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ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE PORRERES DE 
24/3/2014 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
- NÚM.: 4/2014 
- CARÀCTER: ordinària 
- DATA: 24/3/2014 
- CONVOCATÒRIA: primera i única 
- HORARI: de 20,05 a 21,15 hores  
- LLOC: Sala de sessió de l’Ajuntament de Porreres 
- PERSONES ASSISTENTS: Sra. Francisca Mora Veny, batlessa, El PI; Sr. Jaume Martorell 

Mesquida, regidor El PI; Sr. Climent Rosselló Serra, regidor El PI; Sra. Coloma Bover 
Garcías, regidora El PI; Sra. Margalida Palerm Melià, regidora El PI; Sr. Pau Mora Sitjar, 
regidor PP; Sra. Maria Magdalena Barceló Vanrell, regidora PP; Sra. Antònia Mora 
Lliteres, regidora PP; Sra. Francisca Palerm Gornals, regidora PP; Sra. Joana Mora Cerdà, 
regidora PSM-IV; Sra. Maria Antònia Bauçà Portell, regidora PSM-IV; Sr. Miquel Àngel 
Veny Mestre, regidor PSOE.  

- Excusa la seva assistència: Sr. Bernat Bauçà Garau, regidor EL PI 
- Actua com a secretaria-interventora: Sra. Maria del Mar Estarellas Pascual  
- Ordre del dia:  

1. Estudi i aprovació de l’acta de la sessió anterior de 13/3/2014 
2. Estudi i aprovació del Conveni de Col·laboració entre l’IMAS i l’Ajuntament de 

Porreres per a la col·laboració i coordinació de l’execució de les mesures necessàries 
per a l’aplicació de la Llei de promoció de l’autonomia i atenció a les persones en 
situació de dependència.  

3. Autorització amollada de guatleres per les festes de Sant Roc 
4. Modificació Memòria del projecte d’associació de municipis per la prestació conjunta 

de serveis de policia local dels ajuntaments de Montuiri, Porreres i Vilafranca 
5. Declaració d’intencions de creació de l’Escola Municipal de Música de Porreres 
6. Dació de compte de la liquidació de l’exercici 2013 
7. Dació de compte dels informes de morositat del quart trimestre 2013 
8. Informar “Pla Pressupostari” 2014-2017  
9. Moció contra les prospeccions petrolíferes (El Pi, PSOE, PSM-IV, PP) 
10. Moció en contra de la pujada de les cotitzacions a la seguretat social (El Pi) 
11. Moció de rebuig de la Llei autonòmica d'ordenació i l'ús del sòl de les Illes Balears 

(PSM-IV) 
12. Propostes d’urgència 
13. Donar compte de les resolucions i decrets dictats per la batlia-presidència o regidors/es 

delegats/es. 
14. Donar compte de les resolucions i acords adoptats per la junta de govern local. 
15. Precs i preguntes 

 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ I ACORDS 
 
La Sra. Batlessa dona la benvinguda a les persones assistents i als espectadors de Televisió de 
Porreres. La Sra. Batlessa excusa l’assistència del Sr. Bauçà per motius laborals. A l’hora a dalt 
assenyalada es reuneixen a la Casa Consistorial els Sr./es. Regidors/es que s’indiquen a dalt, 
presidits per la Sra. Batlessa de la Corporació, la Sra. Francisca Mora Veny, i assistits per la 
secretària-interventora de la Corporació, amb la finalitat de dur a terme la sessió ordinària del 
Ple de l’Ajuntament que havia estat convocada pel dia d’avui. Comprovada l’existència del 
quòrum que exigeix la Llei, s’ordena el començament de la sessió.  
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1. DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE DOL PER LA MORT DEL SR. ADOLFO 

SUÀREZ, EXPRESIDENT DE L’ESTAT ESPANYOL 
 
La Sra. batlessa proposa, en primer lloc, fer una declaració institucional per part de 
l’Ajuntament de Porreres per expressar el condol i retre homenatge al Sr. Adolfo Suarez, que va 
ser president de l’Estat Espanyol, i que va morir el passat diumenge.  
 
Atès que ningú manifesta cap objecció en contra de la seva tramitació per urgència i inclusió a 
l’odre del dia, se procedeix a fer la següent manifestació:  
 
“L’Ajuntament de Porreres expressa el seu condol oficial amb motiu de la mort de l'expresident 
del Govern espanyol, Adolfo Suárez, el passat diumenge dia 23 de març 2014 als 81 anys d'edat. 
 
Creim que la societat actual ha d’agrair i valorar el treball de polítics com Adolfo Suárez que, en 
un context de manca de llibertats i d’aspiracions de canvi, van ser capaços de construir un 
sistema democràtic. 
 
La seva mort ens ha fet rememorar la vivència d’uns anys complexos política i socialment però 
alhora, il•lusionants per recuperar les llibertats i deixar enrere la  dictadura. 
 
L’any 1976 el rei Joan Carles I li va encarregar la formació de govern i el consegüent 
desmuntatge de les estructures franquistes. Suarez va aconseguir consensuar les diferents forces 
polítiques del moment constituïdes per falangistes, socialdemòcrates, liberals i democristians, 
entre d'altres. El 15 de juny de 1977 per primera vegada a Espanya des de 1936, es van celebrar 
eleccions generals lliures. Les Corts constituents  sortides d'aquelles eleccions van aprovar la 
Constitució Espanyola, que el poble espanyol ratificava el 6 de desembre de 1978. 
 
Per això, l’Ajuntament de Porreres el recorda i ret homenatge a la seva figura que fou rellevant 
en la transició democràtica espanyola”. 
 
 
La Sra. batlessa informa que també s’han posat llaços negres a les banderes i disculpa la manca 
de recursos en temes protocol·laris al ser un ajuntament petit.  
 
 
2. ESTUDI I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE 13/3/2014  
 
En compliment del que disposa l’article 97.2 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i 
de règim local de les Illes Balears, la Sra. Batlessa demana si algun membre de la corporació vol 
formular qualque observació a l’acta de la darrera sessió anterior. Vist que ningú no manifesta 
cap objecció, se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat l’acta núm. 3/2014 de la sessió 
extraordinària de 13/3/2014. 
 
 
 
3. ESTUDI I APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’IMAS I 

L’AJUNTAMENT DE PORRERES PER A LA COL·LABORACIÓ I COORDINACIÓ DE 
L’EXECUCIÓ DE LES MESURES NECESSÀRIES PER A L’APLICACIÓ DE LA LLEI DE 
PROMOCIÓ DE L’AUTONOMIA I ATENCIÓ A LES PERSONES EN SITUACIÓ DE 
DEPENDÈNCIA 

 
La Sra. Batlessa explica la següent proposta d’acord relativa a la formalització d’un conveni amb l’IMAS 
per a la gestió de la llei de la dependència el qual no té cap cost per l’Ajuntament. Explica que l’IMAS 
cedeix una tècnica de dependència i l’ajuntament li proporciona un espai de treball. Contesta al Sr. Veny 
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que ve dos pics per setmana els dimecres i divendres de 8.00 a 15.00 hores i també alguna tarda si ha de 
fer alguna visita a domicili. A través d’aquest conveni se pot disposar d’una tècnica al municipi per fer les 
valoracions a les persones dependents.  
 
Finalitzat el debat, vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 20/3/2014, el ple de la 
corporació aprova per unanimitat el següent acord:   
 
“Vist el Conveni específic de Col•laboració entre l’ Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) i 
l’Ajuntament de Porreres per a la col•laboració i coordinació de l’execució de les mesures necessàries per 
a l’aplicació de la Llei de promoció de l’autonomia i atenció a les persones en situació de dependència. 
 
D’acord el que disposa l’art. 22.2 LBRL el Ple de la corporació adopta el següent acord:  
 
PRIMER. Aprovar el següent Conveni específic de Col•laboració entre l’ Institut Mallorquí d’Afers 
Socials (IMAS) i l’Ajuntament de Porreres per a la col•laboració i coordinació de l’execució de les 
mesures necessàries per a l’aplicació de la Llei de promoció de l’autonomia i atenció a les persones en 
situació de dependència:  
 
“Conveni específic de Col•laboració entre l’ Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) i l’Ajuntament de 
Porreres per a la col•laboració i coordinació de l’execució de les mesures necessàries per a l’aplicació de 
la Llei de promoció de l’autonomia i atenció a les persones en situació de dependència. 
 
REUNITS 
 
La Sra. Catalina Cirer Adrover, presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, amb CIF Q0700448 D 
i amb domicili al carrer del General Riera núm. 67, de Palma, en nom i representació de l’IMAS, en virtut 
del Decret d’Organització de la Presidència del Consell de Mallorca, de 15 de juliol de 2011, modificat 
per Decret de 10 d’octubre de 2011 (BOIB núm. 159, de 22 d’octubre),  en nom i representació de 
l’IMAS en virtut de les facultats que li confereixen l’article 7.2 f dels Estatuts de l’IMAS, i el Decret de 
Presidència del Consell de Mallorca de 25 de juny de 2011.  
 
El Sr. Francisca Mora Veny , batle de l’ajuntament de Porreres, amb CIF P0704300C i amb domicili a 
Plaça de la Vila, núm. 17 de Porreres ,en virtut de l’acord adoptat pel Ple de la Corporació en sessió de 
dia 12/1/2013 i en exercici de les atribucions que li confereix la normativa en matèria de règim local. 
 
 
ANTECEDENTS 
 
 
1. Mitjançant la Llei 14//2001, de 29 d’octubre, es varen atribuir als consell insulars les 
competències en matèria de serveis socials i seguretat social ( BOIB núm. 135, de 10 de novembre ). 
L’article 1 de la Llei disposa que en constitueix l’objecte l’atribució de la funció executiva i la gestió en 
matèria de serveis socials als consells insulars de Mallorca, Menorca, d’Eivissa i Formentera 
2. La Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les 
persones en situació de dependència, d’acord amb el que estableix l’article 1, té per objecte regular les 
condicions bàsiques que garanteixin la igualtat en l’exercici del dret subjectiu de la ciutadania a la 
promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, mitjançant el 
Sistema per a l’autonomia i Atenció a la Dependència ( SAAD ), amb col•laboració i la participació de 
totes les administracions públiques. 
3. El Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència respon a una acció coordinada i 
cooperativa de l’Administració General de l’Estat i les Comunitats Autònomes, que estableix mesures en 
totes les àrees que afecten a les persones en situació de dependència, amb la participació, si escau, de les 
entitats locals, tal com estableix l’apartat 2 de l’article 1 de la Llei 39/2006. 
4. Per una altra banda, atès que els serveis comunitaris són la porta d’entrada al sistema de serveis 
socials i, per tant, també de les prestacions de dependència, en la sessió de la Conferència Sectorial en 
matèria de serveis socials de dia 24 de setembre de 2008 es va acordar que el procediment pel 
reconeixement de dependència es dugués a terme des dels municipis, amb la finalitat d’optimitzar els 
recursos públics i, en conseqüència, agilitzar el procediment des del municipi on resideix el ciutadà. Per 
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materialitzar l’acord es va proposar subscriure un conveni de col•laboració amb els Ajuntaments de 
menys de 20.000 habitants.  
 
5. L’article 11.1 de la Llei 4/2009, d´11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears ( BOIB núm. 
89, de 18 de juny de 2009 ), que va entrar en vigor dia 18 d’agost de 2009, disposa que el sistema públic 
de serveis socials s’organitza en forma de xarxa per treballar en coordinació, en col•laboració i amb 
diàleg entre  tots els actors que intervenen en el procés d’atenció a les persones, i s’estructura en serveis 
socials comunitaris i en serveis socials especialitzats. Els primers comprenen serveis comunitaris bàsics i 
serveis comunitaris específics.  
 
6. L’article 12 de la Llei 4/2009 estableix que els serveis socials comunitaris són el primer nivell 
del sistema públic dels serveis socials, i constitueixen el punt d’accés immediat als serveis socials i la 
garantia de proximitat a les persones usuàries i als àmbits personal, familiar i social. Els serveis socials 
tenen un caràcter polivalent i preventiu per fomentar l’autonomia de les persones perquè visquin 
dignament, atenent les diferents situacions de necessitat en què es troben o que es puguin presentar. 
 
7. L’article 13 de la Llei 4/2009 disposa que els serveis socials comunitaris bàsics tenen caràcter 
universal, obert i polivalent, constitueixen el canal normal d’accés al sistema de serveis socials i 
garanteixen la universalitat del sistema i la seva proximitat a les persones usuàries i als àmbits familiar i 
social. Quan un sol municipi no pugui garantir els requeriments tècnics i humans dels serveis socials 
comunitaris, establerts reglamentàriament, els serveis socials municipals es podran gestionar 
mancomunadament o mitjançant qualsevol altra fórmula de cooperació interadministrativa, per poder 
disposar així de les condicions tècniques que assegurin la qualitat de la intervenció. 
 
8. L’article 15 de la Llei 4/2009 estableix que, sense perjudici de la seva orientació polivalent i 
comunitària, oberta a tota la població del seu àmbit territorial, els serveis socials comunitaris específics 
han de desenvolupar programes i gestionar centres orientats a col•lectius amb problemàtiques 
identificades i singulars, procurar-ne la normalització i la reincorporació social o actuar com a espai de 
trànsit a un servei especialitzat.  
 
9. L’ Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) és un organisme autònom local creat pel Consell 
de Mallorca i dependent d’aquest, amb personalitat jurídica pròpia, l’objecte del qual és l’exercici, en 
forma directa i descentralitzada, de les competències atribuïdes per qualsevol títol al Consell de Mallorca 
en matèria de serveis socials i menors. 
 
10. Tal com detallen els seus estatuts, l’IMAS té, entre d’altres, les funcions que es detallen a 
continuació: 
- Coordinar actuacions en matèria de serveis socials. 
- Planificar, ordenar i gestionar les actuacions en matèria de serveis socials que són pròpies del Consell de 
Mallorca. 
- Donar suport tècnic als municipis de Mallorca en matèria de serveis socials. 
- Atendre les necessitats socials de la població de Mallorca. 
- Impulsar i coordinar diverses iniciatives de caràcter social. 
 
11. Per la seva banda, correspon a la presidència de l’ Institut Mallorquí d’Afers Socials autoritzar 
els convenis de col•laboració amb altres organismes i entitats públiques així com, de rendir-ne comptes, 
posteriorment, al Ple del Consell de Mallorca.  
 
12. Els ajuntaments, segons disposa la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, en la seva qualitat 
d’institucions de govern dels municipis illencs, podran assumir dins el seu àmbit territorial la funció 
executiva i la gestió de les competències pròpies dels consells insulars o d’aquelles que els hagin estat 
prèviament transferides.  
 
13. La Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears disposa en el 
seu art. 29, que dins del marc de les seves competències, els hi són pròpies, als municipis, la regulació i 
prestació dels serveis d’atenció a les persones, dels serveis socials públics d’assistència primària, i foment 
de les polítiques d’acolliment de les persones immigrants.  
L’article 68 de la mateixa llei estableix que els ens locals poden subscriure convenis interadministratius 
amb altres administracions. 
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14. Els municipis són entitats locals bàsiques de l’organització territorial de la comunitat autònoma 
de les Illes Balears. Tenen personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar en la defensa i la gestió dels 
interessos que els són propis. Correspon al batle de la corporació dirigir el govern i l’administració 
municipal, així com representar l’ajuntament. 
 
15. En data 5 de desembre de 2013, l’IMAS va signar un conveni amb la Conselleria de Família i 
Serveis Socials i la Fundació d’Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l’Autonomia Personal 
de les Illes Balears, en virtut del qual la Fundació s’obliga a desplegar físicament els treballadors socials 
objecte del conveni en els centres municipals de menys de 20.000 habitants que tenguin conveni amb 
l’IMAS i a aportar un equip informàtic i un telèfon mòbil per a cadascun.  
 
16. Ambdues entitats dins el marc del Conveni Protocol General de col•laboració signat el dia 5 de 
desembre de 2013  consideren convenient per a la consecució dels seus respectius fins establir un marc de 
col•laboració que doni coherència i continuïtat a les iniciatives, programes, projectes i accions que, per 
interès de les parts, incideixin positivament en el benestar dels ciutadans del municipi de Porreres. 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquest conveni, 
d’acord amb les següents 
 
CLÀUSULES 
 
 
Primer. Objecte 
 
Aquest conveni té per objecte establir les línies de col•laboració i participació entre l’IMAS i 
l’Ajuntament de Porreres , en l’exercici de les competències respectives, per dur a terme les mesures 
necessàries per a l’aplicació de la Llei de promoció de l’autonomia i atenció a les persones en situació de 
dependència.  
 
Segon. Actuacions 
 
Les actuacions d’aquest conveni consisteixen en l’adaptació de mesures per optimitzar els recursos 
públics disponibles amb la finalitat d’agilitzar el procediment de tramitació del Programa Individual 
d’Atenció – PIA – des des del municipi on resideix el ciutadà, mitjançant, en concret, la redistribució dels 
els treballadors socials de la Fundació Balear d’Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de 
l’Autonomia Personal de les Illes Balears  inclosos en el Conveni de data 5 de desembre de 2013, amb 
l’equipament individual establert en el conveni esmentat (tablet PC i telèfon mòbil), en el municipi de 
Porreres. 
 
En concret aquestes mesures consisteixen en el següent: 
 
a) Optimitzar els recursos públics amb la redistribució organitzativa dels 10 treballadors socials de 
la Fundació. L’atenció social es durà a terme des dels serveis socials municipals, mitjançant els acords 
establerts entre l´IMAS i l´Ajuntament de Porreres ( veure annex 1 ). Tot això amb la finalitat de millorar 
la qualitat i assegurar l’eficàcia en la prestació del servei a l’usuari, i executar els acords adoptats per 
Conferència Sectorial per tal d’adaptar les tasques dels treballadors socials que tramiten els programes 
individuals d’atenció (PIA) de les persones dependents a l’estructura organitzativa del sistema de 
dependència que en l’àmbit competencial s’estableixi d’acord amb l’entrada en vigor del Decret de 
transferències als consells, que s’aprovi en compliment de l´Estatut d’autonomia de les Illes Balears. 
 
 
L’annex 1 estableix els municipis menors de 20.000 habitants afectats per aquest conveni. 
 
Tercer. Obligacions de les parts 
 
L´Ajuntament de Porreres s´obliga a: 
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a) Disposar d’un lloc de feina amb el mobiliari adient, amb accés a internet i impressora per al 
treballador social de la Fundació objecte d’aquest conveni, amb coordinació i suport de l’IMAS.  
b) Facilitar la connexió del/ la treballadora social, per a que pugui disposar de totes les aplicacions 
de gestió de la dependència. 
c) No utilitzar les dades de caràcter personal contingudes a les aplicacions de dependència a les 
quals se li doni accés, o se li facilitin per a finalitats distintes a l’objecte d’aquest conveni, ni cedir-les a 
tercers, respectant en tot cas el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de 
dades de caràcter personal i la normativa de desplegament. En tot cas, ha d’adaptar les mesures tècniques 
i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i n’evitin 
l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat. 
d) Aportar el material fungible necessari al treballadors social per al desenvolupament de les seves 
tasques. 
 
L´IMAS s’obliga al següent:  
 
a) Facilitar a l’Ajuntament informació estadística sobre l’atenció a la dependència en col•laboració 
amb la Conselleria de Família i Serveis Socials. 
b) Donar suport tècnic i organitzatiu al treballador social de la Fundació encarregat del procés 
d’elaboració del PIA, ubicat al lloc de feina que l’Ajuntament li haurà disposat.  
c) Donar suport tècnic-informàtic a l’Ajuntament, així com assessorament en tot allò relacionat 
amb la dependència. Aquest suport tècnic es realitzarà en conjunt amb la Conselleria de Família i Serveis 
Socials. 
d) Facilitar tant a usuaris, com als professionals de serveis socials que consulten a l’Àrea de Gent 
Gran de l’IMAS, la informació sobre el procés de reconeixement de la dependència i assignació de 
recursos, així com realitzar les derivacions que es considerin oportunes al personal de dependència del 
Govern de les Illes Balears.  
e) Donar suport, assessorament i formació, en els treballadors socials de dependència en els casos 
que no són estrictament de dependència i que són susceptible de ser casos de prioritat social 
f) Facilitar la informació, assessorament i formació, en els treballadors socials de dependència, 
quan tinguin casos que poden gaudir d’altres recursos i serveis de l’IMAS (estades temporals, 
reagrupaments familiars, etc.)  
 
Quart. Personal que passa a ubicar-se a les dependències de l’Ajuntament 
 
El personal de la Fundació d’Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l’Autonomia Personal 
de les Illes Balears que passa a ubicar-se a les dependències de l’Ajuntament consta en  l’annex 2. 
 
Aquest personal conserva el règim jurídic laboral de procedència i les condicions de treball inherents. i, 
per tant, la seva substitució en cas de baixa laboral, excedències, etc., correspon a la Fundació esmentada 
d’acord amb les seves disponibilitats pressupostàries i la normativa en matèria de personal de la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 
 
Cinquè. Vigència 
 
Aquest conveni té vigència des de la seva signatura al 31 de desembre de 2014. La pròrroga es produirà 
automàticament si cap de les dues parts el denuncia expressament amb una antelació de quinze dies a la 
data d’acabament del termini de vigència d’aquest.  
 
Sisè. Seguiment i avaluació 
 
El seguiment i l’avaluació de les actuacions objecte d’aquest conveni es realitzaran a través dels seus 
respectius representants integrants de la Comissió Mixta creada a través del protocol general en el qual 
s’emmarca aquest conveni, que a més, ha de vetllar pel compliment dels objectius comuns d’ambdues 
parts. 
La Comissió de seguiment es reunirà a proposta d’alguna de les parts amb una antelació prèvia de quinze 
dies i, en tot cas, una vegada a l’any. 
 
Setè. Resolució 
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Aquest Protocol es pot extingir per expiració del temps convingut, i pot rescindir-se per qualsevol de les 
parts, mitjançant denúncia d’alguna d’elles, que ha de ser comunicada a l’altra amb una antelació mínima 
de quinze dies, o per alguna de les següents causes: 
1. El mutu acord de les parts, que s’ha formalitzar per escrit. 
2. L’ incompliment greu i/o manifest de les obligacions d’una de les parts signants. 
3. La possibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l’objecte del conveni. 
 
Vuitè. Competència jurisdiccional 
Les parts es comprometen a tractar de resoldre, de comú acord, les diferències que puguin sorgir en 
l’aplicació i/o interpretació d’aquest protocol, que té caràcter administratiu. 
Les parts renuncien el propi fur i se sotmeten expressament als jutjats i als tribunals de Palma. 
I, en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni, per duplicat i a un sol efecte. 
 
Palma, XX de XXXX de 2014 
 
 
Catalina Cirer Adrover, Presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials 
 
 
Francisca  Mora Veny, Batlessa de l’Ajuntament de Porreres 
 
 
ANNEX 1  
 
Relació de municipis menors de 20.000 habitants (Font INE 2013) 
 
Alaró  5.217 
Algaida  5.382 
Andratx  10.748 
Ariany  914 
Artà  7.415 
Banyalbufar 583 
Binissalem 7.792 
Búger  1.029 
Bunyola  6.619 
Campanet  2.581 
Campos  10.144 
Capdepera  11.247 
Consell  3.834 
Costitx  1.192 
Deyá  756 
Escorca  252 
Esporles  4.991 
Estellencs  369 
Felanitx  17.359 
Fornalutx  692 
Lloret de Vistalegre 1.251 
Lloseta  5.680 
Llubí  2.324 
Mancor de la Vall 1.321 
Maria de la Salut 2.140 
Montuïri  2.838 
Muro  6.977 
Petra  2.806 
Pobla, Sa  12.901 
Pollença  16.200 
Porreres  5.496 
Puigpunyent 2.010 
Salines, Ses 5.273 
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Sant Joan  1.973 
Sant Llorenç des Cardassar 7.857 
Santa Eugènia 1.723 
Santa Margalida 12.243 
Santa María del Camí 6.500 
Santanyí  11.784 
Selva  3.869 
Sencelles  3.234 
Sineu  3.715 
Sóller  14.229 
Son Servera 11.146 
Valldemossa 2.042 
Vilafranca de Bonany 2.922 
  
Annex 2 
 
Relació de Treballadors Socials de PIA 
 
1.     CRISTÒFOL SOCIES SOCIES 
2.     PATRICIA FERRER ESCALAS 
3.     CATALINA GELABERT GELABERT 
4.     ANTONIA CAÑELLAS SOCIAS  
5.     FRANCISCA CLOQUELL DONADO 
6.     ANDREAS W.  AYS 
7.     PILAR PERALES NÚÑEZ 
8.     MAGDALENA ANDREU AMER 
9.     Mª MAGDALENA NADAL FERRER 
10. AINA Mª RIGO SACARES” 
 
 
SEGON. Facultar a la Sra. Batlessa a realitzar els tràmits oportuns per a dur a terme aquest conveni.  
 
TERCER. Notificar aquesta resolució a l’IMAS.” 
 
 
 
4. AUTORITZACIÓ AMOLLADA DE GUATLERES PER LES FESTES DE SANT ROC 
 
La Sra. Batlessa explica que l’ordenança de protecció animal diu que el ple podrà autoritzar la amollada 
de guatleres sempre que compti amb tots els informes favorables. 
 
La Sra. Joana Mora, regidora de PSM-IV, recorda que l’any passat ja se va fer.  
 
La Sra. batlessa diu que se tracta d’un tràmit administratiu.   
 
Finalitzat el debat, vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 20/3/2014, el ple de la 
corporació aprova per unanimitat el següent acord:   
 
“En data 25/2/2014 la Societat de caçadors de Porreres sol·liciten permís a l’Ajuntament de Porreres per a 
fer una tirada de colomins i l’altra de guatleres, respectivament, per les festes de Sant Roc.  
 
L’art. 7 de l’Ordenança municipal de protecció animal diu: “es podrà autoritzar, via acord plenari, la 
realització d’alguna activitat (exemple: tirada de colomins i guatleres) sempre que compti amb l’informe 
favorable de la Conselleria de Medi Ambient”.  
 
Per tot això, el ple de la corporació adopta el següent acord:  
 
PRIMER. Autoritzar la realització de la prova de tir a colomí i de tir a guatlera de caràcter local els 
propers dies 9 i 10 d’agost de 2014, respectivament, sempre que se compleixi amb la legalitat vigent i 
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comptin amb els permisos de la Federació Balear de Caça i del Departament de Medi Ambient del 
Consell de Mallorca en tot cas.  
 
SEGON. Notificar aquest acord a la Societat de caçadors de Porreres.” 
 
 
5. MODIFICACIÓ DE LA MEMÒRIA EXPLICATIVA DEL PROJECTE D’ASSOCIACIÓ DE 
MUNICIPIS PER LA PRESTACIÓ CONJUNTA DE SERVEIS DE POLICIA LOCAL DELS 
AJUNTAMENTS DE MONTUÏRI, PORRERES I VILAFRANCA DE BONANY 
 
La Sra. Batlessa explica que el ple va aprovar la memòria del projecte d’associació de municipis per a la 
prestació conjunta de serveis policials, però Delegació de Govern va fer un informe en el qual, entre altres 
aspectes, deia que primer cada municipi havia de constituir la Junta o Comissió de Seguretat, cosa que 
s’havia de fer a Montuïri i a Vilafranca. Per altra banda s’ha modificat la memòria amb caràcter més 
general per no haver de modificar aquesta memòria cada dos per tres per petits matisos.   
 
Finalitzat el debat, vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 20/3/2014, el ple de la 
corporació aprova per unanimitat el següent acord:   
 
“Primer. Aprovar la modificació de la memòria explicativa del projecte d’associació de municipis per la 
prestació conjunta de serveis de policia local dels ajuntaments de Montuïri, Porreres i Vilafranca de 
Bonany, la qual se transcriu a continuació.   
 
“Primera. Objeto y justificación 
La presente memoria explicativa del proyecto de asociación, incluye la información relativa para dar 
conocimiento de las razones que justifican la asociación, el número de funcionarios que integrará la 
policía local y el lugar donde se ubicará su sede, conforme al art. 4.2 de la Orden, INT/2944/2010, de 10 
de noviembre. 
 
Dicha información se expone con la finalidad de solicitar autorización previa a la suscripción de un 
acuerdo de colaboración para la unificación del servicio operativo de la Policía Local de los  
ayuntamientos de Montuïri, Porreres y Vilafranca de Bonany, al objeto de que el nuevo servicio pueda 
actuar de forma permanente e indistinta en los tres municipios con los medios materiales y humanos 
aportados por las tres corporaciones municipales. 
  
La suscripción del acuerdo de colaboración previsto no implica la constitución de un cuerpo de policía 
local supramunicipal. Los diferentes funcionarios policiales seguirán adscritos orgánicamente a los 
correspondientes municipios integrantes, sin perjuicio de la dependencia operativa respecto al funcionario 
que se designe para la coordinación del servicio.  
 
El art. 5 de la Orden INT/2944/2010, de 10 de noviembre, por la que se determinan las condiciones para 
la asociación de municipios con la finalidad de prestar servicios de policía local, establece que los 
componentes que integran el servicio de policía local constituida por una asociación de municipios, se 
somete a los mismos principios básicos de actuación, teniendo el mismo régimen estatutario y asumiendo 
las mismas funciones que las asignadas por el ordenamiento jurídico vigente en relación a las policías 
locales. 
 
En cumplimiento de lo expuesto, el régimen de organización y funcionamiento del servicio de policía 
conjunto se adaptará en todo lo dispuesto para las policías locales de las Illes Balears en la normativa 
estatal, autonómica y local vigente en cada momento. 
 
La justificación para la asociación de los municipios implicados, deriva de que no disponen 
separadamente de recursos suficientes para la prestación de los servicios de policía local. 
 
Las actuales plantillas policiales de ambos municipios no permiten ofrecer actualmente y por separado un 
servicio de policía de forma continua, o al menos con la garantía de cubrir un horario regular, quedando 
numerosas jornadas sin servicio. Todo ello desemboca en una grave desatención de servicios policiales de 
su competencia municipal. 
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Otro aspecto al margen de la precariedad horaria en que se desarrollan actualmente los servicios 
policiales, es la precariedad cualitativa derivada de la falta de operatividad de los agentes que se 
encuentran de guardia. Esta circunstancia viene dada porque los servicios son cubiertos en dichos 
municipios por un solo agente, el cual tiene muy limitada su actividad, al no poder realizar cierto tipo de 
actuaciones reservadas por lo general para operativos de dos o más agentes (controles de tráfico, 
asistencia a determinados accidentes, cobertura de eventos festivos y deportivos, incidentes que puedan 
derivar en detenciones, etc.). 
 
Finalmente, el actual principio de austeridad impuesto por las limitaciones económicas y normativas en 
distintos ayuntamientos, hacen necesario optimizar y compartir recursos. El hecho de incorporar los 
medios materiales de las tres policías a un único servicio y unificarlas en una única sede, supondrá un 
ahorro importante en inversión de mantenimiento de edificios, así como en la adquisición y 
mantenimiento del parque móvil y material policial, informático y de oficina. En la actualidad, el 
mantenimiento de tales costes por separado representa una dificultad importante para las citadas 
administraciones.            
 
Segunda. Funciones 
Las funciones del servicio de Policía Local asociada, son las establecidas en el art. 53 de la Ley Orgánica 
1/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para las policías locales, especialmente en caso de urgencias, 
emergencias y necesidad, siempre y cuando atendiendo a la legislación vigente.  
 
Tercera. Ámbito de actuación 
El ámbito de actuación del servicio de policía se circunscribiría a los términos municipales de Montuïri, 
Porreres y Vilafranca de Bonany, correspondientes a la comarca del Pla de Mallorca (Illes Balears).  
 
Cuarta. Población y extensión geográfica 
o Montuïri: 2.979 habitantes de derecho a 1 de enero de 2013. 
                    Extensión: 41,09 km²  
o Porreres: 5.486 habitantes de derecho a 1 de enero de 2013. 
                     Extensión: 86,84 km² 
o Vilafranca de Bonany: 2.922 habitantes de derecho a 1 de enero de 2013. 
                      Extensión: 23,94 km² 
TOTAL habitantes entre los tres municipios: 11.387 
 
Distancias entre núcleos de población: 
Montuïri-Vilafranca de Bonany: 11,9 km. 
Vilafranca de Bonany-Porreres: 10,00 km. 
Porreres-Montuïri: 7,9 km. 
 
Mapa de situación (Mallorca): 

  
 
Quinta. Personal afectado y recursos humanos 
Quedarán afectados el total de funcionarios de policía local que formen parte de ambas plantillas, los 
cuales quedarán habilitados como agentes de la autoridad, para la actuación indistinta en los dos términos 
municipales en aquellos servicios que se presten de forma asociada. 
 
Inicialmente, el servicio de policía quedará formada por 2 Agentes, funcionarios del Ayuntamiento de 
Montuïri, 1 Agente y 1 Oficial Jefe, funcionarios del Ayuntamiento de Vilafranca de Bonany y 5 agentes 
funcionarios del Ayuntamiento de Porreres, pudiéndose ampliar esta la plantilla previo cumplimiento de 
los trámites legales correspondientes, al margen de otro personal auxiliar no policial de carácter 
administrativo que pueda designarse al nuevo servicio en apoyo de sus funciones. 
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Sexta. Sede y medios materiales e instalaciones 
La sede principal del servicio asociado de policía local se establecerá en el edificio de la Policía Local de 
Porreres, situado en la Plaza de la Villa número 17, código postal 07260. 
 
Existirá así mismo una oficina de atención al ciudadano en las dependencias del Ayuntamiento de 
Montuïri situada en la Plaza Mayor, número 1, código postal 07230, y otra en las dependencias del 
Ayuntamiento de Vilafranca de Bonany, situadas en la Plaza Mayor, número 1, código postal 07250.  
 
Se incorporarán los equipos informáticos, de autodefensa, comunicaciones y cualquier medio material 
existente para que los funcionarios de policía local puedan utilizarlos de forma conjunta, optimizando así 
éstos recursos. 
 
El parque móvil estará compuesto inicialmente por: 
- Un vehículo tipo turismo adaptado al servicio policial aportado por el Ayuntamiento de Montuïri. 
- Dos vehículos tipo turismo adaptados al servicio policial aportados por el Ayuntamiento de Vilafranca 
de Bonany. 
- Dos vehículos tipo turismo adaptados al servicio policial aportados por el Ayuntamiento de Porreres. 
 
Séptima. Jefatura superior 
En virtud de lo contemplado en el artículo 21.1i de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local, los agentes desarrollarán sus funciones bajo la superior jefatura del alcalde del 
municipio en que actúen en cada momento. 
   
Octava. Órgano de coordinación del servicio 
Corresponderá a los alcaldes de los tres municipios asociados, previo acuerdo, nombrar por el 
procedimiento de libre designación al coordinador del servicio de policía, de entre los funcionarios 
policiales de carrera que tengan la máxima categoría de la plantilla en cada municipio que formen parte 
de la asociación. 
 
Dado la naturaleza reducida de las plantillas de ambas policías, se determina que la coordinación 
operativa sea ejercida directamente por el funcionario designado, sin perjuicio de que a requerimiento de 
éste o de las alcaldías respectivas y motivado por circunstancias o eventos de carácter excepcional, pueda 
incorporarse el personal técnico y/o político necesario, con el fin de adoptar decisiones dirigidas a dar 
cumplimiento a determinadas necesidades de coordinación. 
   
Novena. Financiación de la asociación 
De acuerdo con la disposición adicional Segunda de la Orden INT/2944/2010, de 10 de noviembre, por la 
que se determinan las condiciones para la asociación de municipios con la finalidad de prestar servicios 
de policía local, la puesta en marcha y mantenimiento de la prestación conjunta del servicio de policía 
local, no implicará coste alguno para la Administración General del Estado, asumiendo los respectivos 
municipios los eventuales costes derivados de la asociación. 
 
Lo anteriormente dispuesto se entiende sin perjuicio de las modificaciones en ese sentido puedan 
aplicarse a la Orden de referencia en un futuro. 
 
La participación en la financiación del servicio de policía local por parte de los ayuntamientos asociados, 
se efectuará de acuerdo con el procedimiento que se determine en el convenio para la prestación del 
servicio. 
 
Onceaba. Convenio de colaboración, temporalidad y órgano de seguimiento 
Tal como se establece en la Orden INT/2944/2010, de 10 de noviembre, la prestación del servicio de 
policía local de forma asociada se llevará a cabo mediante la firma de un convenio suscrito por parte de 
las corporaciones participantes una vez obtenida autorización de la Secretaría de Estado para la 
Seguridad. El convenio en todo caso deberá incluir las directrices incluidas en la presente memoria 
explicativa. 
 
El convenio se suscribirá con vigencia indefinida. Para cualquier modificación en el acuerdo de 
colaboración, se estará en lo contemplado en el art. 8 de la misma normativa.   
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El convenio establecerá el órgano de seguimiento y vigilancia de su cumplimiento, que estará formado 
como mínimo por 2 representantes de cada ayuntamiento participante, uno de ellos necesariamente deberá 
ser el secretario de cada corporación. La comisión convocará al coordinador del servicio a sus reuniones, 
a los efectos de obtener información sobre su funcionamiento. 
 
Memoria que es elevada a sesiones plenarias de cada ayuntamiento, para su posterior presentación ante la 
Secretaría de Estado para la Seguridad, y también a la Junta Local de Seguridad de Vilafranca de Bonany 
y a las comisiones de seguridad de Montuïri y Porreres, una vez constituidas.  
 
Fechas de las sesiones plenarias de cada ayuntamiento: 
Montuïri: 
Porreres: 
Vilafranca de Bonany: 
Porreres, a    de marzo de 2014 
El alcalde de Vilafranca de Bonany    La alcaldesa de Porreres    El alcalde de Montuïri 
 
Sr. Montserrat Roselló Nicolau      Sra. Francisca Mora Veny     Sr. Jaume Bauçà Mayol” 
 
 
Segon. Facultar a la batlia a realitzar els tràmits oportuns per a l’execució d’aquest acord.  
 
Tercer. Notificar aquesta resolució a l’ISPIB, Conselleria d’Administracions Públiques, CAIB. 
 
Quart. Notificar aquest resolució al Ministeri d’Hisenda i d’Administracions Públiques.  
 
 
5. DECLARACIÓ D’INTENCIONS DE CREACIÓ DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA 
DE PORRERES 
 
La Sra. Batlessa explica que actualment el Patronat du a terme aquest servei però que els seus estatuts 
s’han d’actualitzar.  
 
El Sr. Miquel Àngel Veny, regidor de PSOE, explica que els estatuts del Patronat no s’han actualitzat de 
l’any 1974 i que actualment la figura de Patronat no existeix. S’han estudiat diverses vies i opcions 
perquè no té base legal. La idea es que el Patronat s’integri dins l’Escola de Música. Fa 15 dies, les 
entitats implicades varen demanar que el ple de l’ajuntament se pronunciï si li sembla bé aquesta via. I 
demanen que se faci una declaració d’intencions de creació de l’escola municipal de música de Porreres 
per poder iniciar els tràmits.  
 
La Sra. Maria Magdalena Barceló, regidora de PP, demana quins temps se tardarà en fer els estatuts, 
perquè fa tres anys que se va proposar. Demana agilitar-ho.  
 
El Sr. Miquel Àngel Veny, regidor de PSOE, diu que s’han cercat diferents opcions. Explica que els 
estatuts estan avançats i creu que en un mes estaran. Llavors s’haurà de demanar autorització a la 
conselleria. Creu que estarà pel curs que ve.  
 
La Sra. Batlessa diu que  se farà al més aviat possible però que s’ha complicat amb la nova llei.  
 
La Sra. Joana Mora, regidora de PSM-IV, proposa corregir la proposta d’acord que consta a l’acta de la 
comissió informativa perquè considera que no queda clar. Proposa que la redacció sigui aquesta:  
“L’ajuntament de Porreres acorda la creació de l’escola municipal de música de Porreres i autoritza a les 
entitats interessades a iniciar els tràmits necessaris”.  
 
La Sra. Batlessa està d’acord en impulsar aquesta activitat musical municipal i per això s’ha de 
regularitzar.  
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Finalitzat el debat, vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 20/3/2014, el ple de la 
corporació aprova per unanimitat el següent acord:   
 
“L’ajuntament de Porreres acorda la creació de l’escola municipal de música de Porreres i autoritza a les 
entitats interessades a iniciar els tràmits necessaris”.  
 
 

6. DACIÓ DE COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DE L’EXERCICI 2013 
 
 
La Sra. batlessa dona compte de la liquidació de l’exercici 2013 la qual ha tingut un resultat pressupost 
ajustat de 3.346,37 € i un romanent de tresoreria de 80.885,06 €. Explica que el romanent pressupostari es 
la diferència entre els ingressos i les despeses i que, en principi sortia amb signe negatiu, però que llavors 
d’han d’aplicar els ajustos. En aquest cas,  s’ajusta amb l’import de 20.659,63 € que es correspon amb la 
subvenció del fons de seguretat pública, la qual es va destinar a la compra del cotxe de policia, i que se va 
pagar abans però encara no s’ha rebut la subvenció. Per altra banda, el romanent de tresoreria es de 
80.885,06 € i son diners que es podrien destinar a altres partides. El problema es que no hi ha liquides i, 
en tot cas, la normativa exigeix que s’ha de destinar a amortitzar despesa bancària. També explica que 
l’import corresponent a “operacions no pressupostàries” s’ha reduït en relació a l’any 2013 en 100.000 € 
aprox. perquè es l’import que s’ha reduït de la pòlissa de tresoreria. Finalment explica que l’import 
corresponent a “saldos de dubtos cobrament” es més elevat que l’any 2013 perquè la normativa és més 
restrictiva.  
 
La Sra. Maria Magdalena Barceló, regidora PP, demana que a l’hora de fer el pressupost se tingui en 
conte la liquidació, perquè hi ha partides que estan desvirtuades. La Sra. Batlessa contesta que s’intenta 
ajustar al màxim el pressupost a la liquidació i que fa molt mal contestar amb caràcter general sense fer 
referència a cap partida en concret.  
 
El Sr. Miquel Àngel Veny, regidor del PSOE, demana més informació en relació a la compra del cotxe 
policial per un import de 20.000 €. La Sra. Batlessa contesta que s’ha subvencionat mitjançant el Fons de 
Seguretat Pública del Govern i que ja s’ha pagat però la subvenció no s’ha cobrat.  
 
Finalitzat el debat, vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 20/3/2014, la corporació 
queda assabentada:  
 
“Aquesta corporació, d’acord amb el que disposa l’art. 191 TRLHL i l’art. 89 i 90 del RD 500/1990,  de 
20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol I del Títol 6è de la Llei reguladora de les hisendes locals ha 
confeccionat la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de Porreres corresponent a l’exercici 2013 la 
qual es representa als quadres següents:  
 
RESULTAT PRESSUPOSTARI 
 
Els articles 96 i 97 del Reial decret 500/1990 defineixen, a nivell normatiu, el resultat pressupostari, en 
disposar que vindrà determinat per la diferència entre els drets pressupostaris liquidats i les obligacions 
pressupostàries reconegudes en aquest període, prenent per al seu càlcul els seus valors nets, és a dir, 
deduïdes les anul·lacions que s'han produït durant l'exercici, sense perjudici dels ajustos que hagin de 
realitzar-se. 
 
Sobre el Resultat Pressupostari es realitzaran els ajustos necessaris, en augment per l'import de les 
obligacions reconegudes finançades amb romanent de tresoreria per a despeses generals augmentant les 
desviacions de finançament negatives i disminuint les desviacions de finançament positives, per obtenir 
així el Resultat Pressupostari Ajustat. 
 
En el moment de liquidar el Pressupost es calcularan les desviacions de finançament produïdes en 
cadascun dels projectes de despeses amb finançament afectat, desviacions que s'han produït com a 
conseqüència dels desequilibris originats pel desfasament entre el finançament rebut i la que hauria 
d'haver-se rebut en funció de la despesa realitzada. 
 
RESULTAT PRESSUPOSTARI A 31/12/2013 
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 Drets reconeguts 
nets 

Obligacions 
reconegudes 
netes 

Ajustos Resultat 
pressupostari 

a. Operacions corrents 3.062.033,94 € 2.453.904,18  608.129,76 
b. Altres operacions no 
financeres 

48.011,22 214.271,74  -166.260,52 

1. Total operacions no 
financeres 

3.110.045,16 2.668.175,92  441.869,24 

2. Actius financers 0 0  0 
3. Passius financers 0 459.182,5  -459.182,50 
Resultat pressupostari de 
l’exercici 

3.110.045,16 3.127.358,42  -17.313,26 

Ajustos:   
4. Crèdits gastats finançats 
amb romanent de tresoreria 
per a despeses generals 

  0  

5. Desviacions de 
finançament negatiu de 
l’exercici 

  20.659,63  

6. Desviacions de 
finançament positiu de 
l’exercici  

  0  

Resultat pressupostari 
ajustat 

   3.346,37 

 
 
ROMANENT DE TRESORERIA 
 
Està integrat pels drets pendents de cobrament, les obligacions pendents de pagament i els fons líquids. 
Estarà subjecte a l'oportú control per determinar a cada moment la part utilitzada a finançar despesa i la 
part pendent d'utilitzar, que constituirà el romanent líquid de tresoreria. S'obté com la suma dels fons 
líquids més els drets pendents de cobrament, deduint les obligacions pendents de pagament.  
 
 
ROMANENT DE TRESORERIA A 31/12/2013 

 
 

1. +FONS LÍQUIDS  
303.113,77 

2. DRETS PENDENTS DE COBRAMENT 
+ Del Pressupost corrent 
+ De Pressupostos tancats 
+ D’operacions no Pressupostàries 

      -  Cobraments realitzats Pendents d’aplicació definitiva 

1.725.680,73 
547.676,69 
1.323.725,58 
6.117,32 
151.838,86 

3. - OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT 
+ Del pressupost corrent 
+ De pressupostos tancats 
+ D’operacions no pressupostàries 

      - Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva 

1.041.706,21 
290.840,07 
124.665,93 
702.808,17 
76.607,96 

I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL 987.088,29 

III. SALDOS DE DUBTÓS COBRAMENT 829.686,38 

III. EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT 76.516,85 

IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS 80.885,06 
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D’acord amb l’article 163, 191, 193 del TRLRHL, els art. 89 a 105 del RD 500/1990, els art. 3, 11, 12, 21 
i 23 de la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d’abril d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, els art. 
28 i 30 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accès a la informació pública i bon 
govern, i la LBRL, la batlia emet la següent resolució:  
 
Primer. Aprovar la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de Porreres corresponent a l’exercici de 
2013 amb un romanent de tresoreria un resultat pressupost ajustat de 3.346,37 € i un romanent de 
tresoreria de 80.885,06 €.  
 
Segon. Donar compte de l’aprovació d’aquesta liquidació al ple de la corporació d’acord amb l’establert a 
l’art. 193.4 TRLRHL i l’art. 90.2 del Rd 500/1990.  
 
Tercer. Ordenar la remissió de copia de la liquidació als òrgans competents, tant de la delegació d’hisenda 
com de la comunitat autònoma abans de concloure el mes de març de l’exercici següent al que 
correspongui.  
 
Quart. D’acord amb l’art. 32 de la LO 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera, procedir a destinar el superàvit a reduir l’endeutament net. “ 
 

 
7. DACIÓ DE COMPTE DELS INFORMES DE MOROSITAT DEL QUART TRIMESTRE 

2013 (LLEI 15/2010) 
 
La batlia dona compte dels informes de morositat exigits pel Ministeri com ve sent costum als plenaris, 
diu. Explica que se fa un esforça per pagar en el termini de 30 dies exigits per la llei però que és 
impossible si el Govern tampoc compleix amb les seves obligacions. Explica que els pagaments s’han 
realitzat en 172 dies i les factures pendents de pagar s’excedeixen en 62 dies.  
 
Finalitzat el debat, vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 20/3/2014, la corporació 
queda assabentada:  
 
“Vista la Llei 15/2010 de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que 
s’estableixen mesures de lluita contra morositat en les operacions comercials i, de conformitat amb 
l’article quart “Morositat de les Administracions Públiques” i l’article cinquè “Registre de factures de les 
Administracions locals” de la Llei 15/2010 esmentada, la Tresoreria i la Intervenció municipal donen 
compte al Ple de la Corporació dels següents informes, els quals s’han de remetre als òrgans competents 
que tenguin atribuïda la tutela financera i al Ministeri d’Economia i Hisenda:   
 
1.- Informes trimestrals sobre el compliment dels terminis previstos per la Llei per al pagament de les 
obligacions reconegudes de cada Entitat Local corresponents quart trimestre de l’exercici 2013. 
 
2.- Informes trimestrals de la relació de factures que hagin transcorregut més de tres mesos des de la seva 
anotació en el registre de factures i no s’hagin tramitat els corresponents expedients de reconeixement de 
l’obligació corresponents al quart trimestre de l’exercici 2013.” 
 
 
8. INFORMAR “PLA PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI” (2014-2017) 
 
La Sra. Bartlessa informa que s’ha elaborat el Pla pressupostari 2014-2017  el qual s’ha de remetre al 
Ministeri d’Hisenda i administracions públiques per mitjans telemàtics. El pla pressupostari permet fer-se 
una petita idea de cap on aniran els pressuposts i tenir més sostenibilitat.  
 
La Maria Magdalena Barceló, regidora de PP, fa constar que s’ha incrementat el percentatge del cadastre 
un 10 % pel 2015.  
 
Finalitzat el debat, vist que ningú fa cap objecció ni oposició, vist el dictamen favorable de la Comissió 
Informativa de 20/3/2014, s’acorda:  
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“D’acord amb l’art. 29 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostaria i 
sostenibilitat financera s’aprova el Pla pressupostari a mig termini (2014-2017) i la seva remissió al 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques per mitjans telemàtics.  
 
El pla pressupostari a mitjà termini s'emmarcarà en l'elaboració dels Pressupostos anuals i es garantirà 
una programació pressupostària coherent amb els objectius d'estabilitat pressupostària i de deute públic i 
de conformitat amb la regla de despesa. Abasta un període de tres anys (2014-2017) i conté els següents 
paràmetres: 
a. Els objectius d'estabilitat pressupostària i de deute públic. 
b. Les projeccions de les principals partides d'ingressos i despeses tenint en compte tant la seva 
evolució tendencial, és a dir basada en polítiques no subjectes a modificacions, com l'impacte de les 
mesures previstes per al període considerat. 
c. Els principals supòsits en els quals es basen aquestes projeccions d'ingressos i despeses. 
d. Avaluació de com les mesures previstes poden afectar a la sostenibilitat a llarg termini de les finances 
públiques” 
 
 

9. MOCIÓ CONTRA LES PROSPECCIONS PETROLÍFERES (EL PI, PSOE, PP PSM-IV) 
 
La Sra. Batlessa explica que el PSOE i El Pi han presentat mocions contra les prospeccions petrolíferes 
que contenen aspectes molts semblants, per la qual cosa a la comissió informativa se va acordar 
consensuar una sola proposta. 
 
La Sra. Maria Magdalena Barceló, regidora de PP, manifesta el seu rebuig i considera necessari que ho 
facin tots els regidors perquè afecta molt negativament al turisme, que es el principal motor econòmic de 
l’illa. 
 
La Sra. Joana Mora, regidora de PSM-IV, diu que les prospeccions suposen un perill per les seves 
conseqüències sísmiques.  Diu que suposen una problemàtica pel medi ambient i per l’economia. Afegeix 
que “encara hi som a temps i ho podem aturar” perquè requereixen una autorització del Ministeri. Diu que 
hi ha un informe desfavorable de la Comissió Balear de medi ambient. També diu que els Reials Decrets 
poden ser derogats pel Ministre Soria. Explica que la problemàtica que hi ha sobre qui es el responsable 
no serveix per aturar les prospeccions i no ajuda a guanyar la batalla. Demana unitat de tots i fer-ho 
arribar al Congres dels Diputats.  
 
El Sr. Veny, regidor de PSOE, està d’acord amb la regidora del Partit Popular en que es molt bo que se 
presenti conjuntament aquest moció. També diu que no repetirà els arguments.  
 
Finalitzat el debat, vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 20/3/2014, el ple acorda per 
unanimitat:  
 
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
A l’any 2006 la Companyia MEDOIL presentà una sol•licitud al Ministeri de Industria, Turisme i 
Comerç, per l’adjudicació de permisos de investigació de hidrocarburs al Golf de Valencia. Aquest 
permís es va sol•licitar per a 5 zones. Concretament, les anomenades Albufera, Benifayó, Gandia, Alta 
Mar 1 i Alta Mar 2. El 23 de desembre de 2010, per Real Decret, s’autoritza el permís d’investigació 
d’aquestes zones (BOE de 22 de gener de 2011). 
 
Les zones que obtenen el permís d’investigació estan situades a 18 Km de València i a 35 de Eivissa. Per 
tant hem de tenir en compte que tot l’arxipèlag Balear es pot veure afectat negativament per les 
conseqüències d’aquestes actuacions. 
 
Conseqüències que afecten indubtablement a les zones protegides per Europa de les Illes conegudes com 
a Llocs d’Importància Comunitària i Zones d’Especial Protecció per a les Aus (LICS i ZEPAS) així com 
a espècies protegides i/o en perill d’extinció del mar balear. Tot això amb les repercussions negatives 
sobre els nostres principals sectors productius. 
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Per altra banda, també hem conegut que la empresa SPECTRUM GEO LIMITED ha iniciat els tràmits 
per a noves prospeccions que afecten a un total de 14.000 Km2 de la mar al nord, l’est i el sud de les 
nostres illes a una distància de 25 Km del nostre litoral. 
 
En el mes de juny de 2013 ja s’advertí a la societat i a la classe política que les prospeccions petroleres 
eren la major amenaça que planejava sobre Eivissa i Formentera; vist lo vist, a dia d’avui, també ho és per 
Mallorca i Menorca; avançàvem que era palès que el motor econòmic de les Illes Balears és el turisme, 
basat en gran part en el valor mediambiental de les illes, un valor que en cap cas no es pot posar en risc; ja 
era molt preocupant en aquell moment, i ara igual, per les possibles repercussions econòmiques, 
ecològiques i socials d’aquestes prospeccions que podrien acabar sent de caràcter irreversible. 
 
Per tant, els grups municipals creiem que és imprescindible que des de totes les institucions afectades 
facem un front comú per aturar qualsevol tipus d’actuació petroliera que posi mínimament en perill el 
nostre ecosistema. 
 
Per tot això, proposam al Ple de l’Ajuntament de PORRERES adopta els següents: 
 
ACORDS 
1.- L’Ajuntament de PORRERES rebutja frontalment la realització de prospeccions petrolíferes o 
d’investigació d’hidrocarburs a la l'àrea de la mediterrània al voltant de les Illes Balears. 
2.- L’Ajuntament de PORRERES insta als representants de les Balears al Parlament Balear i al Parlament 
Espanyol a votar a favor de qualsevol resolució o acord dirigit a aturar la realització de les prospeccions 
3.- L’Ajuntament de PORRERES  insta el Govern de l’Estat a suspendre de forma immediata tant 
l’autorització com l’execució de qualsevol prospecció petroliera a la Mediterrània per l’evident risc que 
comporten per als interessos mediambientals, pesquers i econòmics. 
3.- L’Ajuntament de PORRERES  exigeix al Ministerio de Industria, Turismo i Comercio, la suspensió 
immediata de l’autorització per la investigació de hidrocarburs al Golf de València denominats 
“Albufera”, “Benifayó”, “Gandia”, “Alta Mar 1” i “Alta Mar 2”, fins a tenir un informe d’impacte 
ambiental  i avaluació ambiental estratègica amb el vist i plau de les institucions europees pel que pugui 
afectar a les zones declarades Lics i Zepas, les espècies en perill d’extinció o sensibles del mar balear. 
4.- L’Ajuntament de PORRERES demana el Govern de l’Estat la denegació de noves llicències en tràmit 
per investigació d’hidrocarburs per part de Spectrum Geo Limited o qualsevol altres empreses a la mar 
Mediterrània. 
5.- L’Ajuntament de PORRERES acorda remetre els presents acords al Govern de les Illes Balears, al 
Govern de l’Estat, al Ministerio de Industria, Turismo i Comercio i al Parlament de les Illes Balears. 
 
 
10. MOCIÓ EN CONTRA DE LA PUJADA DE LES COTITZACIONS A LA SEGURETAT 
SOCIAL (EL PI) 
 
La Sra. Batlessa explica la moció presentada per EL PI relativa a l’augment de les quotes de la SS al 
autònoms. Troba que pujar un 22 % per donar-se d’alta es molt. Considera que aquesta mesura ofega molt 
als autònoms que creen noves empreses i nous llocs de feina i no afavoreix la millora de l’economia. 
 
La Sra. Maria Magdalena Barceló, regidora de PP, diu que les quotes pugen un 2% i no 22% únicament a 
les societat que tenen més de 10 treballadors. Diu que la moció s’ha de plantejar amb les coses que 
realment son, per la qual cosa s’abstindran.  
 
La Sra. Joana Mora, regidora de PSM-IV, diu que aquesta mesura perjudica als autònoms. En temps de 
crisi no es el moment per augmentar la càrrega fiscal.  
 
El Sr. Veny, regidor de PSOE, diu que votaran a favor perquè troba que no s’han d’augmentar les quotes 
en els moments difícils. També diu que s’ha informat del que ha dir la regidora Maria Magdalena Barceló 
i tampoc li havia quedat clar. Així i tot, diu, no s’han de pujar les quotes.  
 
La Sra. Batlessa diu que encara que sigui un 2% no s’han d’augmentar les quotes.  
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Finalitzat el debat, vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 20/3/2014, el ple, amb 8 vots 
a favor (EL PI, PSM-IV, PSOE) i 4 abstencions (PP), acorda:   
 
“MOCIÓ EN CONTRA DE LA PUJADA DE LES COTITZACIONS A LA SEGURETAT SOCIAL 
 
Exposició de Motius 
 
Mentre d’una banda des del govern de l'Estat s’afirma que l'atur és va reduint, la realitat és que la 
disminució de treballadors ocupats fa minvar les recaptacions de la Seguretat Social. Per pal·liar aquest 
descens, el ministeri de Treball i Seguretat Social ha emprés una sèrie de mesures que, sens dubte, 
perjudicaran molt la malmesa activitat econòmica, i amb una incidència molt negativa a la nostra 
Comunitat, atesa l’estructura empresarial pròpia. 
 
Així, amb data de 21 de desembre es va publicar al Butlletí Oficial de l'Estat el RDL 16/2013 que 
contempla, entre d’altres modificacions, una apujada de la base mínima de cotització dels treballadors 
autònoms del 22%, i incorpora com a computables a la base de cotització dels treballadors assalariats 
conceptes que fins ara es consideraven extrasalarials (les assegurances de vida i sanitàries, els plans de 
pensions, plus de transport i quilometratge, dietes i altres beneficis socials com guarderia de fills, estudis, 
vals de menjador etc...). 
 
La pujada de la base de cotització dels autònoms perjudica de manera evident un dels sectors fonamentals 
per garantir la recuperació econòmica, està injustificat, ja que no suposa cap increment en les minses 
prestacions que reben aquests emprenedors i poden suposar que molts d’ells s’aboquin a l’economia 
submergida ja que en determinats casos aquestes cotitzacions resulten inassumibles.  
 
En quan a la incorporació a la base computable de determinats conceptes no és més que una pujada 
encoberta de les cotitzacions a la Seguretat Social i suposarà un augment dels costos laborals, una minva 
de la competitivitat i un entrebanc mes pels emprenedors i petits empresaris pel que fa a la contractació de 
nou personal. D'altra banda l'aprovació d'aquestes mesures pot afectar  negativament alguns sectors 
econòmics com són la restauració, guarderies, centres d'estudi, la incentivació de plans de pensions, 
assegurances, etc 
 
Indubtablement aquesta pujada de les càrregues fiscals no és cap mesura d'estímul econòmic, més aviat al 
contrari, suposa un cop més contra de la tan desitjada recuperació econòmica i de la incentivació de la 
contractació. 
 
En base a tot l’exposat el Ple de l’Ajuntament de PORRERES que adopta el següents ACORDS: 
 
Primer.- Demanar al Ministeri de Treball i Seguretat Social la rectificació de en quant a les modificacions 
fetes en les bases mínimes de cotització dels treballadors autònoms, per quan un 22 % d'increment es del 
tot abusiu i un fre més a la competitivitat dels emprenedors, professionals i petits empresaris de la nostra 
comunitat. 
 
Segon.- Demanar al ministeri de Treball i Seguretat Social la retirada immediata de la disposició final 
tercera del RDL 16/2013 que inclou les retribucions en espècie com a conceptes salarials, que perjudica 
per igual als empresaris i treballadors, per quan suposa un increment dels costos laborals i, en 
conseqüència una minva de la competitivitat de les empreses, així com pot implicar una disminució de les 
retribucions dels treballadors.  
 
Tercer.- Sol•licitar al ministeri de Treball i Seguretat Social que abandoni la seva intromissió dins del 
camp de la negociació col•lectiva, matèria que afecta fonamentalment a treballadors i empresaris.  
 
Quart.- Instar al Govern de l'Estat que qualsevol mesura que s’hagi d’emprendre i que afectin a la llei de 
Seguretat Social, es faci amb el consens dels agents socials afectats, els representants dels treballadors i 
dels empresaris. 
 
Cinquè.- Notificar el present acord al ministeri de Treball i Seguretat Social el contingut del present 
acord.” 
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7.5 MOCIÓ DE REBUIG A LA LLEI D’ORDENACIÓ I ÚS DEL SÒL (PSM-IV) 
 
La Sra. Joana Mora Cerdà, portaveu del grup municipal PSM-IV, presenta per a la seva aprovació la 
següent Moció de rebuig a la recent aprovada llei d’ordenació i ús del sòl.  
 
El Sr. Veny, regidor de PSOE, diu que aquesta llei del sol era molt esperada perquè era la única 
Comunitat Autònoma que no en tenia però era aquest text que s’esperava sinó més proteccionista del 
paisatge atès que es el que el turisme reclama. També s’hauria d’haver consensuat perquè es un tema de 
tots, però no ha estat així. Aquesta llei, diu el Sr. Veny, afavoreix les il·legalitats urbanístiques donant una 
amnistia, com s’ha explicat, i dona molta inseguretat jurídica. Per tant, se votarà a favor de la moció.  
 
La Sra. Mora, regidora de PSM-IV, diu que es una llei molt complexa i que el seu grup municipal va 
presentar 200 i pico esmenes al Parlament. Però l’esmenes més importants eren les referides a aquesta 
amnistia urbanística que trobam que afecta als ciutadans.  
 
La Sra. Maria Magdalena Barceló, regidora de PP, diu que la llei, en part, permet als Consells Insulars 
desenvolupar reglaments per fer aportacions a aquesta llei i regular els terminis i infraccions. També 
queda fora de l’àmbit de la llei els usos i activitats a sol rústic. Creim que no suposa cap pas enrere en la 
protecció del sol rústic i diu que s’han reduït les sancions.  Així que noltros votarem en contra de la 
moció.  
 
La Sra. Batlessa, diu que, com ha dit na Joana Mora, efectivament es una llei molt complexa que té més 
de 200 articles. Diu que el seu grup municipal troba a faltar, com a dit el Sr. Miquel Àngel Veny, un 
consens entre els diferents partits polítics i que no s’hagi demanat als ajuntaments les seves aportacions 
que son els que tenen la problemàtica als respectius municipis i ho coneixem de primera ma. Això ho 
trobem a faltar i creiem que això si que es modificable. Però noltros ens abstindrem perquè considerem 
molt complicat fer una valoració d’aquesta llei tan complexa. Si que te coses positives com pot ser més 
agilització administrativa i més autonomia municipal a l’hora de redactar normativa o plans i concentra 
aquesta normativa, no la fa tan dispersa. En canvi, com aspectes negatius destaca que se podria fomentar 
un urbanisme a la carta que es bastant preocupant. Però ens abstindrem per la seva complexitat. Tal volta 
aquesta moció l’haguessin pogut fer per apartats. No se fa un rebuig total a la llei perquè reconeixem que 
te coses positives i ens hagués agradat que s’hagués demanat l’opinió als ajuntaments.   
 
La Sra. Joana Mora, regidora de PSM-IV, diu que aquesta llei obri les portes al futur i pot ser que la gent 
pensi “faré una casa il·legal i pot ser que vengui una amnistia i ja ho arreglaré”.  
 
El Sr. Jaume Martorell, regidor d’urbanisme, diu que se podran legalitzar els que no tinguin un expedient 
de disciplina urbanística obert que no se podran legalitzar.  
 
La Sra. Batlessa diu que si està a una zona no edificable com un ANEI no se podrà legalitzar, no se podrà 
legalitzar tot.  
 
El Sr. Martorell, regidor d’urbanisme, diu que no es la millor llei del món, això està clar, te coses bones 
que son àgils i moltes a millorar. Troba que el govern del PP hauria d’haver escoltat als altres grup 
polítics cosa que no fa perquè te majoria absoluta i això es molt perillós.  
 
La Sra. Joana Mora, regidora de PSM-IV, insisteix que aquesta llei ens afecta a tothom. 
 
El Sr. Miquel Àngel Veny, regidor de PSOE, diu que les coses negatives son superiors a les positives. 
També diu ara també les cases il·legals que estan al sòl rústic i se poden legalitzar per tenir els metres que 
toca està permès però no si no se pot. Diu que aquesta llei va més enllà al permetre una amnistia de 
construccions que abans eren no eren legalitzables i ara sí.     
 
Finalitzat el debat, vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 20/3/2014 se desestima 
aquesta moció amb 3 vots a favor (PSM-IV, PSOE), 5 abstencions (EL PI), 4 vots en contra (PP):  
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“El passat 11 de març va ser aprovada la llei d’ordenació i ús del sòl. Aquesta llei hauria d’haver estat la 
llei del territori per excel•lència, compilant les normatives dels darrers anys, però no ha estat així. De fet, 
entre altres coses, beneeix la desregulació que implica la Llei de turisme (també aprovada aquesta 
legislatura). De fet la llei d’ordenació i ús del sòl promou d’urbanisme a la carta i l’especulació amb el 
territori. Premia els infractors amb un greuge clar envers aquells que han complert la llei. En moments 
com aquests, l’amnistia urbanística als edificis il•legals és contraproduent per la sensació d’impunitat que 
genera dins la població. 
 
Per altra banda, entre altres coses, aquesta llei no preveu cap contrapartida que comporti una millora 
paisatgística en l’àmbit rural, i alhora ha eliminat precisions del projecte de 2010 sobre la reducció de 
contaminants ( atmosfèrics, lumínics, sonors) i radiacions, i el processos de deteriorament ambiental. 
 
La llei del sòl necessària per a les Illes Balears hauria d’anar contra l’especulació del sòl precisament per 
sortir a camí als enriquiments obscens  que han forjat les decisions urbanístiques històricament. 
 
En conclusió, una llei que inclou l’amnistia urbanística en sòl rústic i la manca de consens per a la seva 
aprovació, la qual afecta al sector primari, el turístic o al medioambiental, entre d’altres, no pot ser 
valorada positivament i s’ha de fer el possible per tal de prendre les mesures oportunes per corregir 
aquestes mancances, els efectes de les quals afecten directament a cada un dels postres pobles i les postres 
ciutats. 
 
Per tot això, el grup municipal PSM-IV presenta el següent ACORD:  
 
L’Ajuntament de Porreres rebutja la llei d’ordenació i ús del sòl aprovada dia 11 de març de 2014.” 
 
 
14. PROPOSTES D’URGÈNCIA 
 
Ningú en presenta cap.  
 
 
15. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS I DECRETS DICTATS PER LA BATLIA-
PRESIDÈNCIA O REGIDORS/ES DELEGATS/ES. 
 
La Sra. Batlessa passa a donar compta de les resolucions i decrets dictats per la Batlia. Seguidament 
demana si hi ha res a dir, ningú diu res. 
 
 
16. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS I ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA 
DE GOVERN LOCAL 
 
La Sra. Batlessa dóna compta de les resolucions i acords adoptats per la Junta de Govern Local. 
Seguidament, la Sra. Batlessa demana si hi ha res a dir, a la qual cosa, ningú diu res. 
 
La Sra. Joana Mora, regidora PSM-IV, demana informació d’una factura de l’Escola Nova de març 
de 2014 de 1.400 €. La Sra. batlessa diu que se mirarà.  
 
 
17. PRECS I PREGUNTES 
 
La Sra. Joana Mora, regidora de PSM- IV, demana si de pot desviar la circulació del carrer Call per 
un altre carrer, sobretot quan se torna de la Plaça, perquè cada dia hi ha problemes, sobretot si hi ha 
cotxes aparcats. Diu que encara que no estiguin acabades les rondes de circumval·lació, demana 
que la circulació passi per un altre carrer.  
 



 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE PORRERES DE 24/3/2014 21 

La Sra. Batlessa contesta que no hi ha cap altre carrer per anar al centre del poble. Considera que el 
que s’ha de fer es una campanya de conscienciació perquè la gent condueixi i aparqui bé. Diu que 
va anar al Consell de Mallorca per explicar els problemes de circulació.  
 
La Sra. Joana Mora, regidora de PSM-IV, demana si s’apliquen les sancions previstes a l’ordenança 
de residus a les persones reincidents en tirar el fems quan i a on no toca.  
 
La Sra. Margalida Palerm, regidora de medi ambient, diu que no es partidària de sancionar a la 
primera però si que se fa un seguiment i s’envien moltes cartes informatives. Diu que no s’ha topat 
amb cap persona reincident i no ha tingut necessitat de sancionar. La Sra. Batlessa diu que la 
tècnica de la Mancomunitat té estadístiques dels domicilis que no ho fan bé i se preocupa de fer un 
seguiment i inclús va a ca seva.  
 
La Sra. Maria Magdalena Barceló, regidora de PP, demana si ja s’ha aplicat l’ordenança d’ocupació 
de via pública. La Sra. Batlessa contesta que ja hi ha sol·licituds i que s’han de fer els informes de 
policia. A més s’ha de regular la taxa fiscal que han de pagar.  
 
El Sr. Pau Mora, regidor de PP, demana que se pensa fer amb els bars que no ho han demanat, si 
s’aplicarà retroactivament la llei. Demana si l’ajuntament actuarà d’ofici o s’ha de fer una denúncia. 
La Sra. Batlessa diu que se miraran els bars que no compleixin i se farà un informe de policia. Diu 
que fins ara no se controlava perquè no hi havia una ordenança que ho regulés. Diu que no s’anirà 
en contra de cap bar.  
 
La Sra. Maria Magdalena Barceló, regidora de PP, demana que se pintin totes les ratlles grogues del 
poble, sobre tot dels cantons. La Sra. Batlessa diu que s’intentarà però que la pintura es aposta i és 
molt cara. Diu que tothom sap que no se pot aparcar als caps de cantons, que es una responsabilitat 
dels conductors. La Sra. Barceló demana que al manco se pintin els carrers més estrets. La Sra. 
Batlessa diu que la gent s’ha de conscienciar.   
 
La Sra. Maria Magdalena Barceló, regidora de PP, ha sabut que hi ha gent que entra a jugar al camp 
de futbol sense control. Demana si la barrera està oberta i si Algalia no s’encarrega de fer pagar. El 
Sr. Martorell, regidor d’esports, diu que pot ser ocasionalment entrin joves a jugar el vespre perquè 
botin la barrera. El Sr. Martorell diu que les barreres se tanquen.  
 
La Sra. Maria Magdalena Barceló, regidora de PP, diu que les pasteres d’alguns arbres de la plaça 
de fusta estan rompudes. La Sra. Batlessa diu que va veure un cotxe que aparcava damunt la pastera 
i li prendre la matrícula per enviar un avís. Diu que una solució seria posar el preu visible del 
mobiliari urbà. Pren nota d’això.  
 
La Sra. Maria Magdalena Barceló, regidora de PP, demana si les fons de plaça estan espanyades. La 
Sra. Batlessa contesta que s’embossen amb les fulles dels arbres que col·lapsen els motors i les hem 
de fer netes cada dos per tres.  
 
El Sr. Miquel Àngel Veny, regidor de PSOE, demana on es la caseta del tren que hi havia abans de 
fer les rondes. El Sr. Jaume Martorell, regidor d’urbanisme, diu que sabia que estava guardada i les 
peces numerades. La Sra. batlessa contesta que no sap on però que no demanarà. El Sr. Veny 
demana si se pensa fer res i que convindria saber la ubicació per evitar que es deterior o se perdin 
les peces.  
 
El Sr. Miquel Àngel Veny, regidor PSOE, demana com estan les plaques solars del pavelló i si 
funcionen. El Sr. Jaume Martorell, regidor d’urbanisme, contesta que se varen llevar perquè no 
funcionaven i l’enginyer intentarà mirar si se poden reutilitzar. De fet, en Joan Mayol les va 
desmuntar. La Sra. Coloma Bover, regidora d’indústria, diu que no tenien molts d’anys de vida útil.  
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El Sr. Miquel Ángel Veny, regidor de PSOE, diu que cal carrer Vileta amb carrer d’en Veiet hi ha 
un disc de direcció prohibida espanyat. Hi havia problemes quan els cotxes volten. La Sra. Batlessa 
diu que se farà un repàs de senyal. Se pren nota perquè això es delicat. La Sra. Margalida Palerm, 
regidora de circulació, diu que la comissió se va reunir fa dues setmanes.  
 
La Sra. Joana Mora, regidora de PSM-IV, diu que hi ha una senyal de trànsit tombada enterra a la 
paret al carrer de la santa Creu amb el carrer de les Illes Balears. La Sra. Batlessa contesta que ha 
fet molt de vent i n’hi ha moltes que han tombat.  
 
El Sr. Miquel Veny, regidor de PSOE, diu que fa dues comissions de circulació se va parlar de 
pintar una senyal de cedir el pas de devora ca na Maria. La Sra. Margalida Palerm, regidora de 
circulació, diu que hi va anar la brigada però resulta que hi ha un mirall i no sa sap si posar-ho a 
dalt o a baix, a l’altra cap de cantó, en terra... però que se cercarà on ubicar-lo.  
 
El Sr. Miquel Veny, regidor de PSOE, diu que els punts de soldadura que s’han posat al carrer Nou, 
fan més renou quan els cotxes passen. La Sra. Batlessa diu que se tornaran posar les gomes però se 
van deteriorant quan passin els cotxes. 
 
El Sr. Miquel Veny, regidor de PSOE, demana com està el tema de la declaració BIC a l’Oratori de 
la Santa Creu. El Sr. Jaume Martorell, regidor d’urbanisme, contesta que un cop finalitzat la 
tramitació del polígon se demanarà.   
 
El Sr. Miquel Veny, regidor de PSOE, demana que se revisin els pluvials ara que ha vingut la 
primavera abans de la precipitacions. La Sra. Margalida Palerm, regidora de manteniment, diu que 
hi ha una empresa que revisa els embornals que va presentar pressupost i se va acceptar.  
 
 El Sr. Miquel Veny, regidor de PSOE, fa un reconeixement i felicita als voluntaris de protecció 
civil que van acudir amb rapidesa a l’incendi d’un habitatge. La Sra. Batlessa diu que se va fer un 
carta d’agraïment pel seu esforç a totes les persones i entitats que col·laboraren i, entre elles, hi 
havia els Voluntaris de Protecció Civil.  
 
I no havent més assumptes de que tractar, per la Presidència s’aixeca la sessió, de tot el que, 
com a Secretaria, en don fe. 
 
Vist i plau, la batlessa     La secretària 
 


