
ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA PLE DE L’AJUNTAMENT DE PORRERES DE 28/7/2014

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

- NÚM.: 9/2014
- CARÀCTER: ordinària
- DATA: 28/7/2014
- CONVOCATÒRIA: primera i única
- HORARI: de 20,30 a 21,30 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; 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; Sr. Pau Mora Sitjar, regidor PP. 
- 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 12/6/2014
2. Estudi  i  aprovació  de  les  esmenes  de  deficiències  de  l’aprovació  provisional  de  la  modificació

puntual del Pla Parcial del Sector 1 Sa Creu  
3. Conveni de col·laboració amb el Consell de Mallorca per implantar un registre únic d’entrada de

documents
4. Modificació de l’article 6 de l’ordenança fiscal regulador de la taxa per a la prestació de serveis a

l’escola d’educació infantil
5. Calendari festes locals 2015
6. Modificació  de  l’article  3  i  de  l’annex  de  l’ordenança  fiscal  reguladora  del  preu  públic  per  la

prestació de serveis en les instal•lacions esportives municipals
7. Informe de morositat 2 trimestre 2014
8. Moció condemna absoluta de l’atemptat  al racó de la memòria (PSM-IV)
9. Moció de condemna dels atacs militars i la vulneració dels drets humans a la franja de Gaza (PSOE)
10. Moció beques de menjador, llibres de text i transport escolar (PSOE)
11. Propostes urgència
12. Donar compte de les resolucions i decrets dictats per la batlia-presidència o regidors/es delegats/es.
13. Donar compte de les resolucions i acords adoptats per la junta de govern local.
14. Precs i preguntes

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ I ACORDS

La Sra. Batlessa dona la benvinguda a les persones assistents. La Sra. Batlessa excusa l’assistència del Sr.
la Sr. Bernat Bauçà Garau, que no ha pogut assistir per motius laborals i del Sr. Pau Mora Sitjar. 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. 

1. ESTUDI I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 

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. 8/2014 de la sessió extraordinària de 12/6/2014.
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2. ESTUDI  I  APROVACIÓ  DE  LES  ESMENES  DE  DEFICIÈNCIES  DE  L’APROVACIÓ
PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR 1 SA
CREU  

El Sr. Jaume Martorell, regidor d’urbanisme, explica la següent proposta relativa a l’estudi i aprovació de
les modificacions de l’aprovació provisional del Pla Parcial Sa Creu. Explica que el Servei de Patrimoni
va detectar deficiències en relació al desplaçament de sínies i pous, per la qual cosa s’ha modificat el
traçat de les parcel·les del polígon per tal de protegir aquests elements etnològics i quedin ubicats on
estan.

La  Sra.  Joana  Mora,  regidora  de  PSM-IV,  demana  si  s’han  modificat  el  traçat  del  polígon.  El  Sr.
Martorell, regidor d’urbanisme, diu que a l’anterior redacció proposa canviar d’ubicació els pous i les
sínies però el Servei de Patrimoni va trobar que no era correcte sinó que s’havien de deixar on estaven i
quedar protegits, pel que s’ha variat el traçat dels solars.  
 
Finalitzat  el  debat,  vist  el  dictamen  favorable  de  la  Comissió  Informativa  General  de  Control  de
24/7/2014, el Ple aprova per unanimitat el següent acord:  

“ANTECEDENTS

PRIMER. A la sessió ordinària del ple de l’Ajuntament de 24/9/2012 es va aprovar de nou inicialment el
Pla Parcial de desenvolupament del polígon industrial del Sector 1 “Sa Creu”, el qual se va sotmetre a
informació pública mitjançant edicte en el BOIB núm. 153 de 19/10/2012 i en el periòdic Diari de Balears
de 15/10/2012 i se va remetre per a consultes. 

SEGON. Vist l’informe de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears de 19/12/2012 segons el
qual no s’ha de sotmetre l’expedient al  procediment d’avaluació ambiental  estratègica,  se va aprovar
provisionalment  la  modificació  puntual  del  Pla   Parcial  del  Sector  1  Sa  Creu  en  sessió  plenària  de
28/1/2013. 

TERCER. A la sessió de 19/12/2013 la Comissió Insular del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric
acorda  suspendre  l’aprovació  definitiva.  Per  la  qual  cosa  se  corregeixen  les  deficiències  indicades
mitjançant memòria tècnica de març de 2004. 

QUART. Mitjançant escrit de 9/7/2014 el president de la Junta de Compensació del Pla Parcial sol·licita a
l’Ajuntament que aprovi la nova redacció del Pla Parcial, com a conseqüència de l’esmena de deficiències
indicades a l’acord de suspensió de l’aprovació definitiva del CIOTUPH de 19/12/2013. 

Per tot això, vistes aquestes esmenes de deficiències així com l’informe tècnic i jurídic, de conformitat
amb l’article 43 del Reial decret 2159/1978, l'art. 11 del Reial decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel
qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Sòl i l’article 25.2.d) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora
de les Bases de Règim Local, el Ple de la Corporació adopta el següent 
 

ACORD

PRIMER: Aprovar l’esmena de deficiències indicades a l’acord de suspensió de l’aprovació definitiva del
CIOTUPH de 19/12/2013 del Pla Parcial del polígon industrial del sector 1 La Creu de Porreres. 

SEGON. Remetre aquest acord a l’òrgan competent en matèria d’ordenació del territori i urbanisme del
Consell de Mallorca, perquè resolgui la seva aprovació definitiva, si escau. “

3. CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL CONSELL DE MALLORCA PER IMPLANTAR
UN REGISTRE ÚNIC D’ENTRADA DE DOCUMENTS

La Sra. Batlessa explica la següent proposta d’acord relativa a la implantació de la “finestreta única” amb
el Consell de Mallorca per a l’entrada de documents per tal d’evitar desplaçaments de la ciutadania al
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Consell i poder-ho fer a l’ajuntament. També facilita la tramitació dels expedients de dependència. Aquest
conveni de finestreta única ja se té amb el Govern. 

El Sr. Miquel Àngel Veny, regidor de PSOE, diu que és millor per la ciutadania i els facilita els tràmits. 

Finalitzat  el  debat,  vist  el  dictamen  favorable  de  la  Comissió  Informativa  General  de  Control  de
24/7/2014, el Ple aprova per unanimitat el següent acord:  

“Vista la proposta de conveni de col·laboració entre el Consell de Mallorca i l’Ajuntament de Porreres per
implantar un registre únic d’entrada de documents, d’acord amb l’art. 38.4 b) de LRJPAC, el ple de la
corporació adopta el següent acord: 

PRIMER. Aprovar el conveni per implantar un registre únic d’entrada de documents amb el Consell de
Mallorca i manifestar la voluntat de firmar-ho. 

SEGON. Facultar a la Sra. Batlessa per a dur a terme aquest acord.

TERCER. Comunicar-ho al Consell de Mallorca, Departament de Cooperació Local. ” 

4. MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 6 DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADOR DE LA TAXA
PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS A L’ESCOLA D’EDUCACIÓ INFANTIL

La Sra. Batlessa explica que a la reunió del Consell Escolar va sorgir la següent proposta d’acord relativa
la reducció de la taxa de l’escoleta en els casos de germans que coincideixin al centre. En concret, a la
comissió informativa, se va proposar reduir la quota en un 10 % en el cas de dos germans i un 20% si
fossin més de dos germans al centre. 

La Sra. Batlessa, continua dient, que una altra proposta es la limitació de l’oferta del servei de recollida
sempre que hi hagi un mínim de 3 infants. Resulta que el centre ha detectat que els darrers cursos sols hi
havia un infant que feia servir aquest servei de recollida de 16,00 a 1700 hores i resulta traumàtic per
l’infant quedar-se tot  sol  atès que té el  sentiment d’abandó. El centre diu que aquesta situació no es
positiva pels alumnes i no està conforme amb el Pla educatiu que apliquen. 

La Sra. Maria Magdalena Barceló, regidora de PP, diu que aquest descompte per a germans ja l’apliquen
moltes escoletes i que està molt bé. 

La Sra. Joana Mora, regidora de PSM-IV, diu que està molt bé el descompte, però demana si en el cas de
famílies nombroses se pot aplicar algun tipus de descompte encara que els infants no vagin al mateix
centre. La Sra. Batlessa explica que just se pot regular el descompte per l’escoleta, és a dir, no se pot
aplicar quan afecta a altres centres, però que les famílies nombres ja tenen altres ajudes. La Sra. Batlessa
explica que aquests detalls han anat sorgint amb el pas del temps. 

La Sra. Joana Mora, regidora de PSM-IV, diu que si un nin se queda tot sol aquesta hora suposa que deu
ser perquè la família no té altre recurs per recollir-lo. La Sra. Batlessa explica que les mestres ja han
parlat amb les famílies afectades i es viable trobar alternatives per anar-los a cercar. Continua dient que
pedagògicament se causa un perjudici a l’infant segons el centre. 

El Sr. Miquel Àngel Veny, regidor de PSOE, diu que està content que s’hagi incorporat la proposta que va
fer d’incrementar la reducció en el cas de més de dos germans. 

Finalitzat  el  debat,  vist  el  dictamen  favorable  de  la  Comissió  Informativa  General  de  Control  de
24/7/2014, el Ple aprova per unanimitat el següent acord:  

“Vist l’expedient tramitat sobre la modificació de l’esmentada ordenança fiscal, complint la modificació
de l’Ordenança projectada tant la legislació vigent com la voluntat política de l’equip de govern. Per tot
això, d’acord amb el que disposa l’art. 22 de la LBRL, l’Ajuntament Ple acorda: 
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1. Aprovar inicialment la modificació parcial de l’article 6 de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa
per la prestació de serveis en l’escola d’educació infantil que consisteix en afegir:

- S’aplicarà una reducció del 10% en els quotes de la jornada d’escolarització bàsica i completa en
els casos de dos germans/es. En el cas de més de dos germans/es, la reducció serà del 20%. 

- El servei de recollida de 16,00 a 17,00 hores se realitzarà únicament quan hi hagi un mínim de 3
infants. 

2. Exposar  aquest  acord  i  la  modificació  de  l’ordenança  fiscal  reguladora  de  la  taxa  a  informació
pública pel termini de 30 dies hàbils als efectes de presentació d’al•legacions. D’acord amb el que disposa
l’article 17 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, si no es presenta cap al•legació s’entendrà elevat a definitiu l’acord fins a les hores
provisional.

3. Facultar a la batlia per dictar tots els actes que siguin preciosos per dur a terme l’anterior acord.”

5. CALENDARI DE FESTES LOCALS 2015

La Sra. Batlessa explica la següent proposta d’acord relativa a la determinació de dues festes locals en
l’àmbit municipal pel 2015. Explica que era molt difícil però que, finalment se va consensuar elegir el dia
de Sant Joan, patró del municipi segons els historiadors/es, i també la segona festa de Nadal, perquè es
costum a moltes famílies dinar plegats. Continua dient que se va proposar el Firò, però perjudicava els
comerços que volen tenir obert, o el dilluns següent a Sant Roc, però no es un dia molt tradicional. 

Finalitzat  el  debat,  vist  el  dictamen  favorable  de  la  Comissió  Informativa  General  de  Control  de
24/7/2014, el Ple aprova per unanimitat el següent acord:  

“Vist el Calendari laboral per a l’any 2014 aprovat per Acord del Consell de Govern de 4/7/2014, publicat
en el BOIB núm. 91 de 5/7/2014 i, atès que, d’acord amb l’art. 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de
juliol, els ajuntaments han de determinar dues festes locals en l’àmbit municipal, a més de les festes
indicades per la comunitat autònoma, el ple de la corporació adopta el següent acord: 

PRIMER. Determinar com a dies festius en l’àmbit municipal per a l’any 2015 els següents: 
- Dia 24/6/2015, Sant Joan
- Dia 26/12/2015, segona festa de Nadal

SEGON. Notificar aquesta resolució a la Conselleria d’Economia i Competitivitat, Direcció General de
Treball i Salut Laboral. 

6.  MODIFICACIÓ  DE  L’ARTICLE  3  I  DE  L’ANNEX  DE  L’ORDENANÇA  FISCAL
REGULADORA  DEL  PREU  PÚBLIC  PER  LA  PRESTACIÓ  DE  SERVEIS  EN  LES
INSTAL•LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS

La Sra. Batlessa explica aquesta proposta d’acord relativa a l’augment de les quotes de les instal·lacions
esportives per tal d’adaptar-ho a l’IPC. En concret, proposen pujar 1euro les quotes.  

La Sra. Maria Magdalena Barceló, regiodora de PP, demana quan se va revisar el darrer pic i se contesta
que al 2012. 

El Sr. Miquel Àngel Veny, regidor de PSOE, diu que entenem que l’empresa defensi els seus interessos
però s’ha de mirar també pels usuaris i tenir en compte que tot puja encara que sigui just un euro. 

La Sra. Batlessa diu que s’ha fet una comparativa amb altres pobles i els preus de Porreres son a la baixa,
no son preus excessius. L’empresa ho fa per empatar i no guanyar. El Sr. Veny diu que a Campos la quota
es de 30 euros i el Sra. Martorell, regidor d’esports, diu que a l’Ajuntament li costa molt més. 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE PORRERES DE 28/7/2014 4



Finalitzat  el  debat,  vist  el  dictamen  favorable  de  la  Comissió  Informativa  General  de  Control  de
24/7/2014, el Ple aprova per 5 vots a favor (El PI) i 6 abstencions (PP, PSM-IV, PSOE):  

“Vist l’expedient tramitat sobre la modificació de l’esmentada ordenança fiscal, complint la modificació
de l’Ordenança projectada tant la legislació vigent com la voluntat política de l’equip de govern, d’acord
amb el que disposa l’art. 22 de la LBRL, se proposa que el Ple l’adopti el següent acord :

1.Aprovar inicialment la modificació de l’article 3 i de l’annex de l’Ordenança fiscal reguladora del preu
públic per la prestació de serveis en les instal•lacions esportives municipals que consisteix en:

SERVEIS QUOTA
EUROS

Matrícula 43,60
Matrícula familiar 17,20
ABONAMENTS MENSUALS
Adult 43,60
Parella major 26 anys 33,50
Parella menor 26 anys 26,00
Família + 30,00
Juvenil (16-25 anys) 33,30
Pensionista, 3ª edat 32,20
Manteniment de matrícula 5,00
ENTRADES PUNTUALS
Adult 6
Juvenil (16-25 anys) 4,50
Pensionista, 3ª edat 4,00
Infantil (-16 anys) 3,50
NATACIÓ
Curset 3 dies/setmana 23,00
Curset 2 dies/setmana 39,50

2. Exposar aquest acord i la modificació de l’ordenança fiscal reguladora del preu públic a informació
pública  per  termini  de  30  dies  hàbils  als  efectes  de  presentació  d’al•legacions.  D’acord  amb el  que
disposa l’article 17 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, si no es presenta cap al•legació s’entendrà elevat a definitiu l’acord fins a les hores
provisional.

3. Facultar a la batlia per dictar tots els actes que siguin preciosos per dur a terme l’anterior acord.”

7. INFORME DE MOROSITAT DEL SEGON TRIMESTRE DE 2014

La Sra. batlessa explica que com és habitual se dona compte al ple de la corporació de l’informe de
pagament del segon trimestre de 2014. Diu que el període mig de pagament es de 50 dies i el període mig
del pendent de pagament es de 15 dies. Explica que se fa un esforç per millorar. 

La Sra. Maria Magdalena Barceló demana quin import hi ha pendent de pagament. Se contesta que se
demanarà a comptabilitat. 

Finalitzat  el  debat,  vist  el  dictamen  favorable  de  la  Comissió  Informativa  General  de  Control  de
24/7/2014, el Ple queda assabentat per unanimitat del següent acord:  

“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
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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 al segon trimestre de 2014.

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 segon trimestre de 2014.”

8.  MOCIÓ  CONDEMNA  ABSOLUTA  DE  L’ATEMPTAT  AL  RACÓ  DE  LA  MEMÒRIA
(PSM-IV)

La Sra.  Joana Mora  Cerdà,  portaveu del  grup  municipal  PSM-IV i  coordinadora de la  comissió per
recordar les víctimes que lluitaren per la II República de  l'ajuntament de Porreres, explica aquesta moció.

La Sra. Batlessa explica que la Comissió de Memòria Històrica formada per EL Pi, PSM-IV i PSOE va
fer una nota de premsa denunciant-ho. Diu que lamentablement ja es la segona vegada que s’ha fet malbé.
També  diu  que  se  farà  quan  antes  però  sense  presses  perquè  se  vol  arreglar  bé  i  s’ha  demanat
assessorament. La Sra. Joana Mora, regidora de PSM-IV, pensa que l’escultura de ferro serà bona de fer
neta però la placa serà més difícil tirar àcids sense esborrar el text. 

El Sr. Miquel Àngel Veny, regidor de PSOE, recorda que s’han fet dos atacs, que el primer no se va saber
de  quin tipus  era  però  que  el  segon se  pot  qualificar  de  “feixista”.  Demana que,  apart  de  fer  net  i
condemnar, se faci una investigació policial per esclarir si hi ha un embrió de grup neonazi perillós a
Porreres. Diu que estaria bé fer una comissió de seguretat d’investigació per evitar problemes futurs. La
Sra. Batlessa diu que ho comunicarà a la guàrdia civil. També diu que la policia local pensa que es cosa
d’al·lots pel tipus de pintada. 

La Sra. Joana Mora, regidora de PSM-IV, diu que tal volta convé fer la denuncia a la guàrdia civil. La Sra.
batlessa diu que no se pot posar una càmera perquè no arriba la connexió. 

La Sra. Maria Magdalena Barceló, regidora de PP, diu que el seu grup municipal ho va condemnar a les
xarxes socials i que sembla que hi ha gent que no te res a fer. També diu que la moció se pot fer extensible
a tots el monuments de Porreres. 

Finalitzat  el  debat,  vist  el  dictamen  favorable  de  la  Comissió  Informativa  General  de  Control  de
24/7/2014, el Ple aprova per unanimitat el següent acord:  

“El passat dia 14 de juliol ens vàrem adonar que el Racó de la Memòria de Porreres havia sofert un nou
atac vandàlic. 

Aquesta vegada s’ha fet malbé l’escultura, amb un escrit elogiant el franquisme: ARRIBA FRANCO;  i a
la placa commemorativa, s’hi ha fet una pintada amb una reproducció del  signe nazi o creu gamada.  

Una vegada més, aquests actes feixistes han volgut embrutar la memòria de les persones que lluitaren per
la llibertat, la democràcia i en favor dels ideals de la II República.  

Fets com aquests són inacceptables i s’han de condemnar.  

Porreres és un dels  pobles que més feina ha feta en donar a conèixer els fets històrics succeïts en temps
de la II República i la Guerra Civil,  per aquest motiu actes vandàlics com els succeïts, no ens han de fer
por, tot  el contrari  ens han de donar més força per lluitar per la dignitat, la llibertat i la democràcia  en
memòria de les víctimes.

Per tot això, el ple aprova el següent 

ACORD

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE PORRERES DE 28/7/2014 6



1.-  L’ajuntament  de  Porreres  condemna  de  manera  absoluta  els  fets  succeïts  al  Racó  de  la
Memòria.

2.- L’ajuntament de Porreres es compromet a netejar l’escultura i la placa, el més aviat possible,
per tal de deixar el lloc així com es mereix. “

9.  MOCIÓ  DE CONDEMNA DELS  ATACS  MILITARS  I  LA VULNERACIÓ  DELS  DRETS
HUMANS A LA FRANJA DE GAZA (PSOE)

El Sr. Miquel Àngel Veny Mestre portaveu del Grup Municipal Socialista a l'Ajuntament de Porreres
presenta la següent moció. Diu que encara que es tracti d’un fet allunyat del nostre poble i es tingui poca
influència troba que Porreres s’hi ha de pronunciar. Afegeix que ja es tracta d’un milenar de víctimes. 

La Sra. Batlessa, diu que les imatges valen més de mil paraules. Diu que es molt dramàtic veure nins
refugiats  a  col·legis,  els  quals  també son bombardejats.   Diu que  la  UNICEF posa  de  manifest  que
119.000 infants queden sense estudiar. 

Finalitzat  el  debat,  vist  el  dictamen  favorable  de  la  Comissió  Informativa  General  de  Control  de
24/7/2014, el Ple aprova per unanimitat el següent acord:  

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’assassinat de tres adolescents israelians i d’un adolescent palestí cremat viu ha provocat la commoció
de les societats palestina i israeliana. Aquests fets completament repulsius, propis de societats sumides en
un conflicte armat que dura des de fa més de 65 anys, han de ser condemnats de forma categòrica i
haurien de servir per reflexionar sobre la necessitat de cercar vies de sortida a una situació tan dramàtica.

En aquest sentit, és també del tot punt condemnable que la reacció de les autoritats israelianes hagi estat
el bombardeig de la Franja de Gaza, provocant la mort de més d’un centenar de palestins i la preparació
d’una invasió terrestre que, de manera més que previsible, comportarà noves morts entre la població civil.

Durant  les  darreres  setmanes  el  poble  palestí  està  sofrint  un càstig  col•lectiu  totalment  injustificat  i
desproporcionat: ferits i assassinats, inclosos menors i població civil, detencions arbitràries, destrucció
d’habitatges i bombardeigs massius. El govern israelià està vulnerant clarament els drets humans i la
legalitat internacional, i només serveix per perpetuar el conflicte i el dolor que causa. Així mateix, cal
ressenyar que també és condemnable el llançament de coets per part de Hamàs sobre territori israelià que
també han causat dolor i por.

D’altra banda, el passat 9 de juliol de 2014, va fer 10 anys que el Tribunal Internacional de Justícia de la
Haia va emetre un dictamen en el qual considerava il•legal el mur construït per Israel en territori palestí
ocupat.  A aquest  dictamen  el  Tribunal  Internacional  de  Justícia  va  considerar  que  Israel  havia  de
desmantellar el ‘Mur de la vergonya’ i els assentaments, així com també restituir als palestins les terres
annexionades.  Malauradament,  10  anys  després  la  situació  només  ha  empitjorat  i  el  govern  israelià
segueix aplicant les seves polítiques d’ocupació, colonització i d’apartheid amb total impunitat.

Considerant, així mateix, que estan paralitzades les converses de pau directes entre les parts i que han
fracassat  tots els recents esforços per a la reanudació de les negociacions; considerant que la UE ha
demanat a les parts que continuïn treballant per continuar accions polítiques per conduir a la creació del
clima  de  confiança  necessari  per  garantir  unes  negociacions  positives,  que  s’abstinguin  de  realitzar
accions que enfonsin la credibilitat del procés i que evitin la seva instigació.

Per tot això, el Ple aprova la següent moció

1) L’Ajuntament de Porreres exigeix que el govern israelià cessi immediatament els atacs militars i les
accions repressives sobre la població palestina i deixi de vulnerar sistemàticament els drets humans i
el dret internacional humanitari. Així com dugui a terme l’aixecament immediat del bloqueig a la
Franja de Gaza
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2) L’Ajuntament de Porreres també exigeix que Hamàs cessi  immediatament el  llançament de coets
sobre territori israelià. 

3) L’Ajuntament  de  Porreres  demana  que  el  govern  israelià  deixi  d’aplicar  les  seves  polítiques
d’ocupació, colonització i apartheid en contra de la legalitat internacional. 

4) L’Ajuntament  de Porreres  insta  la  comunitat  internacional  i  el  Consell  de  Seguretat  de  Nacions
Unides  a trobar, sense més dilació, una resposta i una solució adequades a la crisi actual; a alentar als
actors  regionals fonamentals,  en particular  a Egipte i  Jordània,  a continuar els seus esforços per
calmar  la  situació,  especialment,  el  pas  fronterer  de  Rafah,  obert  per  les  autoritats  egípcies,  per
facilitar l’accés de l’ajuda humanitària a Gaza i permetre el trànsit de civils palestins.

5) L’Ajuntament de Porreres demana que es realitzi una investigació justa, transparent i independent
sobre els assassinats de la població civil, tan palestina com israeliana, així com dels crims de guerra
que s’hagin comés.         

10. MOCIÓ BEQUES DE MENJADOR, LLIBRES DE TEXT I TRANSPORT ESCOLAR (PSOE)

El Sr. Miquel Àngel Veny Mestre portaveu del Grup Municipal Socialista a l'Ajuntament de Porreres
presenta la següent moció. 

La Sra.  Batlessa recorda que la moció no fa referència a que l’ajuntament hagi de fer una aportació
econòmica i que no es tracta d’una competència pròpia dels ajuntaments. 

La Sra. Joana Mora, regidora de PSM-IV, diu que les dues regidores del seu partit treballen a la docència
pública i manifesta que enguany ha estat el pitjor any per a l’educació pública i esperen que el proper curs
no sigui com el que han passat. Diu que les famílies han patit les retallades en les ajudes per llibres,
menjador i transport. Explica que les famílies han de bestreure els doblers sense saber quan els hi pagarà
l’administració. Esperen que el curs que ve vagi millor. 

Finalitzat  el  debat,  vist  el  dictamen  favorable  de  la  Comissió  Informativa  General  de  Control  de
24/7/2014, el Ple aprova el següent acord amb 8 vots a favor (El PI, PSM-IV i PSOE) i 3 abstencions
(PP):   

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Les partides destinades a les ajudes per menjador escolar s’han anat reduint any rere any, pràcticament al
mateix ritme que apujaven les xifres de l’atur i, conseqüentment, el nombre de famílies abocades a la
pobresa. Del milió d’euros pressupostat el curs 2010/11 es passà als 0’8 milions del 2011/12, i llavors als
0’59 del 2012/13: si prenem el primer curs com a referència, la reducció ha estat del 41% en dos anys.

En unes circumstàncies que requerien justament tot el contrari atès que hi ha més necessitats que mai.
Segons un informe d’Unicef (“La infancia en las Islas Baleares 2012-13″), el 32,4% dels menors de 18
anys de Balears viu sota el llindar de la pobresa (renda familiar de 17.659 euros anuals). Amb la cruesa de
les xifres absolutes, l’informe conclou que gairebé 65.000 infants a les Balears es trobaven el curs passat
en condicions de pobresa. Tot fa pensar que avui dia la situació és encara pitjor.

Retallades pressupostàries en aquest  capítol  no es  poden justificar  sota cap concepte:  es tracta d’una
qüestió bàsica, que salta a la vista de qualsevol. Encara que, en honor a la veritat, també s’ha de dir que la
darrera partida,  corresponent al curs 2013/14, s’ha vist  incrementada fins als 0’8 milions d’euros,  de
manera  que  s’ha  tornat  així  als  nivells  del  primer  exercici  del  Partit  Popular  al  capdavant  de  la
Conselleria.

Aquest increment s’ha aconseguit gràcies, en part, als 100.000 euros d’ajudes de transport escolar que
l’any anterior es pressupostaren i no s’arribaren a convocar; i en part, als 91.226 euros que quedaren
deserts a les darreres convocatòries per ajudes de menjador (Balears, 13 novembre 2013).
Ara bé,  en unes condicions socioeconòmiques en deteriorament progressiu,  com s’explica que sobrin
diners destinats a alimentació infantil?
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En quant a les ajudes per adquirir llibres de text, al llarg dels darrers anys, les diferents administracions
públiques han anat reduint o eliminant les diverses ajudes, programes i partides econòmiques destinades a
pal•liar la greu càrrega anual que suposa per a les famílies la despesa en material escolar. La reducció de
les partides per a subvencions de llibres de text, i la reducció o eliminació de les ajudes per a fons de
llibres han agreujat la situació. Una situació que vulnera el dret a l’educació dels alumnes econòmicament
més desfavorits, i que afecta directament la igualtat d’oportunitats i l’equitat del sistema educatiu.

Les ajudes per a llibres de text que el Ministeri d’Educació destina a les Balears s’han retallat un 48,5%.
Segons la resolució publicada dia 7 de gener de 2014 al Butlletí Oficial de l’Estat, la partida corresponent
a 2013 és de 366.549 euros, en contrast amb els 712.666 euros del 2012.

Tenim una notícia encara pitjor, l’any que ve no n’hi haurà res. José Ignacio Wert ha anunciat que el 2014
el Ministeri deixarà de proporcionar aquestes ajudes, a part d’algunes quantitats reduïdes per a Ceuta i
Melilla.

Compensaran  les  subvencions  autonòmiques  les  quantitats  que  es  deixaran  de  percebre  a  càrrec  de
l’administració central?

A nivell autonòmic, el més d’octubre de 2013, es convoquen les ajudes per a l’adquisició de llibres de text
i  material  didàctic  en  els  nivells  obligatoris  de  l’ensenyament  amb  una  dotació  de  400.000  euros
adreçades a alumnes matriculats durant el curs escolar 2012-2013.

Observem en primer lloc les dates de la convocatòria. Les ajudes per compte d’uns béns adquirits el
setembre de 2012 es convoquen més d’un any després, i es perceben, amb una mica de sort, com a mínim
ben avançat el 2014, al cap de dos anys de feta l’adquisició dels llibres. 

Per tot això, l'Ajuntament de Porreres aprova el següent ACORD:

L’Ajuntament de Porreres insta el Govern de les Illes Balears a treballar per avançar cap a una educació
pública i de qualitat i per això, sol•licitem que:
1. Aturi totes les retallades que s’han fet fins ara i les que es tenen projectades en tots els àmbits que
afecten el sistema educatiu arreu del territori (despeses de funcionament, infraestructures, personal docent
i no docent, programes de reutilització de llibres,…)
2. Augmenti la inversió en educació pública, amb l’objectiu d’arribar al 7% del PIB, tal com recomanen
els organismes internacionals,  ajustant  les  inversions i els recursos destinats als centres públics a les
necessitats socials i educatives concretes.
3. Fomenti  la  col•laboració  de  la  Comunitat  Educativa  amb  les  administracions,  es  consulti  i  es
defineixin les línies d’actuació de forma conjunta, abans de prendre qualsevol mesura de calat.
4. Posi en funcionament i/o recuperi iniciatives públiques de reforç a l’alumnat, tant en horari lectiu
com no lectiu, (programes de suport a la immersió lingüística, programes EXIT, PROA...) i de suport a les
entitats (de forma especial a les AMIPAS) que es fan càrrec de gestionar els serveis complementaris com
el servei de menjador i el d'escola matinera.
5. Garanteixi  una ràtio docents/alumnat i  alumnat/aula adequada en tots els centres  docents per fer
possible una atenció de qualitat a totes les necessitats educatives de l‘alumnat.
6. Promogui una educació inclusiva i no segregadora en tots els àmbits, fent valer la llengua catalana
com a llengua vehicular i com a eina d'integració.
7. Mantingui  i  creï  places  gratuïtes  suficients  en  centres  de  gestió  pública  a  l’etapa  educativa  de
l’educació infantil de primer cicle (0-3) per garantir l’accés de tothom a aquests serveis.
8. Defensi la Universitat Pública gratuïta i de qualitat, que garanteixi l’accés a tota la societat i que
faciliti la mobilitat amb unes dotacions de beques ajustades a les necessitats reals, conseqüència de la
nostra insularitat.
9. Asseguri una gestió pública, democràtica, participativa i directa als centres educatius públics.
10.  Aposti per una educació en valors encaminada a la formació de ciutadans i ciutadanes autònoms,
crítics i solidaris que superi una exclusiva concepció productiva i mercantilitzada de l’ensenyament.

11. PROPOSTES D’URGÈNCIA
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Ningú en presenta cap. 

12.  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.

13.  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.

14. PRECS I PREGUNTES

El Sr. Miquel Àngel Veny, regidor de PSOE, condemna un atac de violència de gènere que fa ocórrer a
Felanitx i diu que no haurien de succeir. La Sra. Batlessa hi està d’acord. 

El  Sr.  Miquel  Àngel  Veny,  regidor  de  PSOE,  diu  que  se  va  comentar  a  la  reunió  informativa  que
s’inclouria un punt sobre la protecció civil. Se contesta que s’ha trobat l’acord i que no cal ratificar-ho. 

El Sr. Miquel Àngel Veny, regidor de PSOE, demana com està el tema del canvi de titularitat de les
rondes. La Sra. Batlessa contesta que ja s’han començat les obres de la Ronda Estació amb la supervisió
de l’enginyer de carreteres del Consell. Explica que el CIM diu que arreglar el carrer Major els hi costa
molts  de  doblers  perquè  està  molt  malament  i  creuen  que  enguany  no  se  podrà  fer.  La  intenció  es
permutar-ho i que el carrer Major passi a ser del poble i no del Consell ja que passa per dins del poble. La
Sra. Batlessa els hi ha dit que l’ajuntament ja fa la seva part de deixar la Ronda en condicions i confia que
el Consell faci la seva. Explica que la Ronda quan se va asfaltar no estava preparada pel trànsit rodat
feixuc. 

El Sr. Miquel Àngel Veny, regidor de PSOE, demana si s’han revisat les tapes dels claveguerams perquè
fan molt de renou quan els cotxes hi passen per damunt. La Sra. Batlessa explica que ja s’ha avisat a
SOREA dels renous. 

El Sr. Miquel Àngel Veny, regidor de PSOE, va demanar que se revisin els pluvials abans de les pluges de
setembre. La Sra. Batlessa contesta que hi ha una empresa de manteniment que ho revisen sovint i no ho
deixen. 

El Sr. Miquel Àngel Veny, regidor de PSOE, demana si hi ha alguna novetat amb relació al tema de
l’Escola Nova i l’ampliació. La Sra. Batlessa explica que al mes de juny hi va haver una mica de tensió
perquè  la  conselleria  no  va  desdoblar  els  cursos  i  molts  d’infants  es  quedaren  defora.  Finalment  la
conselleria  va  acceptar  el  desdoblament  perquè  hi  havia  una  professora  concedida  i  hi  havia  l’aula
prefabricada. La Sra. Batlessa diu que ha demanat si el professorat està conforme amb l’aula prefabricada
i li han dit que funciona bé. 

El Sr. Miquel Àngel Veny, regidor de PSOE, prega que se faci un esforç en fer el pressupost abans de
final d’any. 

La Sra. Joana Mora, regidora de PSM-IV, fa un sèrie de peticions en relació amb el catàleg de patrimoni
que finalment s’ha acordat deixar pendent per a un proper plenari. En primer lloc demana on son les
restes de la barraqueta que hi havia al final del carrer Major. La Sra. Batlessa contesta que creu que se va
dir que les restes son a la nau de l’Ajuntament també diu que s’ha de pensar bé on ubicar-la. 

La Sra. Joana Mora, regidora de PSM-IV, demana com està el tema d’arreglar Sa Creu de Montision. La
Sra. Batlessa contesta que el Consell va dir que corresponia arreglar-la a l’Ajuntament i s’ha de contractar
a una empresa qualificada. Diu que es una llàstima que l’empresa responsable no avises a l’ajuntament. 
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La Sra. Joana Mora, regidora de PSM-IV, diu que la placeta de Santa Catalina Tomàs se va asfaltar però
alhora està catalogada i demana si s’hauria de condicionar d’una manera més adequada. La Sra. Batlessa
contesta  que  no  pot  contestar  perquè  se  va  fer  així  i  està  d’acord  en  què  necessita  millorar.  El  Sr.
Martorell, regidor d’urbanisme, diu que se pot demanar assessorament a l’autora del catàleg. 

La Sra. Joana Mora, regidora de PSM-IV, demana si se pot condicionar la Fonts dels Moreis, ja que hi ha
grava, i els voltants estan protegits. El Sr. Martorell, regidor d’urbanisme, diu que ell ja ho va trobar així
quan va entrar de regidor, i explica que hi ha grava de marès. Suposa que se va fer perquè la gent hi pugui
accedir. Diu que no sabria dir quina actuació seria la més adequada. Considera que se manté més o manco
bé però que se pot millorar. 

La Sra. Joana Mora, regidora de PSM-IV, diu que hi ha un cotxe abandonat a la Ronda Illes Balears. El
Sr. Martorell, regidor d’interior, diu que ja està llevat i que s’ha dut a la nau. El problema era que estava
embargat i no se podia fer res més. 

La Sra. Joana Mora, regidora de PSM-IV, diu que hi ha gent que deixa bosses de fems a les papereres de
sa ronda. Considera que son fets incívics perquè no es el lloc que toca. Entén que no es pot enviar a gent a
buidar papereres sovint. Li han arribat queixes de la Ronda dels Donants de Sang on s’han trobat restes
farmacèutiques i coses delicades. Diu que en s’estiu es pitjor. La Sra. Batlessa està d’acord que la brutor
se fica dins l’asfalt i fa molt mala olor, a més dona molt mala imatge. La Sra. Margalida Palerm, regidora
de manteniment,  diu que buiden  papereres  dos pics  per  setmana i  que s’han llevat  bosses.   La  Sra.
Batlessa  explica  que  s’han  llevat  els  dos  bancs  del  carrer  Hospital  perquè  gent  incívica  hi  feia  les
necessitats. 

La Sra. Maria Magdalena Barceló, regidora de PP, demana quan se redactarà l’ordenança de via pública.
La Sra. Batlessa diu que pel setembre. 

La Sra.  Maria Magdalena Barceló, regidora de PP, dema informació sobre l’adjudicació de les obres
subvencionades pel consell i se contesta que s’ha fet mitjançant un procediment negociat convidant a tres
empreses per obra.  

La  Sra.  Maria  Magdalena  Barceló,  regidora  de  PP,  diu  que  hi  ha  fustes  de  les  pasteres  dels  arbres
espanyades.  La  Sra.  Batlessa  contesta  que  se  van  reposant  quan  s’espenyen,  però  que  els  cotxes  hi
aparquen damunt. 

La Sra. Maria Magdalena Barceló, regidora de PP, diu que hi ha cotxes que aparquen en bateria al carrer
Bisbe Campins mentre berenen al bar. La Sra. Batlessa contesta que s’han posat multes i aquesta setmana
hi hagut coa al meu despatx reclamant. Son casos de gent que ha estat més de mitja hora, encara que el
disc de prohibir aparcar digui deu minuts. Explica que s’ha de tenir certa flexibilitat per la gent que ha de
fer alguna gestió al banc o acompanyar una persona major al dentista, però cal posar ordre i no es pot
deixar el cotxe aparcat una hora mentre se seu a la terrassa del bar. La policia va alerta en posar multes,
no es que l’ajuntament vulgui recaptar, però hi ha d’haver un ordre i una convivència.  

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
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