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S’han presentat 25 participants de poe-
sia: 8 provinents de les Illes Balears, 14 
de Barcelona, 1 de València, 1 de Madrid 
i 1 de França.
De novel·la hi ha 7 participants: 2 de les 
Illes Balears i 5 de Barcelona.

Les obres del carrer Major de Porreres consten 
de les següents actuacions:
• Renovar la xarxa d’aigua potable i d’aigües re-
siduals.
• Acondicionar totes les voreres.
• Crear una xarxa de drenatge en el tram de carrer 
que va des de la Ronda fins al carrer Rei Jaume I.
• Canviar tot el paviment asfàltic del carrer.

L’Associació Nacional d’Agents Tutors 
(ANAT) ha realitzat un reconeixement 
públic a la feina que fan els policies tu-
tors a tot Espanya. Entre els guardonats 
s’hi troba el policia de Porreres, en Pedro 
González Mas, pel projecte d’Activitat 
d’Oci Saludable i Inclusiu, dirigit a ado-
lescents en la categoria d’excel·lència.
Volem agrair-li la feina feta i l’impuls 
d’aquests projectes.
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PRESSUPOSTS

El pressupost municipal és el pla econòmic i financer 
que explica com l’Ajuntament gestiona els doblers pú-
blics per donar resposta a les necessitats de Porreres. 
Planifica, programa, controla i avalua les tasques mu-
nicipals.
Els tècnics municipals junt amb l’equip de govern dis-
senyen el pressupost. Posteriorment s’informa a tots 
els grups municipals per poder fer les al·legacions i es 
presenta al ple municipal per al seu debat i aprovació.

Imposts directes: Contribució o IBI
Imposts indirectes: Ingressos derivats de la recapta-
ció d’imposts per a la realització d’obres, instalacions, 
etc.
Taxes: Imports que cobra l’ajuntament per oferir ser-
veis, com la recollida de fems, servei d’atenció domici-
liària o l’escoleta.
Transferències corrents: Els doblers que reb d’altres 
administracions, com la mancomunitat, Govern o l’Es-
tat.
Ingressos patrimonials: Els cànons derivats de les 
concessions com la piscina i altres.
Transferències de capital: Ingressos de qualsevol 
altra adiministració destinats a finançar despeses de 
capital.

Ingressos

Imposts directes 1.738.481,60

Imposts indirectes 171.021,90

Taxes 233.088,65

Transferències corrents 1.348.407,62

Ingressos patrimonials 15.100,00

Transferències de capital 358.900,03

Total Ingressos 3.855.000,00



L’Ajuntament de Porreres per a l’any 2020 preveu uns ingressos 
 de 3.855.000 €

Les partides de despesa dels pressupostos del 2020 resumides a 
la figura, s’han agrupat perquè sigui més visual. Podeu trobar el 
pressupost aprovat pel ple de dia 3 de març del 2020 a la pàgina 
web de l’Ajuntament de Porreres o al BOIB.

Dins promoció turística es troba el pressupost de desenvolu-
pament rural de 4.500 € i les rutes senderistes destaquen dins 
aquesta partida amb un pressupost de 347.259 €.

En l’assistència social primària, es manté la despesa de servei 
de menjar a domicili, on l’Ajuntament subvenciona amb 2 € per 
menú aquest servei.

Cultura, inclou les partides a la promoció cultural que fan les as-
sociacions de la vila, el manteniment del museu i l’auditori.

Dins Joventut i participació ciutadana, inclou la reforma del casal 
per a joves i la contractació d’una dinamitzadora juvenil. 

A la partida destinada al funcionament de centres docents, s’ha 
augmentat la partida per a la reutilització de llibres i material di-
dàctic.

La despesa destinada a festes ha disminuït en comparació amb el 
pressupost del 2019.

27-1-20 El Pi MÉS PP PSOE 
Reglament carrera professional V V V V 
Autorització ATIB per a fitxers impost de vehicles V V V V 
Publicació anual balances fiscals i model 
finançament autonòmic (EL PI) 

V V V V 

Augment de la partida de reutilització de llibres i 
material didàctic (MES) 

Instar als ajuntaments de Vilafranca i Montuïri a 
augmentar la partida 

V V V O 

Augmentar partida fins a 10 € alumne O V O O 
X: vots en contra O: abstenció V: vots a favor 

03-2-20 El Pi MÉS PP PSOE 
Pressuposts Ajuntament de Porreres 2020 V X O V 

X: vots en contra O: abstenció V: vots a favor 



SESSIÓ PLENÀRIA DE DIA 27 DE GENER:
- Els partits de l’oposició (MÉS i PP) varen demanar que es retiràs de l’ordre del dia, 
el punt que contemplava estudiar i aprovar els pressuposts d’enguany, al·legant que 
havien tengut poc temps per analitzar-los. L’equip de govern va acceptar la proposta 
i es va ajornar l’estudi i aprovació dels pressuposts el dilluns dia 3 de febrer.

- Es va aprovar per unanimitat de tots els grups polítics el Reglament que regularà la 
carrera professional del personal que treballa a l’Ajuntament. Aquest reglament re-
coneixerà tots els llocs de feina, l’antiguitat i els cursos de formació realitzats fora de 
l’horari laboral per part dels funcionaris/funcionàries i del personal laboral de l’Ajun-
tament. En els Pressuposts ja es contempla la partida econòmica per abonar tot el que 
fa referència a la carrera professional, tal i com estableix la llei estatal.

- També per unanimitat es va aprovar autoritzar a l’Agència Tributària de les Illes 
Balears (ATIB) a emprar les dades personals de les persones empadronades a Porreres 
per el cobrament dels impostos de circulació.

- El PI va presentar una moció demanant que el Govern Central publiqui cada any les 
balances fiscals que són un instrument d’informació econòmica que contempla els 
ingressos i despeses de les comunitats autònomes i de l’Estat i que es revisi el siste-
ma de finançament que permeti, en un futur, que el Govern Balear recapti, gestioni 
i liquidi els impostos que s’abonen a la nostra comunitat autònoma. Dita moció va ser 
aprovada per unanimitat de tots els partits polítics.

- MÉS va presentar una moció demanant una sèrie de modificacions de la partida 
pressupostària dedicada a la reutilització de llibres i material didàctic.
Gràcies a l’acord de tots els grups polítics, es va augmentar l’import contemplat en 
aquesta partida; amb aquest acord, a cada alumne li pertocarà 4 € d’aquesta subven-
ció enfront dels 2 € que li pertocaven fins ara. Recordar que les APIMAS reben els 
ingressos que obtenen de la venda de begudes de les Festes de Sant Roc (una mitjana 
de 6.000 € per cada escola).

El dimarts dia 9 de juny, es podrà renovar 
el DNI a totes les persones que ho neces-
sitin. És necessari inscriure’s abans a les 
oficines de l’Ajuntament.

A partir del 12 de març l’Ajuntament ofe-
rirà un punt d’assessorament energètic. 
Veniu amb la factura de la llum i vos in-
formaran. És necessària cita prèvia.
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