA 
SOSTENIBLE (PMUS)

Des de la Regidoria de Circulació, es va enco-
manar a una Consultoria de Transport un
estudi tècnic sobre la mobilitat tant de per-
sones com de vehicles dins el municipi de
Porreres. Aquest estudi tècnic es posà en
comú amb el Consell Sectorial de Circulació
Municipal on estan representats els partits
polítics de la Sala i la Policia Local, la qual va
adjuntar un estudi sobre senyalística i altres
consideracions de rellevància. Tot plegat
donà per fruit un ambiciós Pla de Mobilitat
Urbana Sostenible (PMUS) que ja s’ha
començat a executar.

Rellotges per a indicar l’hora d’aparcament

De totes les mesures que preveu aquest pla,
moltes d’elles s’executaran a llarg termini i altres ja es comencen a notar amb la col·locació de senya-
litzacions i marques vials als carrers i places. Una, però, s’instaura a partir de dia 1 de maig i és que a
alguns indrets del municipi només s’hi podrà aparcar un màxim de 15 minuts ja que amb aquest pla
es va comprovar que molta gent necessita arribar a llocs o punts concrets del poble i estacionar-hi
per poc temps. Per això, els aparcaments de davant la Plaça de la Vila i alguns de nous que s’han creat
es podran emprar un màxim de 15 minuts perquè tenguin mobilitat constant (i no que s’estacioni un
cotxe durant tot el dia). Se facilitarà, per part de la Policia i per part dels comerços, uns rellotges de
cartró on el conductor haurà d’indicar l’hora d’arribada. D’aquesta manera, els veïnats disposaran de
15 minuts per a poder realitzar les gestions que precisin.

TARGETA DE CÀRREGA I DESCÀRREGA PER A VEHICLES COMERCIALS

L’Ajuntament de Porreres inicia un programa d’identificació dels vehicles del petit comerç porrerenc
que realitza tasques de càrrega i descàrrega al nostre municipi. Per això els dotarà d’una targeta de
càrrega i descàrrega per tal d’identificar millor els vehicles particulars dels comerciants que fan tas-
ques de càrrega i descàrrega. Amb aquesta targeta es pretén també que els espais no siguin ocupats
de manera abusiva per vehicles que no fan tasques comercials. El programa és gratuït. Les
persones interessades s’han d’adreçar a les oficines de la Policia Local.



CONTINUEN LES BEQUES AL TRANSPORT ESCOLAR

El curs 2016-2017 l’Ajuntament de Porreres continua amb les subvencions al transport escolar a estu-
diants de Batxillererat o de graus formatius universitaris. Per al curs 2016-2017 s’hi destinen 13.000
euros.  Aquesta partida ha augmentant de forma considerable respecte als 3.000 euros que s’hi desti-
naren en el curs 2015-2016. L’Ajuntament de Porreres fitxa de termini per a justificar la subvenció el
30 de setembre de 2017.

PROJECTE NOUS ALBERCOQUERS

L’Ajuntament de Porreres s’ha proposat recuperar i salvar l’albercoc, producte estrella i més represen-
tatiu del municipi. Davant el declivi continu del cultiu de l’albercoc al municipi i de la mà de l’APAE-
MA, ha  llençat el projecte «Nous albercoquers» per a trobar mesures que frenin aquest abandona-
ment i que donin un nou impuls a la fructicultura de Porreres a finques experimentals del poble. 

Aquestes experiències compten amb el suport i la validació de l’Institut de Recerca i Formació Agrà-
ria i Pesquera de la Conselleria d’Agricultura, a través de la seva designació de les finques com a expe-
rimentals. Aquests assajos s’acorden per part del pagès i el tècnic, amb la finalitat d’assegurar uns
objectius de recerca sense comprometre la productivitat.

No és requisit tenir la finca inscrita dins Agricultura Ecològica, però totes les experiències que es
duran a terme seran amb pautes d’una agricultura sostenible. 

La durada del projecte se situa entre juliol del 2016 i desembre del 2017. 

PREMIS LITERARIS VILA DE PORRERES

La regidoria de Cultura de l’Ajuntament de
Porreres ha creat els premis literaris “Vila
de Porreres” que s’atorgaran per
primera vegada com a premi
municipal aquest 2017. L’objectiu d’a-
quests premis és consolidar “el compromís
de la nostra vila amb la cultura i la llengua i
l’enteniment d’ambdues com a patrimoni i
com a actiu  a potenciar, creador de rique-
sa i de cohesió social”, explica el regidor de
Cultura, Gaspar Mora.

Concretament els premis convocats són de novel·la breu (80 a 100 pàgines),que està dotat amb 4.000
euros i l’edició del llibre, i de poesia (mínim de 300 versos), dotat amb 2.000 euros més l’edició de l’obra. 

Els treballs inèdits s’han de lliurar entre els dies 1 i 30 d’agost enquadernats en tres exemplars a Edi-
cions Balèria, carrer de la Maquinaria 4, 2n, porta 2ª 07011 de Palma (Polígon de son Valentí).

NETEJA TORRENTS

A les acaballes del 2016 el Govern balear va dur a
terme una neteja de part dels torrents del municipi. El
primer jaç netejat fou el del torrent del camí d’es Pont-
Na Bosca i cap a Banyeres. Aquestes tasques comença-
ren després de les reclamacions de la batlessa de
Porreres, Francisca Mora, qui des del 2013 en demana a
la Conselleria de Medi Ambient la neteja a causa “del
mal estat dels torrents i el greu perill d’inundacions
que suposen”. Francisca Mora ha celebrat l’inici de les
tasques de neteja perquè “és una reivindicació
que feim des de fa massa anys”.



Malauradament, aquestes tasques no varen impedir les inundacions de desembre i gener, les
qual provocaren danys a béns privats i públics. Aquests estan valorats en 274.000 euros. Enviàrem
una relació d’aquests danys, valorats en 274.000, al Govern central però encara no ha contestat. 

PLA DE SANEJAMENT I DRENATGE URBÀ DEL MUNICIPI

L’Ajuntament de Porreres ha elaborat un pla municipal de millora del sanejament i drenatge urbà del
municipi. El regidor d’Urbanisme i Manteniment, Jaume Martorell, explica que “l’objectiu d’aquest
ambiciós projecte és comptar amb un document que ens serveixi de guia, un diagnòstic del funcio-
nament de la xarxa de drenatge i de sanejament urbà per definir les actuacions necessàries per ade-
quar-la a les necessitats actuals i futures de tot el municipi”. 

L’àmbit geogràfic del treball es va centrar en el nucli urbà de Porreres, amb l’actual estructura urbana
i addicionant les previsions de desenvolupament urbanístic contingudes en les normes subsidiàries
del municipi. 

NORMES PER A LA
CORRECTA
TINENÇA DE CANS

L’Ajuntament de
Porreres recorda les
normes per a la
correcta tinença de
cans i que qualsevol
incompliment pot
rebre una sanció
mínima de 60 euros.
Per altra banda, per
tal de fomentar la
retirada dels excre-
ments, regala un
porta-bosses que els
propietaris de cans
poden passar a cer-
car per les oficines
municipals amb la
documentació dels
animals.



A PORRERES RESPIRAM UN AIRE EXCEL·LENT

Una campanya de la direcció general d’Energia i Canvi Climàtic de la Conselleria de Territori, Energia i
Mobilitat, ha conclòs que la qualitat de l’aire a Porreres és “excel·lent”. Aquesta prova es va dur a terme
entre els dies 18 de febrer i 10 de maig de 2016 amb la col·locació d’unitats mòbils al carrer Sala, al
costat de la plaça Santa Catalina Tomàs amb l’objectiu de conèixer la qualitat de l’aire que respiren
els ciutadans.  

A les conclusions, a banda d’apuntar que la qualitat és excel·lent, s’informa que els valors assolits dels
diferents contaminants estudiats, s’han mesurat valors “molt acceptables” d’SO2, NO2, PM10 i d’O3.

ÈXIT DEL PRIMER TASTART

L’àrea de Cultura de l’Ajuntament de Porre-
res va organitzar la primera nit de l’art que
va dur per nom Tastart. Més 50 artistes, entre
locals i vinguts d’altres municipis de Mallor-
ca, i cinc cellers varen omplir el nucli urbà,
edificis particulars, espais públics i places i
carrers d’un recorregut on contemplar la
seva obra i, alhora, tastar els vins dels cellers.
Aquesta nit de l’art pretén esdevenir una
oferta diferenciada de la resta de nits de l’art que ja funcionen a altres indrets de Mallorca. Aquesta
festa neix amb “l’objectiu i l’al·licient diferencial de connectar l’art, en les seves diferents manifesta-
cions, i el món del vi, que pensam que pot ser un dels eixos prioritaris que posa en valor aquesta pro-
posta”. apunta el regidor de Cultura de l’Ajuntament de Porreres, Gaspar Mora.

NOVETATS A LA BIBLIOTECA

Noves activitats de la biblioteca: Taller de Lectura Fàcil, ja hi ha dos grups fent feina. També s’ha creat
el Club de lectura juvenil que és reuneix els dissabte i un nou taller “UEP Com anam?” per adults, per
aprendre a xerrar català d’una manera informal.

A més, la Biblioteca continua amb el programa de Novetats literàries mensuals encara que ja no
compti amb la subvenció del Consell.

La Biblioteca assumeix els ordinadors i l’accés a Internet lliure i gratuït després que la Fundació Bit no
hagi renovat el conveni de Telecentres de la XarxaBit.

BOSSA VERMELLA:
Els veïnats que encara no teniu el paquet de bosses vermelles de 2017, podeu passar-lo 

a cercar per les oficines municipals amb el rebut de fems.

TELÈFONS DE LA POLICIA LOCAL:
971 101 910 / 605 098 760

TELÈFON DEL POLICIA TUTOR: 
605 098 760. Podeu denunciar casos de assetjament escolar (bullying) via whatsapp.

QUEIXES I SUGGERIMENTS:
Recordam que a la pàgina web teniu l’apartat de queixes i suggeriments. 

Si no les voleu presentar en xarxa, podeu fer-ho directament a les oficines municipals.




