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IT)trNTIFICACIO DE LA SESSIO

. Núm.9/2019.
o Carácter: ordinária.
o Data: 23l9lz0l9
. Horari: de 20,05 a 22,35 hores.
. Lloc: Sala de sessions de I'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 Antónia Veny Sena (El Pi); Maria Rosa Juan Moll (MES); Sebastiá
Lliteres Lliteres (MES); Bartomeu Garí Salleras (MES); Joan Obrador Gomals (PP); M'
Agnés Sampol Sabater (PP); Teresa Juliá Juliá (PP); Miquel Angel Veny Mestre (PSOE).

. Secretaria - intervenció: Maria del Mar Estarellas Pascual.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIO

La batlia dona Ia benvinguda a les persones assistents. A continuació, s'explica que es durá a

terme la sessió plenária ordinária del mes de setembre. A l'hora a dalt assenyalada es reuneixen a

la Casa Consistorial els Srs./es Regidors/es que s'indiquen a dalt presidits per la Batlia i assistits
per la secretária de la corporació, amb la finalitat de dur a terme la sessió plenária de l'Ajuntament
que havia estat convocada pel dia d'avui. Comprovada l'existéncia del quórum que exigeix la

Llei, s'ordena el comengament de la sessió amb I'ordre del dia indicat.

ACTE DE RECONEIXEMENT AL FUNCIONARI SR. JOAN MAYOL GORNALS AMB
MOTIU DE LA SEVA JUBILACTÓ.

La Sra. Batlessa explica que el consistori, en nom de tot I'Ajuntament de Porreres, vol retre un

homenatge i reconeixement a la feina feta al Sr. Joan Mayol Gornals amb motiu de la seva

jubilació el 3l d'agost de 2019.

La Sra. Maria Rosa Juan, regidora MES, li desitja molta sort en aquesta nova etapa, salut i alegria

i li agraeix tots els anys de dedicació tant a I'ajuntament com al poble de Porreres.

La Sra. M'Agnés Sampol, regidora PP, en nom del Partit Popular de Porreres li agraeix la
immensa tasca professional que ha dut a terme des de I'l de gener de I'any 1976 fins al 3 I d'agost

de 2019. Destaca la seva disponibilitat, lleialtat, professionalitat i compromís per ajudar a resoldre

els problemes que s'han plantejat a tothom, tant als particulars com a l'Ajuntament. Ha estat

I'esperit de I'ajuntament durant molts d'anys. Som conscients que es crea un buit iestan al seu

costat en aquesta nova etapa que comenga. S'agraeix tot el que ha fet pel poble de Porreres.

El Sr. Miquel Angel Veny, regidor PSOE, agreix tota la tasca que ha fet pel poble i que tothom

reconeix. Li desitja molta sort, salut i alegria i que ho pugui gaudir durant molts anys.

Sra. Francisca Mora, batlessa, diu que és molt dificil resumir tants d'anys de compartir feina amb
moments bons i dolents. Diu que l'enyoraran i el trobaran a faltar. Destaca el seu esforg, dedicació
i gran companyonia. També li agraeix que li hagi fet costat en mals moments personals. Destaca la

paciéncia que ha tingut la seva família per les hores que ha dedicat al poble de Porreres i a

l'ajuntament. Finalment li fa entrega d'una pintura amb la imatge del poble de Porreres realilzada
per I'artista Andreu Maimó.

El Sr. Joan Mayol agraeix el reconeixement a la seva feina, demana perdó si s'ha equivocat en cap
moment i fa constar que ha actuat amb neutralitat amb tots els partits polítics del consistori.
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En compliment del que disposa l'art. 97.2 de la Llei 2012006, de l5 de desembre, municipal i de
régim local de les llles Balears, la batlia demana si algun membre de la corporació vol formular
qualque observació a l'acta de la darrera sessió anterior.

La Sra. Maria Agnés Sampol, regidora PP, recorda que va demanar consultar el projecte de rutes
senderistes. El Sr. Martorell, regidor d'urbanisme, contesta que encara no está redactat i que just
es va fer una memória per sol licitar la subvenció.

El Sr. Sebastiá Lliteres, regidor MES, manifesta que han comunicat diverses modificacions
perqué s'incloguin a I'acta final i que es tracta de comentaris que v¿rem fer i que no hi apareixien,
ique consideren prou importants perqué poguessin constar en acta.

Finalment se sotmet a votació i s'aprova per unanimitat I'acta de la sessió plenária ordinária núm
I de 2917/2019.

SEGON. ESTUDI I APROVACIÓ DEL CONVENI INTERADMINISTRATIU DE
TARGETA CIUTADANA AMB L'EMT DE L'AJUNTAMENT DE PALMA.
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La Sra. Francisca Mora, batlessa, explica que ja fa temps que s'havia parlat amb els diversos grups

polítics de signar el conveni de transport amb I'EMT. Diu que ara ha estat possible perqué ha

canviat el sistema de tarifes i s'estableixen dive¡sos trams segons les diferents categories com per

exemple menors, estudiants, majors de 60 anys o persones amb discapacitat. Diu que es fará una

campanya d'informació per explicar com obtenir la targeta. Afegeix que és complicat fer un estudi

económic perqué no es pot saber el nombre d'usuaris que ho faran servir ijust s'ha pogut fer una

estimació segons el nombre d'habitats tenint en compte els altres ajuntaments i s'ha fet una

previsió anual d'uns 8.500 €. Explica que a la Comissió Informativa es va fer una errada i es va

parlar d'uns 800 € anuals quan eren mensuals. També diu que hi ha una errada al conveni atés que

en el punt nové parla de finalitzar el conveni el dia 3l de desembre del 2018 mentre que la seva

finalització será al 3l de desembre de 2020 i llavors es podrá prorrogar anualment. Diu que les

bases de les beques de transpoñ escolar exclouran les persones que es beneficien d'aquest conveni

perqué no hi hagui una duplicitat.

La Sra. Maria Agnés Sampol, regidora PP, diu que estan molt contents que s'aprovi aquest

conveni. Recorda que es va incloure a la comissió informativa de 24 de juliol de 2014 peró que

llavors no es va incloure a l'ordre del dia del ple. També es va instar per part de l'oposició en el ple

del mes de novembre de 2017 perqué es va dir que el cost ascendia a 25.000 € i que no es podia

assumir Estam contents que s'hagi recollit la proposta i demana quins criteris han canviat. La Sra.

Batlessa contesta que el contingut és diferent perqué va per criteris i no s'estableix una quota fixa
per a tothom. Continua dient que pensaven que era una bona opció peró que l'import no era

assumible.

La Sra. Maria Rosa Juan, regidora MÉS, diu que al seu grup els hi sembla bé, peró no estan

d'acord en el fet que sigui incompatible amb les beques de transpórt. La nostra opinió és que la

beca de transport escolar respon a unes necessitats diferents que el descompte amb la targeta

ciutadana. Per nosaltres, no té res a veure una cosa amb I'altra, a no ser que durant el curs. una

persona justifiqui la beca de transport escolar amb tiquets de I'EMT. Per exemple, un estudiant

que gaudeix de la beca de transport escolar quan acaba el curs pot haver d'utilitzar I'EMT. El Sr.

Veny, regidor PSOE, diu que no es poden donar dues subvencions pel mateix concepte. La Sra

Batlessa afegeix que hi ha gent que justifica la subvenció de les beques amb els tiquets de I'EMT i

seria incompatible. Per aquest motiu, considera que cal incloure-ho dins el reglament de beques.
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Finalitzat el debat, vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 121912019, el Ple de
l'Ajuntament de Porreres aprova per unanimitat el següent acord:

«L'Ajuntament de Porreres está interessat a adherir-se al Conveni intermunicipal de targeta
ciutadana per subvencionar el transport urbá col lectiu de viatgers que presta I'EMT a Palma,
respecte dels seus veins, amb |es mateixes condicions que I'Ajuntament de Palma té establertes
per als seus residents. Per tot aixó, el Ple de la corporació acorda:

Primer. Aprovar el Conveni intermunicipal de targeta ciutadana entre I'Ajuntament de Palma. el
Consell d'Administració de I'EMT-Palma i I'Ajuntament de Porreres, el qual s'adjunta com Annex
I.

Segon. Facultar a la batlia a executar I'esmentat acord.

Tercer. Notificar-ho a l'Ajuntament de Palma.

AnnEx I. CONVENI INTERMLNICIPAL DE TARGETA CIUTADANA

REUNITS

D'una part, el Sr. José Hila Vargas, amb el DNI núm._, de la corporació municipal, en

exercici de les facultats que té atribuides en virtut de I'ar¡.icle 124 de Ia LIei 7/1985, de 2 d'abril.
reguladora de les bases del régim local, actuant en nom irepresentació de I'Ajuntament de Palma
(CIF P-07040001). en la seva condició de batle-president de la corporació municipal, assistit pel

secretari adjunt, Sr. Miquel Ballester Oliver.

D'una altra, la Sra. Francisca Mora Veny, amb el DNI núm.430683 l8J, de la corporació
municipal, en exercici de les facultats que té atribuides en virtut de I'article 2l de la Llei 7/1985,

de 2 d'abril, reguladora de les bases del régim |ocal, actuant en nom i representació de

I'Ajuntament (CIF P-0704300C ), en la seva condició de batlessa - presidenta de la corporació
municipal.

I, de l'altra, el Sr._, amb el DNI , d'aquesta entitat en exercici de les facultats que té

atribuides en virtut de l'acord del Consell d'Administració de l'EMT-Palma de data 23 de juny de

2011, elevat a escriptura pública en data l4 dejuliol de 201I davant el Notari Maria Jesús Ortuño
Rodríguez, actuant en nom i representació de l'Empresa Municipal de Transports de Palma SA -

EMT (CIF A-071 525 l5), en la seva condició de president d'aquesta entitat.

MANIFESTEN QUE:
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L'Ajuntament de Porreres es troba interessat a subvencionar el transport urbá col lectiu de

viatgers que presta I'EMT a Palma, respecte dels seus veihs, amb les mateixes condicions que

I'Ajuntament de Palma té establertes per als seus residents, a través de les possibilitats que ofereix
la tecnologia aplicada a la seva Targeta Ciutadana.

L'Ajuntament de Palma i I'EMT - Palma estan disposats a prestar la seva col laboració per fer
efectiva la voluntat de I'Ajuntament de Porreres.

Consegüentment, reconeixent-se ambdues parts la capacitat legal necessária per formalitzar el

present document. CONVENEN :

Primer. L'Ajuntament de Porreres demana inicialment el reconeixement per als seus veins dels

(--j. )
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perfils següents: Resident, Menor gratuit, Menor, Estudiant, Carnet Gran A. Camet Gran B,
Carnet Verd i Família nombrosa.

S'aplicaran a I'usuari de la Targeta Ciutadana amb perfil reconegut per I'Ajuntament de Porreres
les mateixes tarifes que les establertes al quadre tarifari de línies urbanes de I'EMT per als
residents a Palma, vigent en cada cas.

En conseqüéncia, I'Ajuntament de Porreres subvencionará les diferéncies entre la tarifa de perfil
no resident (1,15 €) i Ia reconeguda i aplicada al veí del seu municipi, que actualment (amb l'lVA
inclós) són les següents:

Perfil

Resident

Menor gratu¡1

Menor

Estudiant (majors de 16 anys)

Camet Gran A

Carnet Gran B

Camet Verd

Família nombrosa

Tarifa Diferéncia

0,35

I,t5

q85

0J0

l,l 5

0,85

0,85

0,85

per subvencionar

,9'80
0

0,30

0,45

0

0.30

0.30

0,30
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Aquesta diferéncia a subvencionar per part de l'Ajuntament pot variar en funció de si l'usuari

adquireix bons mensuals o no.

Aquest quadre de tarifes és el vigent actualment (BOIB núm. 193 de 21.12.11) i en cada moment

s'adaptará a les tarifes que vagi aprovant I'Ajuntament de Palma.

Segon. L'EMT - Palma es compromet a acceptar les cancel'lacions (pagament de tiquets) que es

realitzin a la seva flota a través de la Targeta Ciutadana, reconeixent els perfils que ha sol licitat
l'Ajuntament de Porreres i aplicant, consegüentment, el régim de tarifes específic d'aquells.

A aquest efecte, I'Ajuntament de Palma introduirá la modificació del programari de Targeta

Ciutadana que permeti reconéixer els perfils a qué es refereix I'apartat anterior.

El reconeixement del perfil de resident al municipi de Porreres suposa gaudir de transbordament

gratuil entre línies urbanes de I'EMT - Palma dins els 90 minuts següents al primer embarcament,

i"rt" 
"up 

cost a facturar. L'EMT - Palma assumeix la comissió que s'aplica a cada

cárrega/recárrega del moneder de transports, a qualsevol punt o establiment habilitats amb aquest

efecte.

Tercer. L'EMT - Palma facturará mensualment a I'Ajuntament de Pórreres les diferéncies de preus

entre el que s'hagi cobrat en el moment de la cancel'lació (viatge) i el corresponent al perfil de no

resident (1,15 €) (amb I'IVA inclós). Aquesta facturació contindrá el nombre de viatges que hagi

realitzat el conjunt d'usuaris de cada perfi[ durant el període objecte de facturació.

Els imports de les factures que genera I'Empresa Municipal de Transports Urbans de Palma, S.A.

s'ha d'abonar al número de compte corrent que designi aquesta.

Quart. En el supósit que s'utilitzin tiquets d'emergenci4 la implantació dels quals está prevista,
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perqué es trobi pendent de fabricació i/o entrega la Targeta Ciutadana sol licitada, l'Ajuntament de
Palma es fará cárrec de les diferéncies (no resident - resident) corresponents a aquestes
cancel'lacions en efectiu ino es facturaran a l'Ajuntament de Porreres com a tarifa
subvencionada.

Cinqué. En tot el que no preveu aquest conveni, hom s'ajustará al que disposa el Decret de Batlia
núm. 201705488, de 22 de marg de 2017, TARGETA CIUTADANA: Normes sobre sol licitud
d'emissió i ús (BOIB núm. 37, de 28 de marg), i altra normativa que es dicti en el futur a I'efecte.

Aixó no obstant, per facilitar i agilitar la tramitació de les sol licituds de la Targeta Ciutadana, els

ajuntaments de Palma iPorreres establiran els circuits especials de tramitació que resultin més

convenients en cada moment.

L'Ajuntament de Porreres proposará el sistema que consideri més adequat per acreditar els perfils
que associa als seus veihs, el qual será reconegut per I'Ajuntament de Palma, que no assumirá cap

responsabilitat sobre Ia seva procedéncia o improcedéncia.

L'Ajuntament de Porreres haurá d'establir els terminis de revisió/caducitat de perfils. als efectes

de la seva anul'lació, modificació o validació, així com el sistema que adopti per facilitar la

informació adequada a I'Ajuntament de Palma per a la seva incorporació als aplicatius
informátics. La determinació dels circuits especials de tramitació igestió s'annexará al present

Conveni.

Seté. El conveni s'extingirá, a més del compliment de la seva vigéncia, per les següents causes:

- Per mutu acord de les parts.

- Si es produeixen circumstáncies que fessin impossible o innecessária la seva realització o

continuació.
- Per incompliment de les condicions establertes en el conveni.
- Per no atendre el pagament de les corresponents liquidacions a I'EMT.

Respecte de les actuacions en curs, pels casos d'extinció del conveni, l'Ajuntament de Porreres

liquidará les efectivament realitzades.

Vuité. Es creará una comissió de seguiment del present Conveni integrada per dos representants

de l'Ajuntament de Porreres, dos representants de I'Empresa Municipal de Transports, SA idos
representants de l'Ajuntament de Palma, essent la presidéncia a cárrec d'aquest, per garantir la
correcta execució del Conveni i resoldre els dubtes i controvérsies que puguin sorgir en I'aplicació
i interpretació de les seves cláusules, sempre dins de la legalitat vigent.

La comissió es regirá quant a Ia seva constitució, funcionament iadopció d'acords per la
normativa vigent en matéria d'órgans col legiats prevista als articles l5 i següents de la Llei

40/2015, d'l d'octubre, de Régim Jurídic del Sector Públic.

Nové. El present conveni que tindrá vigéncia a partir de la seva signatura i finalitzará el 3l de

desembre de 2020, es prorrogará automáticament per anualitats, previ informe favorable de la
comissió de seguiment que haurá de valorar la correcta execució del conveni i comprovar
I'existéncia de consignació económica adequada i suficient per al seu compliment, llevat que una

de les parts el denuncii amb un mes d'antelació al terme inicial de finalització del Conveni o

qualsevol de les seves prórrogues.
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Sisé. A les sol licituds de targetes ciutadanes expedides a conseqüéncia del present Conveni.
figurará, a més de I'escut de l'Ajuntament de Palma, el de I'Ajuntament de Porreres.
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Per altra banda, l'Ajuntament de Porreres podrá denunciar el conveni dins el mes següent a la data
de l'aprovació municipal de la revisió anual del quadre de tarifes.

Desé. Les diferéncies entre la tarifa de perfil No resident (1,15 €) i les tarifes reconegudes i
aplicades als veihs del municipi de Porreres se subvencionaran amb cárrec a l'aplicació
pressupostária corresponent del Pressupost de l'Ajuntament, en el qual s'ha de consignar el crédit
suficient per a sufragar les despeses generades en compliment d'aquest conveni.

Onzé. El present conveni té naturalesa administrativa prevista a Ia Llei 912017, de 8 de novembre,
de contractes del sector públic, quedant exclós del seu ámbit d'aplicació ies regirá pels seus
propis termes i condicions. Les qüestions litigioses que se suscitin quant a la interpretació i

execució del present conveni se sotmetran al coneixement dels jutjats i tribunals de l'ordre
jurisdiccional contenciós administratiu.

l, com a prova de conformitat amb tot el que s'hi manifesta iconvé, signen el present Conveni -
marc per triplicat i a un sol efecte, en la data i al lloc de I'encapgalament»

TERCER. ESTI]DI I APROVACIÓ DEL PLA D'ACCIÓ PER L'ENERGIA SOSTENIBLE
I ELCLIMA

La Sra. Batlessa explica aquesta proposta d'acord que es tracta d'una iniciativa promoguda pel

Pacte de batles i batlesses contra el canvi climátic, la qual consisteix en una feina d'análisis,
diagnóstic idetecció de riscos ifebleses del poble de Poneres amb relació a la gestió de residus o
els riscs d'incendis per exemple. Segons el document, que consta d'unes 200 págines. el que

consumeix més COz són els vehicles. S'estableixen 4 línies estratégiques, distribuides en 27
accions que s'han de dur a terme fins al 2030. Són mesures relatives a fomentar I'eficiéncia
energética, passar l'enllumenat a led, les energies renovables, la instal'lació de plaques

fotovoltaiques, la mobilitat, la gestió de residus, els equipaments públics, les campanyes de

sensibilització a la ciutadania com per exemple passar els electrodoméstics a classe A. fer cursos

de formació pels empleats públics, separació d'aigües, revisar les fuites d'aigües. entre altres.
Explica que s'han instal lat plaques solars al pavelló i a l'Escola Nova i que, la següent prevista, és

en el camp de futbol. Una altra acció és controlar el consum energétic dels diferents equipaments
per saber a quines hores es consumeix més o menys. El pla es publicará al web municipal. Diu
que és un pla t¿cnicament complex que recull accions amb els quals s'ha de fer-hi feina de valent
entre tots. No pot quedar dins un calaix perqué es tracta del futur dels nins i nines de Porreres.

El Sr. Sebastiá Lliteres, regidor MES, manifesta que veuen la necessitat d'aprovar aquest text per

poder obtenir les ajudes necessáries per a desenvolupar el pla i s'alegren que el Consell de

Mallorca a través del Departament de Desenvolupament Local, doni suport al món local en el

trámit d'aquests documents. Simplement afegir que, segons tenim entés, el text s'ha de penjar en

anglés a una plataforma digital de la Unió Europea (web Covenant of Mayors: Pacte de Batles)

per a seguir amb la tramitació adequada. La Sra. Batlessa contesta que ho fará l'empresa que ho ha

redactat.

La Sra. Maria Rosa Juan, regidora MÉS, demana si ja es té pensat quines subvencions es podran

demanar segons la priorització que estableix el pla. Es contesta que sí, i que les subvencions del
pla d'obres i serveis del Consell també inclouen aspectes relatius a l'estalvi energétic com

l'adquisició de vehicles eléctrics. També explica que. recentment, s'han tramitat les subvencions
del Consell per modificar l'enllumenat de la fagana de l'ajuntament i del Pou de la Dama.

La Sra. Maria Agnés Sampol, regidora PP, diu que el pla és molt ámbiciós perqué inclou moltes

ACTA SESSIÓ PLENARIA ORDTNAPJA NÚM. 9 DE 2319/20I9

Paper transcr pció acords i resolucions

0783730 |



0783729 I

lúGovern de les llles Balears
feines técniques. Demana si I'ajuntament ja té prevista la despesa que suposará la seva execució o
té previst quines subvencions rebrá. La Sra. Batlessa contesta que I'ajuntament anirá pressupostant
les partides així com es convoquin les subvencions. Explica que es tracta d'un pla que estableix un
objectiu a aconseguir ique ha de prioritzar les accions que s'han indicat. Diu que n'hi ha que són

de més fácil aplicació i altres més complicades com modificar el llum del camp de futbol. EI Sr.

Veny, regidor PSOE, diu que el PAESC no té un criteri económic sinó del punt de vista de
reducció d'emissions i que es tracta d'una planificació per saber quines accions cal anar executant.
El Sr. Martorell, regidor de manteniment diu que s'han de fer accions de prevenció com sequera.

La Sra. Batlessa afegeix que es poden incloure mesures que ja estan executades.

Finalitzat el debat, vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 121912019, s'aprova
per unanimitat el següent acord:

«El l5 d'octubre de 2015 es va presentar el "Pacte dels Batles iBatlesses pel Clima il'Energia
Sostenible" i els municipis adherits es comprometen a executar accions per assolir la reducció
d'emissions de gasos d'efecte hivemacle (GEH) de com a mínim del 40%, augmentar l'eficiéncia
energética un 27%o i l'ús d'energies renovables rn 27Yo l'any 2030. Per la qual cosa. cal adoptar
una estrat¿gia d'adaptació al canvi climátic, que es recull en els "Plans d'Acció per l'Energia
Sostenible i el CIima" (PAESC). El municipi de Porreres es va adherir al nou "Pacte de Batles i
Batlesses pel Clima i I'Energia Sostenible" pel Ple Municipal celebrat el 24 d'octubre de 201 6.

Per tot aixó, el Ple de I'Ajuntament de Porreres, aprova per unanimitat el següent acord.

Primer: Aprovar el Pla d'Acció per I'Energia Sostenible i el Clima" (PAESC) per a lluitar contra el

canvi climátic que consta de 27 accions d'adaptació:
l. Educació ambiental sobre energia i canvi climátic als centres educatius
2. Instaurar prog¡essivament la xarxa separativa d'aigües residuals al municipi
3. Aprofitament d'aigües freátiques ipluvials en el reg i la neteja municipal
4. Finangament d'una bassa de reg a partir de l'impost del turisme sostenible
5. Campanya d'estalvi de consums d'aigua als equipaments públics i al sector doméstic

6. Identificar i arreglar les fuites en la xarxa d'abastament i sanejament mitjansant sistemes

de telegestió
7. Ordenanga municipal per a l'estalvi d'aigua que inclogui els sectors doméstic, industrial,

serveis i agrícola
8. Selecció d'espécies vegetals autóctones amb baix requeriment hídric per jardineria

municipal
9. Optimització dels sistemes de reg (reducció de fuites imillora de programacions)

10. Auto compostatge i reutilització de restes dejardineria ide menjadors escolars

I l. Optimitzar la freqüéncia de neteja dels embornals

I 2. Fomentar els espais urbans amb aigua per refrescar-se i ombra

13. Aprofitament i gestió dels boscos locals per biomassa i fusta

14. Control iprevenció de plagues (processionária, mosquit tigre, vespa asiática, etc.)

15. Optimització de la xarxa de camins i pistes mitjangant un pla de manteniment

16. Productes de proximitat ikm 0 (agrícoles i forestals)
17. Acords de Custódia del Territori
18. Campanyes pel control de plagues que afecten la salut (mosquit tigre, vespa asiática, etc.)

19. Optimitzaq revisar i millorar els sistemes d'alerta i comunicació a la població

20. Crea¡ sistemes d'alerta ciutadana (early warning systems) per a onades de calor, de fred.

llevantades i temporals de mar
21 . Campanyes especifiques per al turisme en relació amb l'estalvi de recursos i l'adaptació al

canvi climátic
22. Transparéncia de les dades de consum d'aigua dels equipaments municipals
23. Xarxa d'hidrants optimitzada
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La Sra. Batlessa explica aquesta proposta d'acord que consisteix en reconéixer set factures dels
anys 201 7 i 2018 per import de 904,16 e i que s'han d'incorporar al pressupost 2019 per poder-les
pagar als proveidors.

La Sra. Maria Agnés Sampol, regidora PP, demana informació de dues factures d'un procurador
sobre expedients contenciosos i es contesta que una és d'una procediment sancionar d'una multa
de tráfic i I'altra d'un expedient d'urbanisme d'una síquia que hi havia a Es Terrers.

Finalitzat el debat, vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 121912019, s'aprova
per unanimitat el següent acord:

«Vista la necessitat de reconéixer extrajudicialment els crédits per la presentació de factures
corresponents a exercicis anteriors, que no han estat pagades durant I'exercici 201712018 ique
l'aplicació pressupostária corresponent del pressupost 2019 té crédit suficient.

L'apartat 1 de l'art. 176 del Reial Decret Legislatiu 212004, de 5 de marg, pel qual s'aprova el Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en virtut del principi pressupostari
«d'Especialitat Temporal» estableix que, amb cánec als crédits de l'estat de despeses de cada
pressupost, només es poden contraure obligacions derivades d'adquisicions, obres, serveis ialtres
prestacions o despeses en general que es facin a l'any natural del mateix exercici pressupostari. No
obstant aixó, l'article 60.2 del Reial Decret 500i 1990, de 20 d'abril, estableix la possibilitat del
reconeixement d'obligacions corresponents a exercicis anter¡ors que, per qualsevol causa, no ho
haguessin estat en aquell a qué corresponien i s'atribueix al Ple de la Corporació aquest
reconeixement midangant l'assignació puntual iespecífica d'obligacions procedents d'exercicis
anteriors al pressupost vigent. D'aquesta manera, excepcionalment s'imputaran al Pressupost en
vigor, obligacions corresponents a exercicis anteriors i está admés el sistema del reconeixement
d'obligacions durant I'exercici pressupostari, encara que provinguin aquestes obligacions de
qualsevol altre exercici i tot aixó malgrat alló que disposa l'article 176 del Reial Decret Legislatiu
212004, de 5 de marg, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes

Locals.

Per tot aixó, vist el dictamen favorable de la comissió informativa, d'acord amb l'article 60.2 del

Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, el ple adopta l'acord següent:

PzuMER. Aprovar el reconeixement d'obligacions corresponents a exercicis anteriors
corresponent a factures pendents d'aplicar a pressupost, que es relacionen a continuació:
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24. Instal'lar comptadors d'aigua (a la sortida dels dipósits de distribució, en piscines
municipals i equipaments esportius, etc.)

25. Inclusió de mecanismes d'estalvi d'aigua
26. Legalifzar totes les captacions d'aigua
27. Redacció del Pla de Prevenció iAutoprotecció municipal d'lncendis (PPI)>

QUART. RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRTDITS D'EXERCICIS
ANTERIORS

La legislació aplicable és la següent:
. Articles 163, 169.6, 173.5, 176 a 179 del Reial Decret Legislatiu 212004. de 5 de marg,

pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
o Articles 25.1,26.1,60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, que desplega el Capítol

primer del Títol sisé de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes

Locals.
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Data Factura

núm.
I

l1lt0l20l7 28667613

3 v20t7 00426741

3 | 2t2017 461092924

8/l/2017 t7 t000102

5lt I12018 l8/000055

I l/09/20t8 00571

3t/12t2018 1300329

Empresa

SGAE

TRAOIS SL

S.E. de Carburos
Metálicos SA

Concepte

Actuació 'només quan plou'

Botelles per esdeveniments

Oxigen Medicinal

0783727 I

u

Import

91,96 €

59,84 €

41 .79 €

CIF

c28029643

807 646698

ESA080158
46

José Luis Nicolau 41362045H
Rullán

José Luis Nicolau 41362045H
Rullán

Repsol A78374725

Sa Plaga Fom i 857780470
Pastisseria 2012
SL

Serveis de procurador del Sr 314,70€
José Luis Nicolau Rullán

Serveis de procurador del Sr 59.99 €
José Luis Nicolau Rullán

Revisió periodica, materials i 149.88€
altres

90 Entepans per la mida rnarató 180.00 €

IM PORT TOTA L 904,16 €

SEGON. Aplicar-les a les partides dels crédits corresponents del vigent pressupost municipal.»

CINQUI. f,STUDI I APROVACIÓ DEL CONSELL D'f,NTITATS ESPORTIVES

El Sr. Antoni Sastre, regidor d'esports, explica aquesta proposta d'acord relativa a la creació d'un

Consell d'Entitats Esportives del municipi perqué constitueix un espai de diáleg en el qual es

fomenti Ia col'laboració i cooperació, es detectin els problemes comuns. es potencii el que ja
funciona per poder mirar cap al futur. Pretén fer una análisi DAFO de la situació de l'esport
porrerenc. La seva intenció és que el consell perduri en el temps iper aixó els protagonistes han

de ser les entitats esportives. La figura del regidor just será de coordinador i l'estructura és

senzilla.

El Sr Sebastiá Lliteres, regidor MES, manifesta que, en un principi, consideren una bona

iniciativa la creació d'aquest consell. Tot i aixó, per a poder aportar-hi la nostra opinió i realitzar el

seguiment pertinent com a grup de I'oposició, sol licitaríem que un membre de cada partit de

l'oposició pogués ser present com a vocal a la celebració d'aquests consells sectorials, ja que la

legislació vigent no ho impedeix. Hi som presents a totes les comissions i consideram que també

hi hem de ser als consells sectorials. Ens semblaria voler excloure a una part del poble.

representada aquí per l'oposició i ens impediria poder tenir una informació valuosa per a tothom i

també poder traslladar la informació i opinió que com a oposició podem donar. El Sr. Sastre

contesta que Ia llei no preveu que hi hagi d'haver regidors dels diferents partits polítics ila
intenció és que les entitats esportives siguin les protagonistes. El Sr Lliteres diu que la llei no ho
preveu peró que tampoc ho impedeix, i fa referéncia als articles corresponents del ROF de 1986.

El Sr. Lliteres demana quin paper tendria el secretari del consell sectorial, com s'elegiria i quines

funcions tendria si no ha d'estendre acta ni convocar sessions, que igualment ho faria per ordre del

president? Es contesta que el/la secretaria del consell s'ha d'elegir a la sessió constitutiva del

consell entre els representants de les diferents entitats iles seves funcions serien de suport al

president.

El Sr. Lliteres diu que la seva intenció com a membres de l'oposició no és robar protagonisme a

les entitats sinó quejust sol liciten assistir-hi. sense fiscalitzar-ho. El Sr. Sastre diu que ell, com a

regidor d'esports, es podria reunir directament amb les associacions sense necessitat de constituir
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un consell peró creu que és millor regular-ho. A més, la seva intenoió és que perduri en el temps i
que no es polititzi. Diu que els mantindrá informats.

La Sra. Maria Agnés Sampol, regidora PP, manifesta que els pareix molt bé la proposta i molt
interessant per coordinar temes com el repartiment d'horaris de les instal lacions o I'accés a

subvencions. Insisteixen en forma-hi part com a vocals sense veu ni vot.

La Sra. Batlessa diu que I'experiéncia d'altres comissions posa de manifest que la preséncia dels
grups polítics pot condicionar la participació de les entitats. A més, a vegades se'ls ha fet sevir
amb fins electoralistes. Pensen que ha de ser un espai lliure i no se'ls ha de condicionar. Proposa
que s'aprovi així ique a la primera reunió del consell se sol licitará a les entitats esportives si

estan interessats que hi formin part els partits polítics amb representació municipal o prefereixin
que es tracti d'un fórum de debat i de feina sense cap vinculació política.

El Sr. Miquel Angel Veny, regidor PSOE, dóna I'enhorabona al Sr. Antoni Sastre, regidor
d'esports, i considera que és una iniciativa molt interessant perqué hi ha un gran desconeixent
entre les diferents entitats.

Finalitzat el debat, vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 121912019, s'aprova
el següent acord amb 7 vots a favor (6 EL PI, 1 PSOE) i 6 abstencions (3 MES i3 PP):

«L'article 130 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament
d'organització, funcionament i régim jurídic de les entitats locals, estableix que «El Ple de Ia
Corporació podrá acordar I'establiment de Consells Sectorials, la finalitat dels quals será la de
canalifzar la participació dels ciutadans i de les seves associacions en els assumptes municipals.
Els Consells Sectorials desenvoluparan exclusivament funcions d'informe i, si escau, proposta, en

relació amb les iniciatives municipals relatives al sector d'activitat al qual correspongui cada

Consell.»

L'aficle 131.1 ROF preveu que «La composició, organització i ámbit d'actuació dels Consells
Sectorials seran establerts en el corresponent acord plenari. En tot cas, cada Consell estará presidit
per un membre de Ia Corporació, nomenat i separat lliurement per l'Alcalde o President, que

actuará com a enllag entre aquella iel Consell».

Per tot aixd, de conformitat amb l'article 22.2.q) de laLlei 711985, de 2 d'abril, Reguladora de les

Bases de Régim Local, i l'article 139.2 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual

s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i régim jurídic de les entitats locals, el Ple, a

proposta de la Comissió Informativa General, adopta el següent ACORD

PRIMER. Aprovar el Consell Sectorial d'Entitats Esportives del .municipi de Porreres amb la

següent regulació:

Segon. Les seves funcions són:

a) Analitzar la situació de l'esport porrerenc en general, detectar els problemes comuns que afectin
les diverses entitats esportives, fer propostes conjuntes i proposar solucions adients de millora.

b) Ser un órgan de comunicació entre la Regidoria d'Esports i les Entitats Esportives del municipi

Tercer. El Consell d'Entitats Esportives estará integrat pels següents órgans
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Primer: El Consell Sectorial d'Entitats Esportives del municipi de Porreres será un órgan

consultiu, de participació i diáleg amb representació de les entitats esportives de Porreres.



0783725 I

Govern de les Illes Balears

a) La Presidéncia correspondrá al regidor/a d'Esports o el regidor/a suplent que nomeni

b) Vocals: el Presidenla o el conesponent suplent de les entitats esportives del municipi de
Porreres.

c) El secretari/a: un/a representant d'una de les entitats esportives

Quart. EI régim de funcionament será el següent:

Es reunirá, amb carácter ordinari, dues vegades a I'any: el mes de setembre, per tractar les
qüestions a tenir en compte durant l'any, i el mes de juny, per analilzar i revisar la feina
feta durant el termini anterior.

2. De manera extraordinária es podrá reunir en qualsevol moment i es convocará en 48 hores
d'antelació.

3. Les convocatóries a les reunions, tant ordiná,ries com extraordináries, es faran midangant
correu electrónic.

4. El lloc on es duran a terme aquestes reunions será a la Sala de Juntes de la primera planta
de I'Aj untament.

5. Totes les Entitats que formin part d'aquest Consell es comprometen a vetllar pel bé comú
de I'esport porerenc i no només a defensar els interessos de cada Entitat de manera
individual.

6. En les reunions es recolliran les opinions de la majoria i, un cop, s'hagi pres una decisió,
s'informará els socis isócies de l'entitat.

SEGON. Notificar el present acord als interessats d'acord amb I'article 40. I de la Llei 3912015, d'1

d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

TERCER. Publicar el present Acord en el Butlletí Oficial de conformitat amb I'article 45 de la
Llei 3912015, d'l d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques.

SISt. NOMENAMENT Df, DOS SI]PLENTS Rf,PRESENTANTS A L'ASSEMBLEA
GENERAL DEL CONSORCI D'INFRAESTRUCTI]RES DE LES ILLES BALf,ARS.

La Sra. Batlessa explica aquesta proposta d'acord. La Sra. Maria Rosa Juan, regidora MES,

demana perqué no s'ha nomenat al primer tinent de batle i es contesta que el titular és el Sr.

Martorell, regidor de manteniment, iels suplents seran la Sra. Francisca Mora iel Sr. Gaspar

Mora, perqué els hi és més senzill anar a les reunions si és necessari. A més les competéncies

delegades al Sr. Veny no hi estan relacionades amb I'objecte del consorci.

Finalitzat el debat, vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 121912019, s'aprova
per unanimitat el segúent acord:
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El President será I'encanegat de convocar aquest Consell, de concretar els punts de l'ordre del dia,
aixecar I'acta de les reunions i presidir-les.
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«Vist que en data de 2 de juliol de 2019 va ser nomenat pel Ple extraordinari organitzatiu al Sr.

Jaume Martorell com a representant titulat de I'Ajuntament de Por¡eres al Ple de I'Assemblea
General del Consorci d'lnfraestructures de les Illes Balears.

Vist que el punt 6 de l'article 13 dels Estatuts del Consorci (publicat al BOIB núm. 70, de
710612018) estableix que «La designació dels representants de les entitats consorciades
comprendrá un membre titular idos de suplents, que seran designats d'acord amb les normes de
funcionament de l'entitat consorciada».

Vista la sol licitud per part del Ple de l'Assemblea General del Consorci d'infraestructures perqué

I'Ajuntament de Porreres els faci arribar la designació de dos representants suplents.

D'acord amb I'article 38.c) del Reial decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el

reglament d'organització, funcionament i régim jurídic de les entitats locals és competéncia del
Ple el nomenament dels representants de la Corporació davant els órgans col legiats. Per tot aixó.
el Ple de l'Ajuntament acorda:

PRIMER. Nomenar els següents representants davant els órgans col legiats que requereixen
representació de l'Ajuntament, la Sra. Francisca Mora Veny i al Sr. Gaspar Mora Mulet.

SEGON. Notificar els acords adoptats als órgans indicats als efectes pertinents.»

SETÉ. DACIÓ DE COMPTE DE L'INT.ORME DE MOROSITAT DEL SEGON
TRIMESTRE DE 2019.

La Sra. Batlessa dóna compte de l'informe de morositat ide pagament a proveidors del segon

trimestre de 2019. Explica que a I'Ajuntament el període midá de pagament és de 9,57 dies des de

l'aprovació de la factura quan el máxim són 30. Pel que fa a l'informe de morositat, les factures
pagades dins el trimestre s'ha tardat 15,45 dies des de la recepció de la factura. En relació amb

Serveis Municipals de Porreres el PMP és de 26,48 dies i amb relació a la morositat, les factures
pagades dins el trimestre s'han pagat a 27,08 dies, mentre que de Ia Fundació Auditori Munic¡pal
de Porreres el PMP és d'1,98 dies des de l'aprovació de Ia factura i amb relació a la morositat, les

factures pagades dins el trimestre s'han pagat a 1,98 dies.

El Sr. Sebastiá Lliteres, regidor MES, diu que creu que no s'ha dut a ple la dació de compte de

l'informe de morositat del primer trimestre del 2019 (gener, febrer, marg), tot i que sí que hi ha el

resum a la página web de l'Ajuntament. L'informe del segon trimestre 201 8 es va presentar al ple

de setembre 2018; I'informe del tercer trimestre del 2018 es va presentar al ple de novembre del

201 8, i el darrer informe presentat és el del quart trimestre del 201 8 es va presentar al ple de finals
d'abril d'enguany. Es contesta que es comprovará.

Finalitzat el debat, el Ple queda assabentat.

WTTI. MoCIÓ SOSNB LA SEGONA FASE D'EXIIUMACIÓ DE LES FOSSES

COMT]NES DE PORRERES (MES)

El Sr. Bartomeu Garí, regidor MES, diu que com és ben sabut, el póble de Porreres ocupa un lloc
preeminent amb relació a I'impuls de la Memória Histórica grácies al compromís del partit que

representa peró també degut a diferents acords municipals presos per anteriors equips de govem.

Aquest ajuntament ha afavorit com pocs, la Comissió de Memória Histórica amb un consens dels

diferents partits polítics important. Destaca dues dates importants, la declaració com a fill il'lustre

(-1. )

THGovern de les llles Balears
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al darer batle de la República, el Sr. Climent Joan, Marió, I'any 2005, que va ser assassinat fa 83

anys, i I'any 2016 amb l'exhumació de la fossa de Porreres de 55 cossos dels quals se n'han
identificat 14. Consider que aquest fet va posar el poble ben amunt. Amb la nova legislatura
presentam aquesta moció perqué el Ple de Porreres reafirmi el seu compromis i s'instin els trámits
de la segona fase de I'exhumació de les fosses, sense perjudicis per l'Ajuntament de Porreres.
També s'insta la Direcció General de Memória Democrática del Govem de les llles Balears
perqué en el moment de l'exhumació es tingui en compte Ia participació d'un o varis membres de
la Comissió de Memória Histórica municipal, es planifiquin accions per reconéixer
institucionalment les obres de l'Escola Nova per part del mestre d'obres Sr Climent Serra Servera
l'any 1936. També s'insta a I'Ajuntament i a totes les institucions competents a habilitar un centre
d'interpretació per recordar i dignificar les víctimes, a més d'aprofitar el seu valor educatiu. A
més, cada vegada hi ha més interés turístic en conéixer aquests fets. S'ha fet molta feina perd
encara en queda per fer. En referéncia a la moció que presentam, hem de dir que hem acceptat
dues esmenes que Miquel Angel Veny que ens ha fet arribar. Abans de passar a defensar el text.
hem de puntualitzar que amb aquestes petites esmenes s'hauria de modificar dos detalls del text
perqué quedi bé Iingüísticament: amb la supressió de la paraula "pressionar", al punt primer. s'hi

ha d'afegir el terme "amb" ("... avangar i col laborar amb els organismes..."); al punt segon ha de

dir perjudici en lloc de prejudici.

EI Sr. Miquel Angel Veny, regidor PSOE, dóna les grácies perqué s'acceptin aquestes petites
puntualitzacions. Diu que en nom de I'equip de govern icom a president de la comissió está

totalment d'acord en continuar amb les tasques iniciades.

La Sr. Francisca Mora, batlessa, diu que I'equip de govern votará a favor. Demana afegir un

apartat que insti a la conselleria que signi el conveni amb I'Ajuntament per evitar el buit legal que

hi ha actualment. Diu que hi ha una persona que pot morir aviat i que es poden trobar amb el

mateix problema. Insta a la conselleria que signi el conveni perqué s'estableixin els drets i deures

de cada administració i també els dels propietaris. Avui dia no queda clar si els poden enterrar.

Crec que és necessari i urgent per evitar perjudicar els propietaris. Diu que els hi remetrá
l'esborrany de conveni perqué ho reviseu. EI problema és que inclou algunes cláusules
económiques per si es produeix algun desperfecte i la conselleria no hi está d'acord. Creu que és

en bé de tots els usuaris de Porreres. Demana afegir un apartat per instar a la Comissió a signar el

conveni pendent per donar seguretat jurídica als propietaris dels nínxols i capelles.

La Sra. Maria Agnés Sampol, regidora PP, diu que en el seu moment es varen causar problemes

als propietaris i pot tomar a passar.

Finalitzat el debat. vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de l219/2019, s'aprova
pel segúent acord amb 10 vots a favor (6 EL PI, 3 MES i I PSOE) i 3 abstencions (PP):

«MOCIÓ SOBRE LA SEGONA FASE D'EXHUMACIO DE LES FOSSES COMUNES DE

PORRERES.

l. Atesa la distáncia temporal des que es va acabar la darrera exhumació de les fosses comunes de

la Guerra Civil de 1936-1939 (novembre 2016), consideram que és urgent reprendre les tasques

d'exhumació d'aquestes fosses, reafirmant el compromís de l'Ajuntament a col laborar itreballar
per fer-ho possible i participar en altres qüestions relacionades amb la memória democrática.

2. La memória democrática és un pilar fonamental pel reconeixement de la lluita pels drets i
llibertats de la nostra societat.
3. La col laboració i la iniciativa de I'Ajuntament de Porreres són imprescindibles per avangar en

aquesta mat¿ria.
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Per tot aixó, el Ple municipal pren els acords següents:

Primer. Reafirmar el compromís de l'Ajuntament de Porreres a avangar i col'laborar amb els

organismes i les institucions competents a fi que les tasques d'exhumació de les fosses comunes
existents al cementiri municipal de Porreres siguin represes al més aviat possible ien les millors
condicions possibles.

Segon. Instar des d'aquesta corporació municipal la Direcció General de Memória Democrática
del Govern de les Illes Balears a dur a terme tots els tr¿mits necessaris per a desenvolupar la
segona fase d'exhumació de les fosses comunes de Porreres, tan aviat com sigui possible i en les

millors condicions possibles, sense perjudici per I'Ajuntament de Porreres.

Tercer. Instar la Direcció General de Memória Democrática del Govem de les Illes Balears perqué

es tingui en compte la Comissió de Memória Histórica de l'Ajuntament de Porreres per participar
en la comissió técnica de fosses i desapareguts durant els moments previs i durant tot el procés

d'exhumació, per mitjá d'un o diversos representants convidats d'aquesta comissió municipal, a fi
de mantenir la corporació local informada en tot moment de com es troba el procés amb relació a
les fosses de Porreres.

Quart. Instar I'Ajuntament de Porreres itotes les institucions competents en matéria, sense

perjudici de la col.laboració amb entitats de la societat civil, a estudiar la possibilitat d'habilitar un

centre d'interpretació sobre els fets ocorreguts durant la II República, la Guerra Civil i el

franquisme al nostre municipi, a fi de complir la legislació vigent en matéria de memória

democrática a les Illes Balears i d'aprofitar el valor educatiu que tenen els fets ocorreguts al nostre

poble durant la primera meitat del segle XX.

Cinqué. Instar I'Ajuntament de Porreres, a través de la seva Comissió de Memória Histórica, a
treballar en el sentit que marca aquesta moció. Aixó s'hauria de produir sens perjudici de

planificar altres accions necessáries en mat¿ria de memória democrática com poden ser el

reconeixement al mestre d'obres Climent Serra Servera o l'eliminació definitiva de la simbologia
franquista que pugui restar present al nostre municipi (com el monólit invisible que hi ha a la part

enjardinada exterior del cementiri).

Sisé. Que, en finalitzar les tasques d'exhumació, aquelles restes de víctimes exhumades que no

hagin reclamat cap familiar es pugui dipositar d'una forma digna sota una lápida amb un text de

reconeixement, al voltant de les fosses comunes.

Seté. Instar la Direcció General de Memória Democrática del Govem de les Illes Balears perqué

signi l'esborrany de conveni amb l'ajuntament per establir els drets i deures de cada administració
idonar seguretat j urídica als titulars de nínxols icapelles. »
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4. El pas del temps minva les possibilitats de trobar familiars de les víctimes del franquisme
assassinades al nostre municipi durant la Guerra Civil de 1936-1939.
5. Després de |es eleccions autonómiques s'han produit canvis en I'estructura de l'Administració
que s'encarrega d'aplicar la Llei de memória i reconeixement democrátics i de la Llei per a la
recuperació de les persones desaparegudes durant la Guena Civil i el franquisme.
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novt. mocró pER rNsrAR L'ELABoRACTó n'ux,r oRDENAN
DEL pREU púnr,rc pER LA urrr,rrzlctó pRrvATIvA DE B
(MEs).

El Sr. Sebastiá Lliteres, regidor MES, explica la següent moció per instar l'Ajuntament de
Porreres a elaborar una ordenanga reguladora del preu públic per la utilització privativa de béns
municipals. Diu que fa tres anys que es fan grans esdeveniments privats al parc de n'Hereveta, al
qual cosa suposa una despesa considerable de consum d'electricitat, aigua, seguretat o fems, Ies

quals són assumides per l'ajuntament i consideram que s'haurien d'establir unes taxes
proporcionals a l'abast del coneixement de tota la ciutadania perqué el manten¡ment no ho hagi
d'assumir l'ajuntament. Han revisat una ordenanga fiscal de Felanitx que es podria adaptar i que
preveu que es pugui pagar una taxa per esdeveniments privats.

La Sra. Francisca Mora. batlessa, diu que hi estan d'acord peró que faran una abstenció positiva
com varen comentar a la comissió informativa. Troben que s'ha d'estudiar i que es convocará una

¡eunió de feina per analitzar-ho, perqué no volen que quedi en una declaració d'intencions. Ens
aniríem en contra si no ho complim. S'ha de tenir en compte que n'Hereveta també es deixa a

entitats solidáries. El Sr. Lliteres respon que a la moció ja es contempla la possibilitat de no cobrar
a entitats sense ánim de lucre i entitats porrerenques i que estan disposats a col laborar perqué
aquesta ordenanga surti endavant, peró que la feina l'ha de fer estrictament I'equip de govern.

Finalitzat el debat, vist el dictamen favorable de la somissió informativa de 121912019, s'aprova la
següent proposta amb 6 vots a favor (3 MES i 3 PP) i 7 abstencions (6 EL PI i I PSOE):

MOCIÓ PER INSTAR L'AJLTNTAMENT DE PORRERES A ELABORAR LNA ORDENANQA
REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA UTILITZACIÓ PRTVATTVA DE BÉNS
MI]NICIPALS.

Fets

l. En els darrers anys Porreres ha esdevingut un municipi conegut pels grans esdeveniments que

tenen lloc a les instal lacions municipals del Parc de n'Hereveta. Aquests esdeveniments donen

una imatge del nostre poble que en bona manera és positiva i que sol dur beneficis per a una part

del sector de la restauració.

2. Els grans concerts o les grans festes d'aquest tipus comporten despeses importants de consum

d'electricitat, aigua, neteja i seguretat.

3. Bona part d'aquestes despeses, en els casos de festes privades, són assumides per la hisenda

local i per tant pagades amb doblers públics per tota la ciutadania porrerenca.

4. EI parc de n'Hereveta no és l'única infraestructura municipal usada en sentit privatiu. Ho pot ser

també I'Auditori Municipal o altres espais.

5. És necessari democratitzar la utilització d'aquestes infraestructures públiques amb la fixació
d'unes taxes proporcionals i públiques, a l'abast del coneixement de tota la ciutadania.

6. És necessari conscienciar la població del que costa a I'Ajuntament mantenir espais d'aquesta

tipologia.
Per tot aixó, el Ple municipal adopta els acords següents:
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La Sra. Maria Agnés Sampol, regidora PP, diu que hi estan d'acord i pensen que és una idea
necessária. Recull el queja havíem xerrat entre noltros ivotarem a favor.
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Primer. lnstar I'Ajuntament de Poneres a redactar una ordenanga municipal fiscal per a regular i

fixar els preus públics dels béns municipals per a ús privatiu, a fi que les despeses que ocasionen a

les arques públiques siguin compensades.

Segon. Que aquesta ordenanga reguli els preus iels serveis (seguretat, neteja, etc.) que inclouen o
poden incloure el lloguer (cessió) de cada una de les infraestructures que es vulguin ordenar.

Tercer. Que l'ordenanga prevegi els supósits i les excepcions necessaris perqué les empreses,
entitats i associacions del poble puguin obtenir condicions més avantatjoses davant empreses i

entitats extemes.

Quart. Que I'ordenanga prevegi que per raons socials, benéfiques o d'interés públic es puguin fixar
preus inferiors o es pugui exemptar el pagament, sense que es doni a conéixer públicament tal
benefici.

DESI. DACIÓ Df, COMPTE DELS DECRET DE BATLIA I REGIDORIES DELEGADES

Es dóna compte dels decrets i resolucions de batllia i la corporació queda assabentada

La Sra. Teresa Julii, regidora PP, demana informació sobre dos contractes menors per adjudicar
l'enllumenat de la fagana de I'ajuntament ide Ia plaga del Pou de la Dama. Consideren que és

molta casualitat que s'adjudiqui per 14.968,25 € sense IVA quan el límit és de 15.000 €. tenint en

compte que els altres pressuposts són superiors. També detecten que pels dos contractes s'han
demanat pressuposts als mateixos licitadors ique, al contracte del Pou de la Dama s'indica que

s'ha detectat un error de transcripció perqué es diu que «la proposta d'lnstal'lacions de Pere

Grimalt és económicament més avantatjosa» mentre que el contracte s'adjudica a Santiago

Campos Salas. La Sra. Batlessa contesta que es tracta de dues actuacions diferents malgrat que

siguin objecte d'una mateixa subvenció i els hi diu que poden consultar els expedients si hi estan

interessats.

La Sra. Teresa Juliá, regidora PP demana informació sobre un expedient sancionador d'una

obertura d'un portell al nou vial de connexió. El Sr. Martorell, regidor d'urbanisme, contesta que

segons el projecte totes les finques han de tenir accés al vial. El Sr. Joan Obrador. regidor PP

demana si es va donar un permís per fer el portell perqué sembla qúe está dins una parcel la d'un

altre propietari i que els propietaris han d'acreditar si tenen accés per un altre camí de darrere que

no está clar si és legal o no. El Sr. Martorell contesta que és un problema entre veihats per un dret

de pas. El Sr Garí, regidor MES, diu que el problema és que hi ha un tros de tera que és d'un

propietari en concret i han obert el portell dins una parcel la que no toca is'ha d'aclarir aquest

tema. El Sr. Martorell diu que és un problema entre veinats i que no pots deixar una finca sense

accés. També diu que s'ha iniciat un expedient d'infracció urbanística. La Sra. Juliá diu que s'ha

iniciat després de la denúncia. El Sr. Martorell diu que l'ajuntament ha de vetllar pels interessos de

tothom. Considera que és un problema entre veinats i s'ha de resoldre aljutjat civil.

La Sra. Julia, regidora PP, demana informació sobre el decrel d'aprovació del Pla de Seguretat i

Salut de les obres de Renovació del sanejament de la Ronda de Porrera perqué segons la redacció

no queda clar si s'ha redactat per la Sra. Catalina Reus de l'empresa Amer e Hijos o pel Sr. Mateu

Estrany. Es contesta que el Coordinador de Seguretat i Salut és el Sr. Mateo Estmay i que el Pla

de seguretat i salut ha estat redactada per Catalina Rues de I'empresa Amer Obres i Serveis SL.

La Sra. Juliá, regidora PP, demana informació sobre les bases que regulen el borsí de treballadores

ACTA SESSIÓ PLENARIA ORDTNÁRIA NÚM. 9 DE 2319/2019
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familiars, on estan publicades iquines places han d'ocupar. Es contesta que s'han fet totes les
publicacions en el BOIB ial web municipal ique es tracta d'un borsí per cobrir substitucions
temporals en cas de baixa de treballadores familiars. El Sr. Veny diu que no ocupen cap cánec.

La Sr. Juliá demana si també es pot contractar amb la policia local. La Sra. Batlessa diu que no es

tracta d'augmentar plantilla. El Sr. Martorell informa que es va constituir un borsí de policies
interins amb tretze places i just va estar interessada a venir una policia local que va durar 3

setmanes, Ilavors se'n va anar a un altre municipi perqué li varen oferir més doblers. Diu que és el
gran problema de la policia que hi ha municipis que paguin més. La Sra. Batlessa diu que hi ha

una senténcia que prohibeix la contractació de policies interins i ara la gent té por de moure's per

no quedar-se sense feina. El Sr. Martorell diu que s'han tret tres places de policies i que aquest

estiu s'han signat convenis amb alkes pobles perqué enviin policies per col laborar amb les festes.

També explica que s'ha convocat una Junta de Seguretat Local l'l d'octubre a les l0 h per tractar

aquest tema amb la Delegació del Govem. Afegeix que I'oposició no hi pot ser present segons el

reglament, peró sí que podeu venir un cop s'hagi acabat si voleu fer cap petició o aportació.

La Sra. Juliá, regidora PP, diu que en el decret d'adjudicació del contracte de muntatge i

desmuntatge de concerts de les festes de Sant Roc, el quart punt preveu que es notifiqui
l'adjudicació als licitadors que no han resultat adjud;cataris. quan just n'hi ha un. La Sra. Batlessa

diu que forma part del concurs públic de les festes.

El Sr. Sebastiá Lliteres, regidor MES, diu que en el decret de batlia de dia I d'agost del 2019

referent a les quanties pendents a pagar als grups municipals corresponent al mes de juny: els

imports que s'estipulen no quadren amb les xifres. Entenem que s'hauria d'aplicar l'assignació

ANTERTOR com diu el mateix decret (10 per regidor, 20 per partit), ja que el juny no s'havia

aprovat la nova assignació (15 per regidor, 25 per partit), peró NO SABEM si s'hauria de

contemplar la representació anterior o I'actual (a que el ple de constitució va ser el l5 dejuny. a

mitjans mes). Amb la representació i assignació anterior la suma seria 90 pel PI, 50 pel PP,40 per

MÉS i 20 pel PSOE. Amb la representació actual i assignació anterior la suma seria 80 pel PI, 50

per MÉS, 50 pel PP i30 pel PSOE. S'hauria d'aclarir. Es contesta que es comprovará

ONZÉ. DACIÓ Df, COMPTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN
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Es dóna compte dels acords de la Junta de Govem ila corporació queda assabentada.

La Sra. Maria Rosa Juan, regidora MES, demana informació sobre la factura a I'empresa Edicions

Baleária de 7.586 € inclou l'import pressupostat dels premis literaris, o correspon a altres despeses

amb relació a aquests premis? El Sr. Gaspar Mora, regidor cultura, contesta és el cost dels premis

literaris.

La Sra. Maria Rosa Juan, regidora MES, demana informació sobre les factures que fan referéncia

a les associacions i entitats, són doblers que ja s'inclouen a la subvenció anual inclosa als

pressupostos municipals, o no? La Sra. Batlessa contesta que si presenten un compte justificatiu

,ón sutu"n"ionr nominatives previstes al pressupost i si presenten una factura són despeses que

l,ajuntament assumeix per alguna activitat. També diu que es treballará a fer una convocatória

pública per tramitar les subvencions a les entitats.

La Sra. Teresa Juliá, regidora PB demana informació d'una activitat aprovada a Ia Junta de

Govern de 25 de juliol a favor de S'Embat i s'explica que a I'apartat d'obres també s'inclou

I'autorització de les activitats.

La Sra. Juliá, regidora PP, demana informació d'una factura de Germans Gost de 21.000 euros

( --'j. . )
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aproximadament is'explica que correspon a les obres d'eliminació de barreres arquitectdniques.

La Sra. Juliá, regidora PP fa constar que hi ha una factura d'ambuláncia per la festa de S'Embat i

la Sra. Batlessa contesta que es va considerar oportú contractar-ho per estar més tranquils, malgrat
que no fos obligatori.

La Sra. Juliá, regidora PP, demana informació d'una factura d'Altema Illa i el Sr. Gaspar Mora,
regidor de cultura, contesta que es tracta de les impressores per vendre tiquets a l'Auditori i que

estan subvencionades.

DOTZT. PROPOSTA D'URGTNCIA: MOCIÓ DE SUPORT ALS CENTRES EDUCATIUS
I DE REBUIG A LA INGERINCIA DE VOX

ACTA SESSIÓ PLENANIE ONOTNAruE NÚM, 9 DE 23192019
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La Sra. Maria Rosa Juan, regidora MES, justifica la tramitació per urgéncia de la moció sobre la

visita de Vox a l'institut de Porreres per donar suport a tots els centres escolars de les illes

Finalitzada la intervenció se sotmet a votació la inclusió a I'ordre del dia de la Moció de suport als

centres educatius i de rebuig a la ingeréncia de Vox presentada per MES, la qual s'aprova amb l0
vots a favor (6 El Pi, 3 MES i I PSOE) i 3 vots en contra (PP).

A continuació, la sra. Maria Rosa Juan, regidora MES, explica que el partit polític voX liderat a

les illes per Jorge Campos ha demanat via parlamentária visitar diversos centres educatius. cosa

que no ha fet mai cap altre partit, per controlar fiscalitzar la feina dels docents, i també sospiten

que els mestres/professors adoctrinam als nostres alumnes en la llengua Catalana. No es

pr"o"up"n de si els alumnes han d'estar ficats dins barracons a moltes escoles o instituts per la

ialta d'espai, ni si I'institut de Porreres necessita ampliar-se i oferir un bon servei tant a alumnat

com a famílies. A ells aixó no els preocupa. Per altra banda, aquests senyors no es deuen haver

llegit, perqué no els interessa, la carta magna del nostre autogovem -l'Estatut- diu, a I'article 35,

quJ;'La óomunitat Autónoma té compet¿ncia exclusiva per a I'ensenyament de Ia llengua

catalana" ique "normalitzar-la será un objectiu dels poders públics de la comunitat autónoma".

Ah, idiu també que ,'La institució oficial consultiva per a tot el que es refereix a la llengua

catalana será la Universitat de les llles Balears", no Vox. Per tant és urgent que tant ajuntaments,

com partits polítics i la mateixa societat condemnem aquest fet idonem tot el nostre suport als

docents i centres escolars afectats.

La Sra. Maria Agnés sampol, regidora PP, diu que han votat en contra de la tramitació per

urgéncia perqué I'ian rebut avui a ies 16,30 i han tingut molt poc temps per prepar-ho. També diu

qr". ,'ubriindiun perqué no han pogut debatre ni reunió amb els representants d'aquest partit per

conéixer els seus arguments, tot i que estan en contra que qualsevol partit polític infereixi en la

tasca docent.

La Sra. Francisca Mor4 batlessa, diu que com a representant de EL PI. no vol entrar en debats

estérils relatius a la llengua perqué la conselleria ja estableix els fonaments perqué els docents

puguin fer el seu trebali Confien en la professionalitat dels docents i recorda que VOX és un

i"ñi, qr" no dóna suport als casos de vióléncia masclista o al pacte d'urgéncia social. Donen el

!"u.uion als professionals de I'IES Porreres ide la resta de Mallorca ivotarem a favor de la

moció.

El Sr. Miquel Angel Veny, regidor PSOE, destaca quan no havia passat mai que un partit polític

hugué. ,oi.li"it"t 
-unar 

a contiolar els centres docents i dubte que estiguin capacitats per fer cap

cla"sse d,inspecció. La tasca dels partits polítics és la de debatre en seu parlamentari. No té massa

sentit.
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Finalitzat el debat, s'aprova la següent moció amb l0 vots a favor (6 El Pi, 3 MES i I PSOE) i 3
abstencions (PP).

«MOCIÓ DE SUPORT ALS CENTRES EDUCATIUS I DE REBUIG A LA INGERTNCIA DE
vox

Fets

El partit polític VOX ha demanat recentment al Parlament de les llles Balears poder visitar
diversos centres educatius de les Illes Balears, entre els quals s'inclou I'IES Poneres.

A través de les declaracions realitzades pels diferents líders polítics d'aquest partit, s'evidencia que

la voluntat d'aquestes visites és fiscalitzar la tasca dels professionals del món educatiu i intimidar-
los amb la pressió mediAtica.

Davant l,actitud inquisitiva i controladora que demostra aquest partit, posant en dubte la
professionalitat iel compromis dels docents iels projectes educatius dels centres, així com el

nostre sistema de normalització lingüística, presentam aquesta moció.
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Per tot aixó, el Ple municipal pren els acords següents:

Primer. Manifestar el suport total i el respecte a la bona feina i al compromís dels professionals de

l,educació en general i especialment a tota la comunitat educativa del nostre municipi, que és un

pilar fonamenial del nostie poble i que compten amb la plena confianga d'aquest consistori per a

dur a terme la seva feina.

Segon. Condemnar l'actitud del partit polític VOX de voler fiscalitzar i intimidar el món educatiu

miijangant aquestes visites de control que més enlli¡ d'estar contemplades a la llei, no són

preientables per la intenció i la manera en com es volen realitzar.

Tercer. Instar el Parlament de les Illes Balears a considerar la resposta negativa a la demanda de

VOX, atés que per les declaracions efectuades pels líders d'aquest partit es pretén fer una tasca

que correspon a altres institucions com és la inspecció educativa'

TRETZt. TORN OBERT DE PRECS I PREGUNTES

El Sr. Sebastiá Lliteres, regidor MES, diu que, en relació amb el tema dels policies són conscients

de les dificultats que tenen els ajuntaments per contractar nous policies, especialment d:t.9:. 1."

senténcia que qüestiona als policies interins. Entenen que és un problema molt gran i molt difícil

de resoldre. vagi per endavant aixó, diu. D'altra banda, celebren que finalment s'hagi aprovat una

oferta d'ocupaóió pública amb tres noves places de policia local' Per una part' més que

necessáries. ira bé, d'una altra part, i en referéncia a aquesta Resolució, ens sorgeixen diverses

Itl"riionr. En primer lloc, a la ilesolució no s'explica d'on provenen aquestes vacants' tal com

qr"auu.n expiicats a l'oferta d'ocupació del 2017, també de tres vacants de policies locals.

üldrí". saber si aquests són de nova creació, si són de reposició d'efectius que s'han de jubilar o

si alguna d,elles coirespon a la plaga que no es va cobrir en l'anterior oposició. atés que hi va

havei una renúncia. En qualsevoi cas, nó entenem, després d'haver sol licitat en diverses ocasions

per quina raó no es podien augmentar els efectius de policia local, perqué s'ha pogut aprovar ara i

no amb ant".ioritat, vista la faita d'efectius de policia local en aquest Ajuntament que es va

arrossegant des de ja fa un temps. És a di¡ perqué fins a dia de 19 de setembre no s'ha pogut
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publicar aquesta oferta, quan quedava palés, que era més que necessari augmentar la plantilla de
policia local.

La Sra. Francisca Mora, batlessa, diu que, en cap cas es tracta d'un augment de plantilla sinó que

corresponen a la plaga del Sr. Joan Mayol, que era un policia en segona activitat que es va jubilar
el 3l d'agost, al Sr. Antoni Meliá, que ha demanat unajubilació anticipada i que a més actualment

está de baixa laboral per motius de salut i, finalment una plaga d'un policia que va aprovar les

passades oposicions peró que hi va renunciar per anar al municipi de Calviá, perqué li
interessaven més les condicions. Explica que no s'ha convocat abans, perqué s'ha hagut d'esperar a

la jubilació.

El Sr. Lliteres. regidor MES, reitera que els complau que s'hagi publicat I'oferta pública

d'ocupació, demanen si ja hi ha un calendari previst per a la convocatória d'oposició atés que, si

no es fa de forma immediata, i segons la informació que ens varen fer arribar des de l'Escola

Balears de I'Administració Pública, no hi haurá temps d'arribar a la finalització del procés abans

que comencin els cursos básics de policia local, que només se celebren una vegada a I'any i que

Cor"r""n sempre durant el mes de gener, per tal que els aspirants que superin les oposicions a

policia local es puguin incorporar durant el 2020. En cas que no s'arribi a finalitzar aquest procés

"bun. 
qu" 

"or"n"in 
el curs s'haurá d'esperar al 2021 a qué realitzin el curs i per tant no es podrien

incorpórar com a policies en práctiques fins a mitjans d'aquest mateix any. També recorda que es

pot fer una convocatória ordinária o extraordinária.

Es contesta que es publicaran les bases específiques i la convocatória la setmana vinent i que el

procés extraordinari es pot dur a terme quan les places estan cobertes per personal interí, peró en

aquest cas es tracta de places vacants, per la qual cosa s'ha de fer ordinari.

El Sr. Lliteres, regidor MES, fa constar que un altre factor a tenir en compte és el poc interés per

part dels opositori o policies interins en venir a fer feina a Porreres, que quan tenen la possib_ilitat

d'optu, p"i una altra plaga de policia local, renuncien a la plaga d'aquí, per motius de salaris.

uolu, á" feina, estréi, males iondicions laborals... Potser s'hauria de fer un comparatiu de les

condicions laborals dels policies locals d'altres pobles, per poder fer més "temptadores" les places

de Porreres.

La Sra. Batlessa está d'acord en el fet que hi ha molta dispar¡tat entre els complements económics

qr" 
". "ob."n 

als diferents municipis. ie fet, aquest estiu s'han hagut de signar molts de convenis

ie col.laboració amb altres ajuntaments i es disparen les despeses. Explica que s'ha demanat a la

rr,LIB unu reunió per poder-fer una llei d'equipament salarial, com per exemple, la guárdia civil,

la qual cosa depén de i'Ertut. Unu altra solutió per resoldre tots els problemes de se-guretat seria

ier una policia'autonómica que no entri en competéncia amb la guárdia civil. La Sra. B_atlessa

insta a tóts els grups polítics que impulsin una solució per evitar les diferéncies professionals, com

f.i.*"n,'pt" "i, 
proi"..o.r i'mestres de la CAIB que tots estan equiparats. En cas co¡trari, la

ir"¡ori" a. policiés prefereixen anar a municipis amb millors condicions com per exemple Palma,

amb el risc que el Pla es quedin sense.

ElSr.Lliteres,regidorMES,aprofital'avinentesaperrecordar,unavegadamés.lanecessitatde
*fnpt* 

"fnU 
úna-r"tució de llots de treball, a travéi de la qual es realitzi l'ordenació del personal

á" ii¡untament i sigui un instrument de coordinació entre la gestió de la funció p.iblica i del

pressu"post disponibi-e i que serveixi per a la prestació eficag de servei públic Segurament'

iajuntament dé po.reres d", ,". ,n dels únics de les Illes que incompleix I'obligació 9:.:9T_p,:.
arib la relació de llocs de treball tal com es requereix a l'article l6 de la Llei estatal 30i 1984 de

*;.u."r p.. a la reforma de funció pública i supletóriament.a l'article 29 de la Llei autonómica

i'tiiol i" funció pública de la CAIB. La Sra. Batlessa diu qus el personal está organitzant

eleccions sindicals, peró un dels eixos és redactar un conveni col lectiu'
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La Sra. Maria Rosa Juan, regidora MES, afirma que a I'esborrany de conveni s'han detectat
algunes errades. Per exemple, a la página 4 es fa referéncia a la Llei 3011992 quan ha de ser la
Llei 40/2015. Així mateix a l'annex l, en lloc de la Llei orgánica l5l1999, hauria de ser la 3/2018
de protecció de dades. Es contesta que ja s'havia detectat. La Sra. Batlessa diu que es rectificará i
que s'avisará a I'Ajuntament de Palma que ho revisin.

La Sra. Maria Rosa Juan, regidora MES, demana: «Voldríem saber quins resultats va tenir Ia

posada en marxa de la sala d'estudi de Ia biblioteca, que es feia prévia reserva: quants usuaris va

tenir? Ha funcionat bé? Es té pensat tomar-ho a fer en propers períodes d'exámens?". El Sr.

Gaspar Mora. regidor d'educació diu que per ara ho han fet servir 4 usuaris i s'esperava tenir-ne

més. Continua dient que cal revisar si el servei és necessari, si la gent no en té l'h¿bit o s'ha de fer

més difusió i publicitat.

La Sra. Maria Rosa Juan. regidora MES, manifesta que tenen una série de preguntes referents a

l,ampliació de I'IES Porreres: "en primer lloc voldríem sabe¡ per la informació que tingueu, en

quin estat es troba l'ampliació de l'lES Poneres? La modificació de les NNSS que necessita, s'ha

comengat ja a tramitar, per anar avangant en aquest tema? Com es té pensat realitzar l'adquisició

dels solari necessaris per a qué posteriorment Ia Conselleria pugui construir-hi I'edifici?". La Sra.

Francisca Mora, batlessa, contesta que fins ara I'institut no havia definit si era més convenient

impulsar el batxiller o la formació professional, peró que el director ha conveniat amb la

conselleria optar pel batxillerat. Continua dient que actualment s'est¿ redactant una modificació

puntual de lei noimes subsidiáries per fer la qualificació urbanística adient als terrenys. Hi ha un

lamí al mig i els técnics de la conielleria consideren que pot ocasionar problemes de seguretat i

s'haurá de áesviar per un costat. Amb relació a I'adquisició dels solars, s'haurá de fer un concurs

públic i hi ha una predisposició dels veins a cedir els terrenys. De fet, un dels solars ja está llogat

actualment per un módul d'agrojardineria.

La Sra. Maria Rosa Juan, regidora MES, diu que, referent a les festes de Sant Roc volem fer

alguns comentaris generals áes d'una perspectiva constructiva: considerem que existeix una

teñd¿ncia a I'organiáció per part de l'Ajuntáment d'activitats semblants a les que fan les entitats.

En total es vañn dur a terme més de 80 activitats. Més o menys, la meitat organitzades per

entitats i l'altra meitat per I'ajuntament. Considerem que seria bo conéixer quina despesa

aproximada ha comportat-cada a-ctivitat per poder fer un cálcul económic del qual costa cada tipus

d activitat. a fi de poder racionalitzar la despesa en aquest sentit pel que fa a les organitzades per

I'Ajuntament. En aquest sentit considerem que es podria. fer un estudiiinforme sobre aquesta

qiiÉ.ilJ p"r a poder conéixer-ho millor. Pensem que la mitjana de 10 activitats diáries, amb la

Join"¡¿¿n"ia que aixó suposa (hem calculat que unes 42 activitats se superposen' sigui una hora'

.iq" ho., o un quart d'hóra) és abusiu i que cal prioritzar: qualitat davant quantitat. Sabem que no

és iácil peró creiem que srha de caminar cap aquí.

La Sra. Batlessa diu que els hi poden passar un cálcul aproximat de les despeses de cada activitat

quan anibin totes les facturen. Ét .".t qr" coincideixen activitats perqué' gricies a Déu' hi ha

iiolta pa.ticipució de les entitats. La Sra. Miquela Bordoy, regidora festes, afegeix que s'intenta

obrir les festes i escoltar a tothom, fins itot a la gent que no está associada. La sra. Batlessa diu

lue ", 
ptunt"g"n fer activitats abans de la posadá de bandera perqué I'any que ve les dades són

rnolt ¿ol"nt".l La Sra. Juan diu que també ho havien pensat' La Sra Bordoy fa constar que-la

,n"io.iu a;"ntitut. tenen preferéncia per fer les seves activitats dins les festes i no abans. El Sr.

Lliieres diu que es podrien revisar ies 40 activitats que organitza l'ajuntament per si es podria

"rtuiriu. 
utgun" 

"o.á. 
El S. Joan Obrador, regidor PP, afegeix que I'experiéncia d'altres anys de

,"*i. f". d"etectar si hi ha activitats que no tenen tant de seguiment. El Sr. Gaspar Mora, regidor

de culüra, insisteix que han d,estar contents que hi hagi tantes activitats. El Sr. Obrador pensa que

s,hauran i,afegi. dos dies més per incloure-hi totes les activitats lla Sra. Bordoy contesta que

;i";¿ h" voldlá fer el 7 o 8 d'agost abans de l'inici de festes. La Sra. Juan trasllada que la gent es

ACTA SESSIÓ PLENAPJA ORDTNAzuA NÚM. 9 DE 23192019

Paper transcripció acords i resoluclons



::]{ 0783714 |

Ir
|n

Govern de les llles Balears
queixa que no pot anar per tot i el Sr. Gaspar Mora contesta que és cert que Ia gent ha de triar.
peró si fos al revés també hi hauria un debat.

La Sra. Maria Rosa Juan, regidora MES, demana informació sobre els recents canvis circulatoris:
com ja va dir el nostre company Miquel Garcia a la comissió de circulació, al ple de juliol ens

váreu dir que ens informaríeu per poder estar assabentats dels canvis que provocaria l'obertura del

nou vial de circumval lació. Peró la realitat és que ho várem saber per facebook. Arran de les

múltiples queixes que va rebre l'Ajuntament pels canvis de circulació proposats, es convocá la

comissió de circulació, quan ho hauríeu d'haver fet abans de realitzar qualsevol proposta.

Tanmateix, ja es va convocar havent pres la decisió de tornar enrere la modificació anunciada. i ni

tan sols es va informar públicament d'haver-se fet enrere. Ho várem saber per algun comentari al

facebook i instagram de persones sense vinculació amb I'Ajuntament. Hem de comentar la falta de

transparéncia en tot aixó: tomeu a tenir a la gent i a l'oposició desinformada.

El Sr. Jaume Martorell, regidor circulació, diu que en cap cas era la seva intenció que hi hagués

una falta d'informació sinó que va ser un mal entés i que es va publicar al facebook massa aviat

quan ell era de viatge. Segurament vaig anar més de pressa del que tocava. Explica que es va

p.oposar un petit canvi per evitar aglomeracions al Pas des Frare, llavors d'una reunió de veihats.

Varen quedar que si tenien problemes per excés de circulació a causa del vial ho dirien ide
moment ningú ha dit res. Diu que el mes de setembre va ser una prova pilot perqué el mes d'agost

la gent estava de vacances. Explica que es va considerar que el carrer Pont fos de doble sentit era

p".illór u la part d'abaix, de la placeta de darrer l'església per avall. La direcció cap a palma seria

del carrer des Pont i cap a sa Ronda per llevar molt de tránsit al carrer de sa Rectoria i d'Agustí

Font i Santa Creu.

El sr. Martorell recorda que es va avangar la comissió de circulació un mes abans per poder

tractar el tema de les rutes segures escolars amb els representants de les APIMAS i saber les seves

opinions. Es va acordar seguii així de moment. El Col legi Verge de Montision, a través de la seva

d'irectora, ha fet diverses á"mand"r com pintar un pas de vianants per accedir al pati parroquial

amb més seguretat. El policia tutor va proposar que es deixin els nins a la plaga i hi puguin

accedir a peu.

La Sra. Maria Rosa Juan, regidora MES, demana una valoració sobre les actuacions de la setmana

áe ü moUilitat qu" 
", 

,*"ñ du. a terme dia 20 de setembre tallant carrers durant mitja hora al

voltant de les escoles. Es un tema que ens preocupa i en el qual hem realitzat propostes, i esperam

que segons com hagi pogut anar si segueixi per aquesta. via. 
_Quina 

acceptació ha tingut?.. El Sr.

üu.toñtt, regidor di c;rc-utaci¿ explica que es va fer el divendres el dia sense cotxes perqué es va

conside.ar qi" 
"r" 

unu actuació més visible que fer-ho en diumenge. Els policies,varen informar

qr" 
"" 

ttl uu huu", incidéncies. La Sra. Maiia Agnes Sampol, regidora de PP, diu que <<ca e.ls

h".runo., no es va rebre el cartell amb la informació fins a una hora i mitja el dia abans i no hi

va haver massa temps d'avisar a les famílies dels escolars. També diu que al final el.carrer I 'luís

no es va tancar. El S'r. Martorell contesta que no es va tancar a petióió de moltes famílies. La Sra.

ieresa Juliá, regidora pB diu que no hi havia barreres i que els cotxes podien circular. Demana

quan de policie; hi havia per cántrolar-ho. El Sr. Martorell contesta que just hi havia un policia i

que la gent va llevar les barreres el vespre.

La Sra. Maria Rosa Juan, regidora MES, diu que hi ha diversos apartats de la web de1'Ajuntament

q-u" ,;tun d'actualitza( 
.uoi-d.í",n 

demanar si aixó es té present. Tant pel que fa a la nova

J.gu"¡tr""¡¿ de l,Ajuntament ia la composició del ple, com també en termes de documentació

"o"* 
p". 

"*".pt" 
ialta I'acta de desemÚre del 2018 Es contesta que es comprovará .La Sra'

Á"ti"lo 
"onr"riu 

que el problema és que no ho pot gestionar l'ajuntpment directament sinó que ho

fa el consorci d,l;formática del consell i fan el que poden perqué tampoc tenen massa recursos.

ElSr.Lliteresdiuquefaltaactualitzarl'apartatdeconveniscomperexemple,eldelcentrededia.
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La Sra. Juan, regidora MES, demana fins a quin punt es compleix la normativa respecte a les
bastides que es munten als carrers. Diu que han rebut queixes de diversos veinats sobre algunes
bastides que sembla que sobrepassen el permis que tenen d'ocupació de via pública. La Sra.
Batlessa contesta que li consta que es respecte de forma escrupolosa, perqué els hi costa doblers.

La Sra. Maria Rosa Juan, regidora MES, diu que al carrer Jaume I, hi ha un tram devora el
supermercat que no hi ha voravia, comengant del carrer Jaume I per avall. En el caner Cerdá
també hi ha trams en mal estat. El Sr. Martorellen pren nota.

La Sra. Juan, regidora MES, diu que encara queda pendent que ens feu arribar la informació
relativa a l'informe que en teoria es va enviar a Delegació de Govern per sol licitar més places de
policia local, i la resposta que es va obtenir de la Delegació. La Sra. Batlessa diu que es va
demanar in voce a la Junta local de Seguretat que es va fer conjuntament a Vilafranca. Diu que el
policia de Vilafianca havia d'informar de la necessitat d'una manca de recursos. La Sra. Juan i el

Sr. Lliteres contesten que tenien entés. pel que havia dit les altres vegades la batlessa, que

I'informe s'havia demanat per escrit, peró la batlessa ho nega.

La Sra. Juan, regidora MES, diu que tampoc hem rebut cap informe relatiu al compliment de

I'ordenanga de terrasses que várem sol licitar al darrer ple i que várem registrar com a petició el
passat 9 de setembre. La Sra. batlessa contesta que l'enginyer hi fa feina.

La Sra. Juan, regidora MES, demana informació sobre el contenciós amb Son Amat contra el

Consell de Mallorca al qual l'Ajuntament es va personar, com ja várem demanar al daner ple, i

que váreu dir que ens reenviaríeu. La Sra. Batlessa explica que el Consell de Mallorca va

modificar els usos extractius de les normes subsidiáries i la Pedrera de Son Amat no está d'acord

amb un apartat de la delimitació que ha fet el Consell, el qual es va subrogar en l'expedient perqué

l'ajuntament no tenia recursos. Es tracta d'un trámit molt técnic i l'ajuntament s'ha de personar

com a part interessada.

La Sra. Maria Agnés Sampol, regidora PP, diu que en el carrer sa Galla hi ha un fanal fus fa més

d,un mes a l,altura del carrer Rector Llompart. A les Illes Balears també hi havia un fanal amb mal

estat i llavors hi va haver un accident i es va acabar d'espenyar. La Sra. Batlessa confirma que hi

va haver un accident i que estan pendents de I'asseguranga. El Sr. Martorell afegeix que si hi ha

algun fanal que no funcioni el podeu avisar i en dos dies solen estar arreglades.

La Sra. Maria Agnés Sampol, regidora PP, demana si s'han fet negociacions amb el Consell de

Mallorca per executar la segona part del vial de connexió. La Sra. Batlessa contesta que s'está

preparant una modificació puntual de les normes subsidiáries. En cas contrari, s'havia d'esperar

que les normes estiguin aprovades definitivament.

La Sra. Maria Agnés Sampol, regidora PP, demana en quina fase éstan les obres del Polvorí. La

Sra. Batlessa diu que la Gravera de Son Amat está pendent que s'emeti un informe favorable a les

mesures de compensació per part de la Comissió Balear de Medi Ambient, llavors es podran

comengar les obres. Mentrestant es fan les obres de manteniment que siguin necessaris.

La Sra. Maria Agnés Sampol, regidora PP, demana com estan les gestions sobre les obres del

centre de dia. La Sra. Batlessa contesta que la consellera Fina Santiago Ia va informar que els

t¿cnics estan redactant el projecte i que s'ha demanat I'informe d'intervenció. També li va dir que

no es podia comprometre en un lermini concret.
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La Sra. Maria Agnés Sampol, regidora PP, diu que a |es dutxes del camp de futbol surt l'aigua
freda i que és una cosa urgent. El Sr. Martorell contesta que la Junta Directiva del futbol ja va
informar de la necessitat que tenien ique s'ha de comprovar si cal canviar les canonades o la
caldera. Diu que s'ha demanat una subvenció per canviar la caldera.

La Sra. Maria Agnés Sampol, regidora PP, demana si el bloqueig pressupostari del govern central
afecta els pressuposts municipals. La Sra. Batlessa contesta que no tenir una estabilitat al govern
afecta les transferéncies als ajuntaments ial Consell. Poca cosa podem fer, afegeix.

La Sra. Sampol, regidora PP, demana si s'está treballant amb els pressuposts 2020 ies contesta
que primer cal avangar la liquidació per ser prudents i llavors es treballará amb els pressuposts.

La Sra. Sampol, regidora PP, diu que es va demanar informació d'unes factures pagades el mes de
marg per publicitat en diaris de la gestió municipal iencara no s'ha rebut. La Sra. Batlessa
contesta que se cercaran els retalls de premsa.

La Sra. Sampol, regidora PP, demana informació d'una paret que s'ha fet al camí de Marina i

perqué no s'ha endinsat. El Sr. Martorell contesta que I'empresa constructora va demanar permís a

la propietat per passar les máquines i llavors es va comprometre a tomar-la a reconstruir com
estava. La propietat ha mostrat fotosjustificant que la paretja hi era i no está obligat a recular. La
Sra. Sampol pensava que no hi havia cap paret i que reculant el camí podia quedar més ample.

La Sra. Sampol, regidora PP, demana en quina fase estan ¡es al legacions que varen fer els
particulars a la modificació de les normes subsidiaries. El Sr. Martorell contesta que I'equip
redactor está acabant de resoldre-ho ique afecten els espais verds. També s'han d'acabar de

redactar les modificacions del catáleg de patrimoni. Creu que en qüestió d'un mes estará resolt.

La Sra. Batlessa manifesta el rebuig a qualsevol classe de violéncia masclista i en concret recorda
I'assassinat d'una dona a la Colónia de Sant Jordi el passat cap de setmana.

I no havent-hi més assumptes de qué tractar, per la Presidéncia s'aixeca la sessió. alhora dalt
indicada, de tot el qual, com a Secretária, en don fe.

La batlessa, F La secretaria del Mar Estarellasa
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