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IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ:   
 

● Núm. 04/2020. 
● Caràcter: ordinària. 
● Data: 25/05/2020 
● Horari: de 19:00 a 10:30 hores.  
● Lloc: Sala de sessions de l’Ajuntament de Porreres. 
● Forma: Telemàtica 
● Regidors/es assistents: Francisca Mora Veny, batlessa (El Pi); Jaume Martorell Mesquida (El 

Pi); Miquela Bordoy Obrador (El Pi); Gaspar Mora Mulet (El Pi); Antoni Sastre Vanrell (El Pi); 
Maria Antònia Veny Serra (El Pi); Sebastià Lliteres Lliteres (MES); Maria Rosa Juan Moll 
(MES); Bartomeu Garí Salleras (MES); Joan Obrador Gornals (PP); Maria Agnès Sampol 
Sabater (PP); Teresa Julià Julià (PP); Miquel Àngel Veny Mestre (PSOE). 

● Regidors absents:  
● Secretaria - Intervenció: Carmen Rosario Botón Valderrábano.  
 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
La batlia dona la benvinguda a les persones assistents. A continuació, s'explica que es durà a terme la 
sessió plenària extraordinària de manera telemàtica pel compliment de les mesures imposades a causa 
de l´estat d´alarma provocat pel Covid-19. A l’hora a dalt assenyalada es reuneixen els Srs./es 
Regidors/es que s’indiquen a dalt presidits per la Batlia i assistits per la secretària de la corporació, amb 
la finalitat de dur a terme la sessió plenària 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 amb 
l’ordre del dia indicat. 
 
PRIMER. ESTUDI I APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 
 
El Ple aprova per unanimitat les darreres actes de les següents sessions plenàries: 
 
-Ple ordinari de data 27-01-2020.   
-Ple extraordinari de data 03-02-2020. 
-Ple extraordinari de data 11-05-2020. 
 
SEGON. MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: INVERSIÓ FINANCERAMENT SOSTENIBLE. 
 
La batlessa exposa la següent modificació de crèdit 06/2020 a càrrec del pressupost municipal de 2020 
en comptes de la modificació de crèdit 02/2020 vista a la comissió informativa de 10 de març de 2020, 
ja que les inversions sostenibles per aquestes despeses no s´han prorrogat per enguany, només per 
despeses socials a causa de l´estat d´alarma. La diferència es que el finançament  en comptes de ser per 
romanent de tresoreria per a despeses generals serà per transferència de crèdit des de la partida de festes. 
 
 
Expedient 06/2020 de modificació de crèdit per transferència entre aplicacions de diferent àrea 
de despesa.  
Vista la necessitat de l’adquisició d’un nou vehicle pels Policies Locals amb la finalitat de substituir 
l’actual i d’acord amb la base 14 d’execució del pressupost 2020 (en línia amb l’article 179 del 
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TRLRHL i 40.3 del RD 500/1990) es proposa la realització de la següent modificació pressupostaria 
consistent en una transferència de crèdit entre aplicacions de diferent àrea de despesa: 
TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT (exp. MC 06/20): 

Descripció aplicació pressupostaria 
despeses 

Import BAIXA de crèdit 

Festes / Activitats culturals 40.000,00€ 338/22609 

TOTAL 40.000,00€  

 

Descripció aplicació pressupostaria 
despeses 

Import ALTA de crèdit 

Seguretat Pública / Elements de transport 40.000,00€ 132/63400 

TOTAL 40.000,00€  

 
Finalitzada l´exposició, la regidora Maria Rosa vol saber quin tipus de cotxe és el que es vol comprat i 
si ja s´ha tramitat, així com poder consultar els plecs de la licitació. 
 
Jaume Martorell li explica que serà un cotxe híbrid equipat amb els sistemes necessaris per fer la seva 
feina correctament i per anar a foravila tipus SUV. Es traurà a concurs la licitació quan s´aprovi aquesta 
modificació pressupostària que possibilitat comptar amb el crèdit necessari per fer-ho. 
 
La batlessa afegeix que la tramitació de la licitació s'havia aturat pels terminis suspesos de l'estat 
d'alarma. Informa que un vehicle 100% elèctric no pot ser perquè restaria funcionalitat a la feina de la 
Policia Local. 
 
Maria Agnès comenta que un cotxe tipus híbrid li sembla també bona opció per la funcionalitat. 
 
Finalitzat el debat, i passat el punt a votació, és aprovat per majoria absoluta, per unanimitat, amb 13 
vots a favor (6 del Pi, 1 PSOE, 3 de MES i 3 del PP). 
 
 
TERCER. MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: AMORTITZACIÓ ANTICIPADA DE PRÉSTEC. 
 
La batlessa proposa la retirada de l´ordre del dia ja que actualment aquesta operació financera per 
amortitzar deute de caixa mar de l'escoleta no es pot fer fins que no s´autoritzi, ja que actualment només 
es permet únicament per fer despeses en Serveis socials un 20%. 
 
Finalitzada l´exposició, i passat el punt a votació, és aprovada per majoria absoluta, per unanimitat, amb 
13 vots a favor (6 del Pi, 1 PSOE, 3 de MES i 3 del PP) la retirada d´aquest punt de l´ordre del dia. 
 
QUART. DACIÓ DE COMPTE DE L'INFORME DE MOROSITAT DEL QUART TRIMESTRE 
DE 2019. 
 
 
La batlessa dóna compte de l'informe de morositat i de pagament a proveïdors dels quart trimestre de 
2019. Explica que a l'Ajuntament el període mitjà de pagament és de 15,08 dies al quart trimestre 
d´enguany des de l'aprovació de la factura quan el màxim són 30. En relació a Serveis Municipals de 
Porreres el PMP és de 22,22 dies, mentre que de la Fundació Auditori Municipal de Porreres el PMP és 
d' 9,68 dies des de l'aprovació de la factura. 
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El Ple en resta assabentat.  
 
QUINT. DACIÓ DE COMPTE LIQUIDACIÓ 2019. 
La batlessa dona compte de la liquidació del pressupost de l’exercici de 2019, aprovada per Decret de 
Batlia 29/2020 de data 27 de febrer de 2020 (expte. 45/2020) la transcripció de la qual es desprèn un 
resultat pressupostari a 31/12/2019 de 447.024,08 i un romanent líquid de tresoreria a 31/12/2019 de 
1.180.085,16. Així mateix, s´informa que la liquidació compleix la regla de la despesa, que per a l´any 
2019 es de 2,70%. 
 
 
Per una banda, el regidor Sebastià Lliteres fa les següents observacions: 
 
-En les partides sobre la gestió de l’escoleta municipal -funcionament centres docents- han sobrat 
13.000 euros en aquesta partida que precisament és la quantitat de la modificació pressupostària que 
s’havia afegit a la partida, vol saber perquè es va fer si no es van usar. 
 
La batlessa li comenta que als plecs de condicions de l'escoleta es determinaven unes quanties segons 
una fórmula i que cada any de la seva aplicació sortia una quantitat de l'aportació diferent. 
 
-No es contempla cap execució de digitalització arxius, i que caldria apostar per signar el conveni amb 
la Universitat de les Illes Balears ja que és molt important. 
La batlessa li informa que estan pendents de la signatura del conveni, i que tan prest com es signi es 
començarà la feina de digitalització. 
 
-Tastart: inicialment es preveu 15.000 i sofreix un increment de fins a 26.000, però n’acaben sobrant 
8.800. Comenta que sempre és difícil preveure bé en aquests tipus de despeses però en aquest cas és 
sorprenent la xifra. 
La batlessa , desconeix el perquè d'aquest sobrant i diu que se comentarà a comptabilitat però creu que 
ha de ser una vinculació de partides. 
Gaspar Mora que no obstant les modificació, la despesa feta ha estat d'uns quinze mil euros. 
 
-Hi ha entitats que no han tingut tota la subvenció prevista Comerciants (700, que és tot) i Majors (han 
cobrat 4.300 dels 6.000) son alguns exemples, suposa que és per falta d'inscripció de les associacions, 
però que caldrà trobar un sistema efectiu de subvenció a l´abasta de totes les associacions.  
 
La batlessa li comenta que hi ha associacions que han fet la seva justificació de despeses al gener de 
2020 i per tant no surtin a l´any 2019 com beneficiàries o pagades, però que han rebut igualment la 
subvenció. 
 
-No s’ha fet cap despesa en dinamització de joventut ni al casal de la Joventut encara que saben que 
enguany la inversió en temes de joventut està plantejada, cosa que els alegra. 
També exposa que no es va gastar ni un euro en dinamització de joventut el 2019. I en quan a 
l’habilitació del casal, dels 50.000 es varen llevar 45.200 (que degueren anar a parar no sabem on) 
quedant-ne 4.800 que tot i així tampoc es varen gastar. (Enguany estan pressupostats 36.000 pel casal). 
Afegeix que no s´ha executat ni un euro de la partida de 7.000 de participació ciutadana. 
 
La batlessa li explica que la despesa de joventut ha estat enquadrada comptablement a l´any 2019 dins 
de la participació ciutadana i que per això no surt com joventut, però li diu que sí s'han fet activitats en 
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joventut. Al casal de joves s'ha acabat l'obra i el dinamitzador juvenil es contractarà quan acabi l'estat 
d'alarma. Quant al Consell d´infant, aquest s´ha fet però desconeix on està comptabilitzada la factura. 
 
-En la partida d'eficiència energètica del pavelló eren 57.000 euros, però n’han sobrat 14.500 euros, 
però hi ha una altra partida de plaques solars de 9.000 euros que no s´inclou; vol saber el motiu i quina 
diferència hi ha entre aquestes partides. 
La batlessa li comenta que pertanyen a dos projectes de dos subvencions diferents, una de llum del 
pavelló i una altra de plaques solars. 
 
-Vol saber perquè el projecte de rutes hidràuliques sembla que han sobrat més de 27.000 euros. Perquè? 
S’havien rebut i s’han hagut de retornar, o directament no s’han rebut per falta de necessitat? 
La batlessa li diu que és perquè la feina no està acabada i que forma part d'una subvenció de millora de 
el sector patrimonial i accessos, on la part digital aquesta última s´ha acabat al final de tot. 
 
Per altra banda, el regidor Sebastià exposa que hi ha partides que que no han estat suficients tals com: 
 
-Les retribucions bàsiques de la partida d’assistència social primària ha facturat 17.000 euros de demés, 
després d’una modificació pressupostària (74.000, passa a 44.000, però acaben gastant 61.000). per tant 
caldria pensar bé les modificacions que es fan per no fer moviments innecessaris que alteren el 
funcionament de l’administració. 
 
La batlessa li exposa que es per cobrir tant personal de benestar social com a les treballadores socials i 
repartidors a domicili dels menjars. Són canvis que depèn dels usuaris que hi hagi en cada moment al 
igual que les treballadores familiars. Ara per exemple se´ls abonaran les hores extres ara per causa del 
covid. A principi d'any és difícil calcular les fluctuacions que hi hauran. 
 
Miquel Ángel Veny comenta que  ara hi ha tres treballadores fent feina. 
 
-En la partida de festes hi ha previstos: 215.000. Amb modificacions posteriors, 255.200 (40.200 més). 
I ni així son suficients. Les obligacions reconegudes netes són de 300.000 euros (amb 10.742 pendents 
de pagament). Sobretot li crida l’atenció els 60.000 euros no previstos inicialment, gastats en activitats 
culturals i esportives (dins festes): demana de quina partida s’ha eliminat per afegir en aquesta. Per 
últim comenta que s´ha de replantejar el tema tant de la quantia de les festes. 
 
- A les millores a Ses forques comenta que eren pressupostats 11.000 euros però que al final s'han gastat 
36.000 euros que no hi eren previstos, vol saber si coincideixin amb la partida “millores en la piscina”. 
 
La batlessa li comenta que corresponen a una subvenció i s´han gastat íntegrament del seu import. 
 
Per l´altra banda, la regidora Maria Agnès  fa les següents observacions: 
 
-Comenta que hi ha factures que corresponen a la festa de sant roc i sa fira del albercoc que s'han pagat 
enguany. 
 
La batlessa li respon que van enviar una carta al cap d'any perquè els presentessin les factures a temps 
abans de finalitzar 2019, però hi ha moltes que s´han presentat enguany i per tant s´han de comptabilitzar 
a principis d´enguany. 
 
 
El Ple en resta assabentat.  
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SISÉ. APROVACIÓ ESMENA DE DEFICIÈNCIES CATÀLEG DE PATRIMONI. 
 
El Tinent de Batle explica que en la tramitació de l´aprovació del  Catàleg de Patrimoni de Porreres, és 
necessari aprovar per majoria absoluta al plenari l´esmena de deficiències, de conformitat amb l´article 
55 de la Llei 12/2017 d´urbanisme de les Illes Balears. 
 
Explica que és un catàleg aprovat inicialment i el Consell de Mallorca va a comunicar a l´Ajuntament 
de Porreres una sèrie d'esmenes i de deficiències per part del Departament de cultura i patrimoni, que 
ja s'han resolt. Els canvis han estat principalment en el títol, les fitxes, el seu format i la nova 
nomenclatura q estableix el Pla territorial de Mallorca. A la fi es tracta d´ un catàleg amb diverses 
categories que protegeix i conserva el nostre patrimoni, ens dona seguretat i serveix de feina per als 
nostres aparelladors i arquitectes. Es trobin tres nivells de protecció A integral, B parcial i C ambiental. 
També es trobin una sèrie d'actuacions que podin fer-se dins de cada nivell.. 
 
La regidora Maria Agnès exposa que està molt bé redactat i que beneficia als veïns del poble i que no 
perjudica els propietaris. 
 
El regidor Bartomeu Garí està d'acord amb el que s'ha dit, el catàleg de patrimoni li sembla molt 
important i exposa que estaria bé assegurar-nos que els propietaris dels béns catalogats tinguessin una 
fitxa del seu bé i sàpiguen el que comporta ser-ne el titular o propietari. Ha de pujar-se quan estigui 
aprovat definitivament a la pàgina web per a la seva informació pública. Exposa que  s´haurien 
d'incloure: sínia de son Gornals, pou de son Calderó, aljub de la possessió dels Moreis, es pou Rovat, 
pou de son Nebot, sa pedra de ses tres fites devora son Jeroni, elevació de l’antic pont del tren al camí 
de sa Pedrera i la caseta del tren, així com el Pont de l’Olivar, soterrat al camí que duu el mateix nom. 
Afegir també la desaparició de l’escut d’armes damunt portal d’entrada de la possessió de son Lluís. 
Pel que fa a la redacció del catàleg, modificaríem: pàg. 133 i 149; no és l’edifici de l’antiga estació del 
tren de Porreres i pàg. 38 i 39, son Móra (hauria de dir “son Móra d’Auba”). Aquestes propostes les 
faran arribar per registre d´entrada a l´Ajuntament. Per últim afegeix que en general estam molt contents 
de tenir d'aquest catàleg. 
 
Jaume Martorell exposa que el catàleg és un instrument obert i es poden afegir els elements que es 
consideren necessaris per  a la seva protecció. 
 
 
Bartomeu Garí li respon que farem les aportacions que siguin necessàries i que les faran arribar les 
imatges de l´antiga estació del tren. 
 
La batlessa comenta que una vegada s´aprovi definitivament, el catàleg es pujarà a la pàgina web de 
l´ajuntament i que adjuntaran la fotografia de l´antiga estació del tren qui té Bartomeu. 
 
 
Finalitzada l´exposició, i passat el punt a votació, és aprovada per majoria absoluta, per unanimitat, amb 
13 vots a favor (6 del Pi, 1 PSOE, 3 de MES i 3 del PP) la retirada d´aquest punt de l´ordre del dia. 
 
 
SETÈ. APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ PUNTUAL PER A LA DELIMITACIÓ DEL 
SECTOR URBANITZABLE DIRECTAMENT ORDENAT PER A L´AMPLIACIÓ D´UNA 
ZONA D´EQUIPAMENTS DOCENTS. 
 
El Tinent de Batle explica la modificació puntual que es vol fer i informa que per a començar amb la 
tramitació urbanística dels terrenys afectats per a l´ampliació d´una zona d´equipaments docents al 
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costat de l´institut, és necessari l’aprovació per majoria absoluta al plenari de la modificació puntual i 
seguir amb la tramitació prevista a l´article 55.2 i 55.3 de la Llei 12/2017 d´urbanisme de les Illes 
Balears. 
 
Jaume Martorell, informa que a la Conselleria d'educació van a comentar-los que es faci d'aquesta 
manera, no podia haver-hi una vial entre els dos edificis. S'ha fer d'aquesta manera, afecta 4 parcel·les 
que es van a expropiar i classificar xa fer unes edificacions docents. Amb això es pretén iniciar els 
tràmits d'expropiació. 
 
Sebastià exposa que és primordial ampliar l'institut, que és una reivindicació de fa anys i que és un tema 
que va més enllà dels grups polítics, creu que és una modificació que s’hauria haver fet fa anys, però 
s'hauria d’estudiar accelerar, ja que a l’article 3 del decret 1/2018 de mesures urgents, es contempla la 
possibilitat de què l’Ajuntament, encara sense haver adquirit els terrenys però només amb una 
comunicació que demostri la intenció clara de fer-ho, pot informar a la Conselleria d’Educació per a 
què iniciï els tràmits per redactar els projectes necessaris per a l’ampliació. Vol saber per quina via 
s’optarà: expropiació o licitació i si hi ha hagut problemes amb els propietaris dels terrenys expropiats 
i si han canviat d'opinió. 
 
 
La batlessa desconeix si els propietaris han si han canviat d'opinió, fa saber que es farà mitjançant 
expropiació i que el Jurat d'Expropiació farà la valoració, i per tant, és una cosa q no depèn de 
l'ajuntament, és sòl rústic comú i es pagarà com a tal. Entenem que és una ampliació necessària que va 
en interès de la vila i que és la zona més predisposada. Es farà treball per accelerar-se la tramitació al 
màxim ja que és una veritable necessitat per tenir una educació digna i de qualitat i amb espai suficient 
per els alumnes i mestres. 
 
Maria Agnès, està totalment d'acord amb el problema de la manca d'espai per poder expandir els estudis 
dels adolescents. 
 
 
Finalitzada l´exposició, i passat el punt a votació, és aprovada per majoria absoluta, per unanimitat, amb 
13 vots a favor (6 del Pi, 1 PSOE, 3 de MES i 3 del PP) la retirada d´aquest punt de l´ordre del dia. 
 
 
VUITÈ. DACIÓ DE COMPTE DECRETS DE BATLIA. 
 
Es donin compte dels decrets de batlia emesos des del darrer Ple fins al present per la Sra. Batlessa. 
 
La regidora Maria Agnès fa les següents observacions: 
 
-Decret 06-2020 no està signat. 
-Decret 15-2020 centre de estudis d´esplai, què es: la batlessa li informa que es tracta del Casal de Joves, 
de l´empresa encarregada de la contractació del dinamitzador juvenil. 
-Decret 20-2020: vol saber on es troba la propietat que compta amb la diferència. 
La batlessa li comenta que és tracta de gent discapacitada. 
-Decrets 23,24 i 25/2020 comenta que la bonificació de l´IBI es troba en el mateix immoble i que deu 
ser una errada. 
La batlessa exposa que es tracta d´una errada que s´haurà d’esmenar. 
-Decret 21-2020 comenta que es tracta d´un decret signat per la secretària Maria del Mar Estarella que 
en l´actualitat està de baixa. La secretària comenta que només surt a la signatura el nom de la secretària 
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titular però que digitalment la signatura sencera és que la secretària actual accidental signa en 
representació de la secretària titular. 
-Decret 22-2020 exposa que està en blanc. La batlessa li diu que hi havia una errada al decret original i 
que es va anul·lar i per això resta en blanc. 
 
 
La regidora Maria Rosa fa les següents observacions: 
 
-Decret 28-2020 contracte menor millora xarxa pluvials al carrer major: no entén que no s´hagin ajuntat 
les dos obres. 
La batlessa li explica que es fa diferenciat per el nivell competencial; les aigües pluvials son 
competència de l´ajuntament.  
-Decret 15-2020 contracte menor de redacció del projecte de dinamitzador juvenil:  Només dir que s’ha 
de tenir molt clar que un projecte de dinamització no és només tenir un dinamitzador i que s’han de 
tenir molt clares les directrius a donar i el sentit que se li vol donar al projecte.  
El regidor Toni Sastre li comenta qui van xerrar abans amb la companyia del que necessitaven. 
La batlessa exposa que van demanar junt als pressupostos de les empreses, els projectes de 
dinamitzacions els quals es redactarien tenint en compte les necessitats i demandes de les famílies i els 
joves. 
 
-El decret 5/2020 d’aprovació del Conveni amb el CIM arran de les accions del PAESC i PAES, ens 
agradaria tenir més informació. 
La batlessa explica que és tracta d´un projecte aprovat pel Ple i que la subvenció que s´han demanat  
diversos projectes. 
 
Miquela Bordoy comenta que s´inclouen la prevenció de danys forestals, una campanya d´estalvi 
energètic en escoles i que va comptar amb la participació ciutadana, es preveu que es posi  i en marxa 
a principis de setembre d´enguany 
També és preveu una altra subvenció de portar a termini l´estalvi energètic als domicilis i que per tant 
es podia demanar informació a l'ajuntament. L'assessorament s'ha fet telemàtica durant l´estat d´alarma 
ja que hi havia gent que havia demanat cita prèvia. 
La batlessa exposa que es tracta d´una mesura molt important i més en els temps de crisi que vivim. 
Una altra mesura, seria el canvi il·luminació de llum de LED a l´ajuntament a traves d´un estudi que 
s´ha fet per l'enginyer. 
 
- Decret 2/2020 de rehabilitació del casal de joves al Parc de n’Hereveta. Quan varen començar les 
obres? Què es té previst fer? Podríem veure el projecte? 
La batlessa comenta que l’edificació estava molt vella, i que s´han fet diverses actuacions en la seva 
rehabilitació tals com renovar el quadre de comandaments que estava molt vell i es podia manipular el 
qual s'ha posat un moble tancat, s'ha dotat d'il·luminació i s'ha climatitzat el local, s'ha posat una pèrgola 
perquè s´utilitzi l´espai de fora i es va reparar la coberta,  només resta el mobiliari i el condicionament 
menor. 
 
-Decret 01-2020 aprovació del conveni Pla d´obres i serveis 2019: obres de l´aparcament de ses forques 
i n´hereveta, quan estan previstes les obres? 
La batlessa li explica que a causa de l´estat d´alarma ha estat aturada la tramitació i que actualment es 
troba pendent de licitar. 
Jaume Martorell informa que esperen que les obres de Ses forques estiguin finalitzades abans de 
setembre però que són obres molt llargues d'execució. 
 
NOVÈ. DACIÓ DE COMPTE ACORDS JUNTA DE GOVERN LOCAL. 
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La  Sra. secretària informa que l'article 46 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, estableix que en les sessions 
ordinàries del Ple la part dedicada al control dels altres òrgans de la Corporació ha de presentar 
substantivitat pròpia i diferenciada de la part resolutiva. Atenent a aquesta previsió legal, en l'ordre del 
dia s'estableix un apartat dedicat al control i fiscalització del govern, en la qual s'inclouen els punts 
relatius a la dació de compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local, per donar compliment 
a l'article 42 del Reial Decret 2568/1986, i un punt de precs i preguntes. 
 
Maria Agnès comenta que li falta l´acta de la Junta de Govern Local de data 15-01-2020, la qual li diu 
la batlessa que se la farà arribar. 
També vol saber la regidora de què tracta la subscripció d´aranzadi. La batlessa li comenta que es tracta 
de la editorial Aranzadi amb la qual es té una subscripció d´informació i legislació jurídica. 
 
El Ple en resta assabentat. 
 
DESÈ. MOCIÓ DE SUPORT ALS PAGESOS DE LES ILLES BALEARS (PP). 
 
La regidora Maria Agnès proposa la retirada d´aquesta moció, ja que el Ple extraordinari de data 
11/05/2020 va aprovar una declaració institucional. 
 
Se sotmet a aprovació del ple la retirada de la moció, la qual, és aprovada per majoria absoluta, per 
unanimitat, amb 13 vots a favor (6 del Pi, 1 PSOE, 3 de MES i 3 del PP) la retirada d´aquest punt de 
l´ordre del dia. 
 
ONZÈ. MOCIÓ QUE PER DONAR SUPORT A LA PAGESIA DE LES ILLES BALEARS 
(MES). 
 
La regidora Maria Rosa proposa, igualment, la retirada d´aquesta moció, ja que el Ple extraordinari de 
data 11/05/2020 va aprovar una declaració institucional. 
 
Se soment a aprovació del ple la retirada de la moció, la qual, és aprovada per majoria absoluta, per 
unanimitat, amb 13 vots a favor (6 del Pi, 1 PSOE, 3 de MES i 3 del PP) la retirada d´aquest punt de 
l´ordre del dia. 
 
DOTZÈ. MOCIÓ CONTRA L´AMPLIACIÓ DE L´AEROPORT DE SON SANT JOAN (MES). 
 
La regidora MARIA ROSA exposa la següent moció que literalment diu: 
 
Fets  
 
1.Actualment,totunseguitdeprojectesd’obresal’AeroportdeSonSantJoan, estan en tràmit ambiental 
davant la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears (CMAIB).  Aquests projectes estan previstos 
en el DORA (Document de Regulació Aeroportuària       DORA 2017-2021 aprovat pel Consell de 
Ministres) i que estan en el marc del Pla     Director de l’Aeroport de Palma.  
 
2. Durant les darreres setmanes ha sortit a la llum que aquestes obres estan en licitació                des de 
fa mesos, quan encara, a dia d’avui (en el moment de redacció de la present                 iniciativa) i des 
del passat 20 de gener de 2020, l’informe d’impacte ambiental està en               exposició pública. Un 
fet que rebutjam perquè, com a mínim, impliquen una falta             d’ètica i transparència d’una entitat 
empresarial amb participació pública majoritària          (51%). Aquestes obres estan generant una resposta 
civil i institucional, i           
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l’obscurantismed’AENAnocontribueixaquèlasocietatilaciutadaniapuguinarticular             una exposició 
argumental adequada quan les obres ja estan en licitació i, alhora, en              exposició pública pel 
preceptiu informe ambiental.  
 
 
3. La societat civil mobilitzada de Mallorca, representada entre d’altres per les entitats             ecologistes 
i els sindicats, ja ha manifestat el seu rebuig a aquesta obra innecessària,              desproporcionada i no 
ajustada a les necessitats de l’illa, la seva economia i el benestar               dels que hi vivim.  
 
4. La suma de les obres actuals – obres adjudicades i d’altres pendents d’informe              ambiental – 
té un cost de 260 milions d’euros. Un pressupost d’obra que exclou, una               vegada més, mesures 
de compensació per les zones afectades per l’Aeroport,           especialment el Pla de Sant Jordi. Aquestes 
obres –la majoria  qüestionades en conjunto               parcialment per les diferents entitats i plataformes 
ecologistes, partits polítics i el propi             Govern de les IllesBalears-
impliquenunainversióeninfraestructuresalesIllesqueno               és prioritària, ni tan sols reclamada per 
cap agent social.  
 
5. AENA, com a empresa de titularitat majoritàriament pública, i el govern de l’Estat              Espanyol 
no poden seguir girant l’esquena a les Illes ni a la declaració d’emergència              climàtica, i han 
d’implicar-se directament en el canvi cap a un model de mobilitat              sostenible. Enlloc d’apostar 
per l’ampliació d’aparcament, AENA podria estudiar         participar en la creació d’un tramvia que 
arribi a l’aeroport així com col·laborar amb els               operadors de transport públic de Mallorca -el 
TIB i l’EMT- per fer més accessibles les               instal·lacions al marge del vehicle privat.  
 
6. Diferents institucions de les Illes han declarat la situació d’emergència climàtica.            Alhora l’Estat 
Espanyol i la Unió Europea estan valorant distintes mesures per tal de              reduir el número de vols 
existents a causa de la contaminació que generen i així reduir                la seva petjada ecològica. Aquest 
nou escenari planteja en el mitjà termini mesures de              decreixement, per tant, entenem que aquesta 
declaració és incompatible amb els           projectes de l’aeroport i la intenció d’atreure més turistes, 
especialment durant la            temporada alta.  
 
7. La llei 10/2019 de canvi climàtic i transició energètica de les Illes Balears també               estableix 
que “s’han d’impulsar mesures de col·laboració amb les autoritats estatals per            aconseguir la 
reducció d’emissions i la reducció de la vulnerabilitat al canvi climàtic en              l’àmbit del transport 
marítim i el transport aeri” i menciona explícitament “la definició             de plans de sostenibilitat en 
matèria d’emissions lligades al transport aeri”.  
 
8. Ara que la nostra comunitat està fent passos en la direcció correcta, com la iniciativa                de 
l’impost de turisme sostenible, la Llei de Canvi Climàtic i de Transició Energètica o               la Llei de 
Residus, la principal infraestructura d’aquesta terra no pot caminar en solitari              en la direcció 
contrària. De fet, l’Estatut d’Autonomia ja apunta que tota persona té el               “dret a gaudir d’una 
vida i un medi ambient segur i sa” i exigeix a les administracions                 competents “impulsar un 
model de desenvolupament equitatiu, territorialment equilibrat         i sostenible” (article 23.1). És 
especialment significatiu, a més, la part del redactat que              diu que “la comunitat autònoma ha de 
cooperar amb les instàncies nacionals i             internacionals en l’avaluació i en les iniciatives 
relacionades amb el medi ambient i el              clima” (article 23.2)."  
 
9. Les Illes som, també, un territori limitat i l'aeroport és la nostra principal porta               d'entrada Els 
darrers anys hem regulat el lloguer turístic i ara s’està plantejant regular              l’arribada de creuers. 
L'activitat aèria no en pot ser una excepció per impulsar un model               responsable socialment i 
ambientalment. En aquesta línia és imprescindible un estudi de            càrrega per a les Illes Balears i 
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hauria de ser l’Estat(AENA)qui l’hauria de dur a terme                  ja que és qui té, encara avui, la gestió 
de les nostres portes d’entrada.  
 
10. L’actual Pla Director Sectorial de l’Aeroport de Son Sant Joan és del 2001, sense               avaluacions 
d’impacte ambiental. S’hauria de plantejar fer un nou pla director que            s’ajusti a les necessitats 
de mobilitat dels residents insulars i consideri els impactes a              
l’entorn. És evident que el context social, ambiental i econòmic ha canviat radicalment.             Per això, 
consideram que, tot i la vigència legal, és necessària una nova avaluació              ambiental per 
desenvolupar els projectes.  
 
11. A més, més enllà de la qüestió climàtica, cal recordar que l’aeroport de Palma               genera uns 
beneficis anuals de més de 200 milions d’euros, mentre que la reinversió és               pràcticament nul·la 
i, quan es preveu, es fa sense pensar en les necessitats reals de l’illa i                 sense escoltar la seva 
ciutadania i institucions pròpies, tot això ens porta, una vegada              més, a veure la necessitat de la 
gestió dels aeroports de les Illes. En aquest sentit són                 moltes les veus que aposten per la 
descentralització i individualització del sistema de             gestió aeroportuària: així es podrien 
desenvolupar estratègies aeroportuàries pròpies         més adients a les necessitats i particularitats de 
cada aeroport i realitat insular. Un model               de gestió on el Govern i els agents socials i econòmics 
de les Illes Balears haurien de                 participar en els òrgans de gestió aeroportuària. Les decisions 
operatives, la planificació,            les inversions, la política tarifària i les decisions comercials tenen una 
incidència clau en              la nostra economia.  
 
12. Que AENA i l’Estat assumissin aquests tipus de reptes seria molt més adequat pe ra                les 
Illes, per a les demandes majoritàries de la seva gent i de les seves institucions i per                  a l’interès 
del planeta, que no l’ampliació innecessària de l’aeroport en un territori             limitat i amenaçat per 
la saturació, la sobreexplotació turística i el canvi climàtic.  
  
Per tot això, propòs al Ple municipal que prengui els acords següents:  
 
Primer. L’Ajuntament de Porreres rebutja l’ampliació de l’aeroport de Son Sant Joan i             les obres 
de reordenació encaminades a un increment dels vols i passatgers.  
 
Segon. L’Ajuntament de Porreres reclama a AENA més responsabilitat amb l’entorn           econòmic, 
humà i natural en què opera.  
Tercer. L’Ajuntament de Porreres insta el Govern de l’ Estat Espanyol a impulsar, amb             AENA 
i la participació de les institucions de les Illes, un nou Pla Director Sectorial per                l’Aeroport de 
Son Sant Joan, adequat a la realitat actual.  
 
Quart. L’Ajuntament de Porreres reclama al Govern de l’Estat Espanyol la gestió            aeroportuària 
per part de les autoritats de les Illes Balears a fi de poder influir en la                 regulació dels fluxos 
turístics, entre d’altres.  
 
Cinquè. L’Ajuntament de Porreres considera que és imprescindible i prioritari un estudi            de 
capacitat de càrrega de les Illes Balears al ser un territori insular - i per tant molt                  vulnerable 
- i disposar d’uns recursos i infraestructures limitades. És per això que es               
reclama al Govern de les Illes Balears que elabori aquest estudi de forma prioritària              abans de 
seguir amb projectes d’obra.  
 
Sisè. Vist l’anunci, per part del Director de l’Aeroport de Son Sant Joan (AENA), de               reformular 
el projecte d’ampliació, instam AENA a obrir un espai de diàleg amb les              institucions i entitats 
de les Illes Balears afectades per aquestes obres.  
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------ 
 
La regidora Maria Agnès comenta que encara que no conegui el projecte, sembla un projecte de millora 
i no d'ampliació. I estan a favor d'oferir millors serveis no només a turistes sinó a residents. 
 
Maria Rosa li respon que no estan en contra de la renovació d'infraestructures, sinó de l'ampliació de 
l'aeroport que faci arribar a més turistes dels que l'illa pugui suportar. 
  
 
La batlessa, comenta que la seva abstenció serà en sentit positiu davant la desinformació que es té sobre 
el contingut de el projecte, és una reclamació que s'ha realitzat al Parlament bBalear i encara no s'ha 
explicat res davant del Parlament i de la ciutadania. La reforma seria positiva si suposés la millora 
d'infraestructures i si suposa un augment de vols de connectivitat entre les illes, però seria negatiu si 
implica l'entrada més turistes dels que es poden assumir. D'altra banda, comenta que se segueix 
reclamant la gestió aeroportuària autonòmica en comptes de l'estatal. 
 
El regidor Bartomeu, respon a María Agnès, i li diu que la millora d'infraestructures es fa sempre i 
contínuament per tant es dedueix que  la inversió anirà en la mesura d'augmentar la ràtio d'entrada de 
vols. En conclusió és un projecte que no ajuda a l'illa i que a més és una àrea que hauria de gestionar el 
govern balear. L'aeroport ja és modern, però la millora potser que no reverteixi en nosaltres. 
 
 
La regidora Maria Agnès li respon que com qui ningú ha vist el projecte, tot es tracta de suposicions i 
interpretacions, per això votaran en aquest sentit. 
 
Finalitzada l´exposició, i passat el punt a votació, és rebutjada (art 47.1 LBRL) per no assolir-se la 
majoria simple amb, 3 vots a en contra del PP, 7 abstencions(6 del Pi, 1 PSOE) i 3 vots a favor de MES. 
 
TRETZÈ. DECLARACIÓ INSTITUCIONAL 8-M DIA INTERNACIONAL DE LA DONA. 
SOM POBLE! SOM FEMINISTES!  
 
La regidora Maria Rosa considera que malgrat hagin passat més de 2 mesos d’ençà el març, pot seguir 
sent un bon moment per fer aquesta declaració, ja que sempre és bon moment de reivindicar el paper 
de la Dona, i potser ara més que mai. Durant aquest temps de confinament que hem viscut, moltes dones 
s’han trobat més desemparades que mai, i per això no retiren el punt de l’ordre del dia. 
 
 
8-M, Dia Internacional de la Dona. Som poble! Som feministes! 
 
L’ONU va declarar el 8 de març el Dia Internacional de la Dona. Els orígens d’aquesta data es remunten 
a l’any 1857, a la vaga de les obreres tèxtils nord-americanes i a l’incendi de la fàbrica Cotton o al de 
la Triangle Shirtwaist Company de Nova York el 25 de març de 1911, una indústria tèxtil on treballaven 
500 persones, la gran majoria dones immigrants joves. En aquest darrer incident, varen morir 142 
obreres que l’any anterior havien fet una vaga important per demanar millors condicions laborals. 
Avui en dia, el moviment feminista d’arreu del món ens convida a denunciar la construcció sexista de 
la nostra societat, a reivindicar i a comprometre’ns des de les institucions a implementar mesures per 
erradicar la violència contra les dones i les desigualtats en tots els àmbits de la vida.  
Els dos darrers anys a Mallorca, com a tots els indrets de l’Estat espanyol, hem viscut vagues el 8M i 
manifestacions massives. Milers de dones i homes han omplert els carrers de la ciutat. Diferents 
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col·lectius de dones, de diferents àmbits socials, culturals i professionals han fet vaga i han manifestat 
les seves demandes col·lectives i específiques per fer visible la diversitat.  
Les vagues del 2018 i del 2019 han tenyit les places i carrers de dones que feien vaga laboral, de cures, 
d’estudis i de consum. Són vindicacions que denuncien el sostre de vidre i la precarietat laboral, els 
biaixos en els salaris, les jornades parcials no desitjades i la manca de possibilitats de conciliar, i 
l’assetjament sexual. Per això, la vaga laboral. 
Vaga de cures perquè les dones són les principals sostenidores de la vida, són les que tenen cura dels 
infants i de la gent gran o malalta. I perquè la cura de les persones està invisibilitzada i poc reconeguda. 
Vaga estudiantil perquè hi ha un percentatge més alt de les dones més ben formades i que treuen més 
bones notes i les feines més bones són per als homes. 
Vaga de consum, perquè les dones només comptam si consumim, perquè el consumisme desaforat ens 
mena a posar en perill el planeta. 
Vagues i manifestacions per denunciar la violència que s’exerceix dia a dia contra les dones i nines. 
Vagues i manifestacions que reclamen mesures, eines i instruments per erradicar el masclisme de la 
nostra societat, dels carrers, de les cases, de les escoles, dels llocs de treball, de les institucions. 
Vagues laborals per vindicar els mateixos drets laborals que els homes, per denunciar la bretxa salarial, 
l’assetjament en l’àmbit laboral, per reclamar les mesures de conciliació tan necessàries, per denunciar 
els sostres de vidre i la precarietat laboral. 
Vagues i manifestacions que denuncien que encara avui les dones són les que es fan càrrec de la cura 
dels infants i de les persones dependents. 
Vagues i manifestacions que denuncien que mentre un percentatge més alt de les estudiants tenen 
currículums millors, es topen amb sostres de vidre.  
Vagues i manifestacions que denuncien que, a més de les desigualtats de gènere, sovint hi ha dones que 
pel color de la pell, l’orientació sexual, el lloc d’origen o la classe social, veuen multiplicada la 
discriminació. 
Vagues i manifestacions que es fan ressò de l’emergència climàtica i apunten a la construcció 
ecofeminista de la nostra societat. 
Aquestes vagues, aquestes manifestacions i aquestes denúncies ens reclamen un compromís ferm a totes 
les institucions. Són denúncies que fa el poble. I com a representants que en som, ens demanen un 
compromís ferm. 
Per això, aquest 8 de març del 2020, com a ajuntament, refermam el nostre compromís per avançar en 
polítiques feministes. Ens comprometem a: 
 
● Impulsar i Implementar plans i estratègies d’igualtat.  
● Integrar plenament la perspectiva de gènere en totes les polítiques municipals.  
● Potenciar la participació de les dones en tots els àmbits: polític, econòmic i social.  
● Construir un poble coeducatiu i per a les persones.  
● Impulsar la corresponsabilitat en les tasques de cura i donar-hi suport.  
● Posar en el centre de les polítiques municipals la vida i la cura de les persones.  
● Potenciar polítiques de consum responsable per afavorir un equilibri respectuós amb el medi ambient.  
● Fer xarxa amb altres ajuntaments i amb altres administracions per construir una Mallorca lliure de 
violències masclistes.  
● Aportar els mitjans necessaris per promoure la inclusió al municipi de totes les persones amb respecte 
per la diversitat i la pluralitat.  
● Promoure el benestar de les dones més grans del poble. 
 
És important que les institucions, al costat d’organitzacions feministes del nostre poble i d’arreu del 
món, seguim avançant per aconseguir la igualtat de dones i homes, que facem passes per vèncer les 
discriminacions que pateixen les dones i nines només pel fet de ser dones, perquè cal que qualsevol 
nina tingui els mateixos drets i oportunitats que qualsevol nin. 
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Finalitzada l´exposició, i passat el punt a votació, és aprovada per majoria absoluta, per unanimitat, amb 
13 vots a favor (6 del Pi, 1 PSOE, 3 de MES i 3 del PP). 
 
CATORZÈ. PROPOSTES D´URGÈNCIA. 
 
La batlessa comenta que primerament es passarà a la votació de la urgència i inclusió de les mocions 
presentades per al seu debat i votació al present plenari. 
  
Passat el punt de la urgència a votació, és aprovada per majoria absoluta, per unanimitat, amb 13 vots 
a favor (6 del Pi, 1 PSOE, 3 de MES i 3 del PP). 
 
1ª MOCIÓ : MÉS per Porreres 
 
 
 
Moció que presenten els representants de MÉS per Mallorca a l’Ajuntament de Porreres sobre 
mesures per pal·liar els efectes de la crisi econòmica, social i humanitària derivada de la COVID-
19  
 
Fets  
 
1. L’estat d’alarma establert pel govern de l’Estat espanyol a partir del 14 de març amb la intenció de 
frenar l’avenç de la COVID-19 entre la població, ha comportat el tancament al públic i la paralització 
de l’activitat de molts negocis, empreses i comerços que han vist reduir considerablement o totalment 
els seus ingressos.  
 
2. Aquesta situació ha abocat a moltes persones i famílies, en el millor dels casos, a un ERTO, amb la 
consegüent minva d’ingressos; a moltes altres a l’atur, i a un nombre considerable que no tenen dret a 
prestacions ni subsidis, perquè no els bastava el temps treballat o vivien de l’economia irregular, a no 
tenir cap ingrés. Aquesta dificultat per mantenir l’economia personal o familiar s’allargarà més enllà 
del període de vigència d’aquest estat d’alarma i, malauradament, per la naturalesa del mercat laboral 
de les nostres illes, es perllongarà més que en altres indrets de l’Estat.  
 
3. Arran d’aquests fets, moltes entitats del tercer sector han vist com les necessitats dels seus usuaris 
habituals han crescut, i a més s’hi han afegit usuaris nous, que fins ara no havien hagut de necessitar 
aquests ajuts perquè es defensaven amb l’economia informal o irregular (fent cases netes, fent 
reparacions diverses...), veient d’aquesta manera com creix també la necessitat de finançament per 
poder donar resposta a les demandes de la població més vulnerable. 
 
4. Les persones o famílies més vulnerables o que han quedat sense ingressos han pogut accedir a 
diverses ajudes promogudes des de la Conselleria d’Afers Socials i Esports i la Conselleria d’Educació, 
Universitat i Recerca, tant pel que fa a obtenir uns ingressos mínims vitals com per obtenir targetes de 
beca menjador per assegurar els aliments bàsics a les famílies amb infants.  
 
5. El món educatiu ha patit de forma intensa la problemàtica derivada de l’escletxa digital a l’hora de 
fer arribar les tasques a l’alumnat per part del professorat. Si bé és cert que és un problema que ja existia 
des d’abans de la publicació de l’estat d’alarma, no és menys cert que aquest ha evidenciat la dita 
escletxa.  
 
6. De resultes de tota aquesta situació, els pressupostos municipals se’n veuran ressentits tant pel que 
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fa a possibles ingressos que finalment no es puguin produir, com per despeses que finalment no es 
puguin executar. Per aquest motiu, en aquesta moció es presenten algunes propostes que consideram 
s’han de tenir en compte i estudiar-ne la seva viabilitat en el marc d’aquest pla.  
 
Per tot això, propòs al Ple municipal que prengui els acords següents: 
 
Primer. L'Ajuntament de Porreres es compromet a, una vegada fet un primer reajustament pressupostari 
derivat de despeses i ingressos que finalment no es puguin produir, destinar una part del pressupost 
2020 a ajudes directes a autònoms, comerciants i empreses amb seu al municipi de Porreres, establint 
uns criteris justos i raonables a través de les corresponents bases de convocatòria de les subvencions, 
mitjançant la corresponent modificació pressupostària que això implicaria. Aquestes ajudes s’haurien 
de consensuar en una taula de diàleg entre els diferents sectors econòmics del municipi i les diferents 
forces polítiques amb representació a l’Ajuntament, i haurien de poder ser complementàries a les ajudes 
que puguin donar-se a nivell insular, autonòmic i/o estatal.  
 
Segon. Establir converses amb les entitats del tercer sector dedicades a la solidaritat i donació 
d’aliments o altres productes de primera necessitat, que treballin al municipi de Porreres, amb la finalitat 
que l’Ajuntament els doni suport econòmic en les necessitats derivades de la situació creada per la 
pandèmia COVID-19. Aquestes possibles ajudes econòmiques i altres actuacions s’hauran de seguir 
coordinant amb els serveis socials de l’Ajuntament.  
 
Tercer. En col·laboració amb els serveis socials del municipi i amb les direccions dels centres educatius, 
elaborar un llistat de l’alumnat que pateix l’escletxa digital (que s’actualitzi cada curs escolar) per 
garantir que aquests alumnes restin amb les necessitats tecnològiques cobertes a fi de poder avançar en 
l’eliminació de l’escletxa digital. Això significa que l’alumnat que no disposi de dispositiu electrònic o 
de connexió a la xarxa, pugui rebre una ajuda mitjançant una subvenció per a l’adquisició d’aquests 
elements. S’ha de tenir en compte la possibilitat d’establir un conveni amb alguna empresa de 
telecomunicacions per cobrir l’accés a la xarxa, com han fet altres municipis. Si això no fora possible, 
estudiar la forma de donar cobertura a aquestes necessitats. Les mesures que es prenguin en aquest 
sentit han de ser complementàries i estar coordinades amb les que es prenguin a nivell de la Conselleria 
d’Educació del govern autonòmic. 
 
Quart. Incorporar subvencions per a facilitar la conciliació familiar i laboral de les persones 
treballadores amb més dificultats econòmiques on es contempli, per exemple, l’assistència dels seus 
fills i/o filles menors de 12 anys a entorns d’educació no formal, autoritzats per les administracions 
competents.  
 
Cinquè. Seguir estudiant i negociant amb l’ATIB la possibilitat de facilitar el fraccionament o 
l’ampliació de terminis de pagament dels tributs municipals. 
 
--- 
 
La regidora Maria Agnès exposa que estan a favor de la moció ja que les que van presentar estan bastant 
lligades amb aquesta i a més son conscients de les mesures i repercussions que hauran. 
 
 
La batlessa comenta que farà una votació separada, perquè cal estudiar la viabilitat de dur-lo a termini 
perquè hi ha acords que ja s'estan fent. És en contra perquè ja s'està fent feina en aquest sentit i seria 
faltar a el respecte a la gent que ja fa feina en aquest sentit. Quant al punt dos de la moció, des de fa 
anys l´ajuntament, serveis socials i altres àrees sempre s'ha estat en contacte amb les necessitats i temes 
solidaris i entitats socials i de salut. En el tema de la covid des de el primer dia s'ha estat en contacte 
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amb els repartidors d'aliments i treballadora social des de la comissió de coordinació. No ha estat 
necessari la compra d'aliments, han bastant amb els que es tenien, encara que ara es farà una recaptació 
d'aliments que no caduquen. 
 
Maria Rosa, li exposa que ja saben que s'està fent feina en aquest sentit, però que creuen que entitats 
com Càritas anaven justs de diners i necessitaven més. Només se fa el comentari per previsió. El sentit 
no és dir que l'equip de govern no fa res, sinó d'insistir en seguir donar suport. 
 
La batlessa, diu que si fos així l´ajuntament sempre estarà del seu costat i els ajudarà. Serveis socials 
ens ha comentat que tenen prou i que si necessitessin doblers o aliments ja ens ho haguessin informat. 
 
Sebastià Lliteres vol aclarir que  aquest punt s'entén que és en el sentit de si hi ha un augment de famílies 
necessitades que se'ls doni suport i que si necessiten més del que ara necessiten, que es mantingui. Estan 
oberts a adaptar i canviar el redactar de la moció. 
 
 
La batlessa, li informa que votaran a favor si es canvia punts de la moció i es diu: que es mantinguin 
per part l'equip de govern fent feines de suporta, igual que en el punt 3 les feines del qual ja es venien 
fent abans de l´inici del covid-19. S'han donat targetes wifi a les famílies que no tenien accés a internet 
i s'ha ajudat constantment, i sembla amb aquest redactat de la moció que es nega una feina q s'està fent. 
Es pot votar a favor que es redacti que se segueixi fent feina en aquest sentit i que pugui incrementar-
se i mantenir-se, al igual que seguir donant suport econòmic segons les necessitats que sorgeixin, així 
en comptes de posar iniciar s'ha de dir continuar, son feines que ja se estan fent. S´ha de substituir els 
infinitius que signifiquen iniciar per gerundis que signifiquen continuació. 
 
Estan d´acord que es faci la votació amb les següents esmenes de redacció que passa a resumir la 
batlessa: 
  
-Primer punt: conformitat. 
-Segon punt: substituir “establir” per “seguir mantenint converses amb les entitats del tercer sector” i 
depenent de la seva necessitat donar suport econòmic a les mesures de la covid-19. 
-Tercer punt: posar que “...en col·laboració amb els serveis socials, seguir col·laborant amb els centres 
educatius i els directius escolars...” 
-Quart punt: posar “donar continuïtat a la subvenció”. 
-Cinquè punt: posar “continuar estudiant”. 
 
 Així doncs, es passa a votació la moció amb les modificacions citades anteriorment. 
  
Finalitzat el debat, i passat el punt a votació, és aprovat per majoria absoluta, per unanimitat, amb 13 
vots a favor (6 del Pi, 1 PSOE, 3 de MES i 3 del PP). 
 
 
 
 
 
2ª MOCIÓ: Partit Popular 
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Moció del dret dels membres de la Corporació d’accés als antecedents, dades i informació que 
obra en els serveis de l’Ajuntament 
 
 
Exposició de motius 
 
Primera.- Pel que fa al dret dels membres de la Corporació d’accés als antecedents, dades i 
informació que obra en els serveis de l’Ajuntament.  
L’article 77 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local (LBRL) regula que 
tots els membres de la Corporació Local tenen dret a obtenir del batle quants antecedents, dades o 
informacions obrin en poder dels serveis de la Corporació i siguin necessaris per al desenvolupament 
de la seva funció.  
Amb caràcter general, l’article 14 del ROF reconeix als membres de la Corporació el dret a obtenir de 
l’Administració corresponent la informació necessària pel desenvolupament de les funcions pròpies 
dels regidors. A tal efecte, el membre de la corporació haurà de sol·licitar l’accés a la informació, i 
aquesta petició s’entendrà concedida en el cas de què el batle no hagi resolt en el termini de cinc dies, 
entenent-se aquests com a naturals en atenció al darrer paràgraf de l’article 77 de la LBRL, a comptar 
des de la data de la sol·licitud. En cas de què es denegui l’accés a la documentació informativa s’haurà 
de motivar.  
S’ha de distingir, en funció de la documentació o informació a la qual es vol accedir, quan estam xerrant 
davant un supòsit de lliure accés i quan el membre de la corporació necessita autorització del batle per 
poder accedir a la informació.  
El lliure accés a la informació ve recollit a l’article 15 del ROF, de la manera que es transcriu a 
continuació: 
“No obstante lo dispuesto en el número 1 dels articulo anterior, los Servicios administrativoslocales 
estaran obligados a facilitar la información, sin necesidad de que el miembro de la Corporación 
acredite estar autorizado, en los siguientes casos: 

a) Cuando se trate del acceso de los miembros de la Corporación que ostenten delegaciones o 
responsabilidadesde gestión, a la informaciónpropia de las mismas.  

b) Cuando se trate del acceso de cualquiermiembro de la Corporación, a la información y 
documentacióncorrespondiente a los asuntos que hayan de ser tratados por los 
órganoscolegiados que formen parte, así como a las resoluciones o acuerdosadoptados por 
cualquierórgano municipal.  

c) Cuando se trate del acceso de los miembros de la Corporación a la información o 
documentación de la entidad local que sean de libreacceso para los ciudadanos”. 

Els supòsits anteriors de lliure accés han estat ampliats per l’article 72.2 de la Llei 20/2006, de 15 de 
desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears (en endavant LMRLIB): 
2. Els regidors de la corporació han de facilitar aquesta informació als seus membres, sense necessitat 
d’acreditar l’autorització, en els casos següents: 
a) Quan exerceixen funcions delegades i la informació es refereixi a assumptes propis de la 
responsabilitat de la dita delegació.  
b) Quan es tracti d’assumptes inclosos a l’ordre del dia de les sessions dels òrgans col·legiats dels quals 
formin part, des del mateix moment d’haver-se convocat i en relació amb els documents que 
necessàriament hagin de constar en l’expedient. Si un assumpte hi és inclòs per declaració d’urgència, 
s’ha de distribuir, com a mínim, la documentació indispensable per informar dels aspectes essencials 
de la qüestió sotmès a debat.  
c) Quan es tracti d’informació continguda en els llibres de registre, o en suport informàtic, com també 
en els llibres d’actes i de resolucions de la batlia. d) Quan es tracti d’informació referida al registre 
comptable de factures definit per la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica 
i creació del registre comptable de factures en el sector públic.  

e) Quan es tracti d’informació de lliure accés a la ciutadania.  
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En qualsevol cas, els serveis informàtics de la corporació hauran d’habilitar mecanismes que permetin 
l’accés telemàtic dels membres de la corporació a la informació continguda a les lletres b), c) i d). 
Per tant, els membres de la Corporació han de poder accedir de manera directe a la informació detallada 
anteriorment. Si bé, cal matisar que l’accés al llibre de registre d’entrada i de sortida de l’Ajuntament 
de...................... s’ha d’entendre respecte a l’assentament dels documents que siguin presentats pels 
interessats, i per tant al contingut de l’assentament, que ve determinat a l’article 16 de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú, i no al propi document, i annexes, que tenen 
entrada o sortida en el registre.  
En conseqüència de l’establert anteriorment, l’accés a la informació que no sigui de lliure accés, i el 
conseqüent lliurement de còpies, haurà de ser autoritzada pel batle en els termes prevists a l’article 14 
del ROF.  
En atenció a l’article 16 del ROF la consulta als expedients o antecedents documentals, així com a la 
informació a la que tenguin accés els membres de la Corporació, es podrà realitzar, bé a l’arxiu general 
o en la dependència on es trobi, bé mitjançant l’entrega dels mateixos al membre de la Corporació 
interessat per a que pugui examinar-los en el despatx o sales reservades dels membres de la Corporació. 
Cal matisar que en atenció a l’article 72.2 de la LMRLIB s’ha d’habilitar mecanismes que permetin 
l’accés telemàtic dels membres de la corporació a la informació continguda a les lletres b), c) i d) del 
propi article, supòsits redactats anteriorment.  

 
Segona.- Pel que fa a la ponderació del dret d’accés dels membres de la corporació a la informació 
i la protecció de dades dels interessats.  
L’Agència Espanyola de Protecció de Dades s’ha manifestat (informe de 16 de juliol de 2008) en el 
sentit de què la llei local (LBRL) atribueix als regidors la possibilitat de consultar la documentació 
obrant a l’Ajuntament en l’exercici de la seva activitat de control dels òrgans de la Corporació i sense 
perjudici de les especialitats que es poguessin derivar del règim específic de determinats tractaments 
(fitxers tributaris), i que per tant, la cessió de dades inherents a l’accés per part dels regidors a la 
informació continguda en el llibre d’entrades i sortides de documents municipals, es troba emparada en 
l’article 11.2.a) de la Llei Orgànica 15/1999. A la vegada, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades 
recorda que la utilització de les dades es limitarà a l’exercici de la funció de control prevista en la Llei, 
sense que sigui possible que els regidors donin publicitat a les dades ni les cedeixin a tercers.  
L’Agència Espanyola de Protecció de Dades (Dictamen CNS 45/20019) estableix que, en caràcter 
general, la llei orgànica de protecció de dades habilita l’accés dels regidors a les dades de caràcter 
personal incloses en el conjunt de la informació sol·licitada quan l’accés sigui necessària per al 
desenvolupament de les funcions de control de les activitats de la Corporació municipal. No obstant 
això, matisa que l’acord amb el “principio de calidad” de les dades, les dades comunicades, han de ser 
adequades, pertinents i no excessives, i s’han de comunicar les dades personals que siguin necessàries 
per donar una resposta satisfactòria al dret legítim exercit pel regidor. Per tant, l’Agència Espanyola de 
Protecció de Dades conclou que, d’acord amb el “Principio de Calidad”, s’haurà de fer, en la mesura 
del que sigui possible, una ponderació respecte a les dades personals incloses en el conjunt de la 
informació sol·licitada, a fi de què no es comuniquin més dades de les estrictament necessàries per 
aconseguir la finalitat legítima de l’accés a la informació. L’AEPD recorda que l’accés per part del 
regidor a les dades de caràcter personal haurà de regir-se pel seu deure de secret.  
La recent Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets 
digitals, en el seu article 8 regula que el tractament de dades personals només es pot considerar 
fonamentat en el compliment d’una obligació legal exigible al responsable, en els termes que preveu 
l’article 6.1.c) del Reglament (UE) 2016/679, quan així ho prevegi una norma de dret de la Unió 
Europea o una norma amb rang de llei. Si bé, també cal tenir en compte que el seu article atén a una 
categoria de dades amb tractament especial.  
Per tant, es pot concloure que l’accés dels regidors a les dades de caràcter personal incloses en el conjunt 
de la informació sol·licitada pels membres de la Corporació està habilitada sempre que l’accés sigui 
necessari per al desenvolupament de les seves funcions. No obstant això, en atenció al “Principio de 
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calidad” s’haurà de fer una ponderació respecte a les dades personals incloses en el conjunt de la 
informació sol·licitada, i en atenció a les dades especialment protegides i amb tractament especial, als 
efectes de no comunicar més dades de les estrictament necessàries per a què el regidor vegi satisfeta la 
finalitat del seu dret d’accés a la informació. A tal efecte, es recorda que és de gran prioritat que 
l’Ajuntament anomeni el Delegat de Protecció de Dades, figura preceptiva en atenció a l’article 34 i 
següents de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades Personals i garantia dels 
drets digitals.  

 
Tercera.- Pel que fa al deure de reserva i confidencialitat dels membres de la corporació.  

 
L’article 16.3 del ROF regula que són els membres de la corporació els qui tenen el deure de guardar 
reserva en relació amb les informacions que els siguin facilitades per al desenvolupament de la seva 
funció, i especialment, de les que han de servir d’antecedents per a decisions que encara es troben 
pendents d’adoptar, així com també per evitar la reproducció de la documentació que se’ls pugui 
facilitar per al seu estudi.  
En el mateix sentit es refereix l’article 72.1 de la LMRLIB quan estableix que tots els membres de les 
corporacions locals tenen dret a accedir atots els antecedents, les dades i les informacions de què 
disposen els serveis de la corporació i resulten necessaris per al desenvolupament de la seva funció, 
havent de guardar confidencialitat respecte a la informació obtinguda conforme al seu deure de reserva 
i confidencialitat.  
Per tant, una vegada que els regidors hagin tingut accés a les dades o informació necessària per a 
l’exercici de les seves funcions ha de tenir en compte que l’incumbeix, respecte a aquesta informació, 
el deure de reserva i confidencialitat previst a l’article 16.3 del ROF i a l’article 72.1 de la LMRLIB, 
així com també a l’article 5 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades 
Personals i garantia dels drets digitals, estant subjectes a responsabilitat, si n’és el cas i en funció del 
cas en concret, d’acord amb l’article 78 de la LBRL, i la pròpia normativa de protecció de dades.  

 
Conclusions 
 

Primera.- Els membres de la Corporació, i sempre per a l’exercici de les seves funcions, han de poder 
accedir de manera directe, i els serveis de la corporació han de facilitar aquesta informació als seus 
membres, sense necessitat d’acreditar l’autorització, en els supòsits prevists a l’article 15 del ROF i a 
l’article 72.2 de la LMRLIB. Si bé, l’accés al llibre de registre d’entrada i de sortida de l’Ajuntament 
s’ha d’entendre respecte a l’assentament dels documents que siguin presentats pels interessats, i per tant 
al contingut de l’assentament, que ve determinat a l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del 
Procediment Administratiu Comú, i no al propi document, i annexes, que tenen entrada o sortida en el 
registre.  
Segona.- L’accés a la informació que no sigui de lliure accés, i la conseqüent obtenció de còpia, haurà 
de ser autoritzada pel batle en els termes prevists a l’article 14 del ROF. El membre de la corporació 
haurà de sol·licitar l’accés a la informació, i aquesta petició s’entendrà concedida en el cas de què el 
batle no hagi resolt en el termini de cinc dies naturals a comptar des de la data de la sol·licitud. En cas 
de què es denegui l’accés a la documentació informativa s’haurà de motivar. La consulta a la informació 
es podrà realitzar, bé a l’arxiu general o en la dependència on es trobi, bé mitjançant l’entrega dels 
mateixos al membre de la Corporació interessat per a que pugui examinar-los en el despatx o sales 
reservades dels membres de la Corporació.  
Tercera.- En atenció al “Principio de calidad” s’haurà de fer una ponderació respecte a les dades 
incloses en el conjunt de la informació sol·licitada, i en atenció a les dades especialment protegides, als 
efectes de no comunicar més dades de les estrictament necessàries per a què el regidor vegi satisfeta la 
finalitat del seu dret d’accés a la informació. A tal efecte, es recorda a la batlia que és de gran prioritat 
que l’Ajuntament anomeni el Delegat de Protecció de Dades, figura preceptiva en atenció a l’article 34 
i següents de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia 
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dels drets digitals.  
Quarta.- Els membres de la corporació tenen el deure de guardar reserva i confidencialitat en relació 
amb les informacions que els siguin facilitades per al desenvolupament de la seva funció previst l’article 
16.3 del ROF, a l’article 72 de la LMRLIB, així com a la normativa sobre protecció de dades, estan 
subjectes a responsabilitat, si n’és el cas i en funció del cas en concret, d’acord amb l’article 78 de la 
LBRL.   
 
ACORDS 
 

1. El Ple de l’Ajuntament de Porreres acorda instar a l’equip de govern de Porreres a donar accés 
electrònic a la informació que els regidors i regidores tenen dret pel que fa al llibre de registres, 
als decrets i a les juntes de govern. 

 
--- 
 
La batlessa exposa que  li sap greu però que votaran en contra de la moció encara que suposa que 
aquesta moció es va presentar en sentit positiu. 
 
Detalla que la informació, quan s'ha sol·licitat, s'ha preparat i enviat àgilment i en menys de cinc dies, 
la informació és pública i no s'oculta res. Exposa que la Secretària fa  aclariments de tot el que se li 
demana i dels dubtes i de manera ràpida. Al plenari s´exposa pública i detalladament la informació dels 
decrets de batlia i dels acords de la Junta de Govern Local  i s’envien per mail als regidors amb antelació 
suficient. S´ha incorporat a la seu electrònica aquesta informació només resten les factures que no hi 
son integrades encara, però que no es per culpa de l´ajuntament sinó del sistema d´integració electrònic. 
No obstant es podia anar a l´ajuntament a demanar-ho. Així mateix, l ´ajuntament té un Delegat de 
protecció de dades i de documents. Per tant, no hi ha falta de transparència, som molt respectuosos amb 
la feina d'oposició que es fa però, s´ha d´ entendre a l'equip de govern que fa feina cada dia a més de 
donar-los coneixement i informació del que es demana en tot moment i sense mala intenció. Tal i com 
està redactada la moció, és dona peu a males interpretacions.  
 
  
La regidora Teresa Julià vol aclarir que en cap moment l'han presentat perquè no se'ls doni la informació 
ni per falta de transparència, sinó que és per facilitar més la feina als funcionaris. 
 
 
La regidora Maria Agnès, també exposa que sempre que s´ha demanat informació, s'ha tingut al cap de 
pocs dies, aquesta moció va en el sentit de tenir accés més ràpid a la informació. 
 
Per últim, Sebastià Lliteres assevera que sempre que s'ha demanat informació, se'ls ha facilitat però que 
n’hi ha molta que sense haver-la negat, s’entrega molt tard o bé encara està pendent, i que entenen que 
la moció s’ha presentat no per criticar la feina dels funcionaris ni de l'equip de govern, sinó la 
transparència. Des de l’ordenança d'administració electrònica, i la seva aprovació al desembre, s´ha 
posat sobre la taula la necessitat de l'accés digital a la informació. Es tracta de ratificar els compromisos 
i en cap moment dubtar de la feina que fan els funcionaris. 
 
Finalitzat el debat, i passat el punt a votació, és rebutjada per majoria absoluta, amb 7 vots en contra (6 
del Pi, 1 PSOE) i 6 vots a favor (3 de MES i 3 del PP). 
 
 
 
3ª MOCIÓ: Partit Popular 
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La regidora Maria Agnès fa la presentació de la següent moció: 
 
Moció que presenta el grup municipal del partit popular relativa al pla d’ajudes per la crisi 
ocasionada pel covid-19. 
 
Exposició de motius 
 
Davant la situació de crisi sanitària i econòmica causada pel Covid-19 creiem molt necessari que es faci 
una redistribució de les despeses per fer front a aquesta crisi i proposar un pla d’ajudes per famílies, 
comerç local, autònoms i empreses porrerenques afectades per aquesta crisi.  
 
Gràcies a la Llei Montoro, que va posar límit a la despesa desmesurada dels Ajuntaments, ara 
l’Ajuntament de Porreres té un superàvit de 875.218,25€ que pot emprar per causes de força major, com 
és aquesta.  
 
Aquestes ajudes anirien destinades a: 

- Empresaris que han estat obligats a tancar els seus negocis pel decret de l’Estat d’Alarma. 
- Empresaris que han vist reduïts els seus ingressos amb un 75%. 
- Famílies que s’han vist afectades per un ERTE.  

 
La percepció d’aquestes ajudes serà incompatible amb altres ajudes que puguin rebre per part d’aquest 
ajuntament.  
 
Per tot això, el grup Municipal Popular proposa al Ple de l’Ajuntament l’aprovació dels següents: 
 
Acords 
 
Primer. El Ple de l'Ajuntament de Porreres acorda fer ús del superàvit per ajudar als comerços, 
empresaris i famílies de Porreres afectades per la crisi ocasionada pel Covid-19. 
 
Segon. El Ple de l'Ajuntament de Porreres acorda donar les dietes, del temps que duri l’Estat d’Alarma, 
dels regidors i regidores d’aquest Ajuntament per que serveixin d’ajuda a les persones afectades per 
aquesta crisi.  
 
Tercer. El Ple de l'Ajuntament de Porreres acorda crear una comissió, amb un representant de cada grup 
polític, per estudiar la redistribució del pressupost municipal i per  establir els criteris i requisits 
d’aquestes ajudes.  
 
Quart. El Ple de l’Ajuntament de Porreres acorda estudiar la possibilitat de crear un enllaç a la seu 
electrònica, una vegada aprovades les ajudes, on els ciutadans puguin accedir a tota la informació sobre 
aquestes i aportar la documentació de manera telemàtica per així facilitar i agilitzar els tràmits als 
afectats. 
 
--- 
  
Quant al punt 1, la batlessa, exposa que votaran en contra i no es per falta de voluntat, sinó que per 
exemple quant al tema del superàvit, no es pot utilitzar en el sentit que diuen sinó només en temes 
d´acció social, es pert tant per un tema normatiu. 
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La regidora Maria Agnès exposa que eliminaran el punt 1 de la moció. 
 
Quant al punt 2 de donar els dietes dels regidors de Porreres, la batlessa comenta que això és no valorar 
correctament la feina dels regidors i la seva dedicació, és una cosa personal i no s'ha d'imposar de 
manera obligatòria. Tampoc l´ajuntament farà baixada de sous, per tant demana canviar aquest punt per 
donar les aportancions econòmiques dels grups polítics de l´ajuntament de les mesos de març i abril. 
 
Quant al punt 3 de crear una comissió de representats, la batlessa comenta que ja está creada i s´estan 
fent reunions. 
La regidora Maria Agnès exposa que eliminaran el punt 3 de la moció. 
 
Quant al punt 4, la batlessa es troba d´acord. 
 
El regidor Sebastià Lliteres expressa que en un principi votarem en contra ja que no acaben de veure 
tota una sèrie de qüestions: no estan d’acord amb l’exposició de motius perquè bàsicament no és veritat 
que la Llei Montoro sigui el motiu pel qual molts ajuntaments tinguin romanent disponible, sinó que 
també és la feina dels mateixos ajuntaments per administrar millor els recursos econòmics i que ara 
mateix aquesta llei només fa «nosa». En segon lloc tampoc els agrada que no es contemplin ajudes per 
famílies que no s’han vist afectades per ERTO, o que es trobin en situacions diferents a les que marca 
la moció. Tampoc estan d’acord que tota persona que es pugui acollir a alguna d’aquestes ajudes, quedi 
fora d’altres ajudes municipals. És injust i no és coherent, ja que segurament crearia situacions de 
desavantatge o injustícia: per exemple, una família que ha patit ERTO i que rep una ajuda de 
l’ajuntament, ja no la podria gaudir si és beneficiària de la beca de transport escolar. S’ha de mirar de 
fer compatibles les diferents ajudes quan es tingui coneixement de totes les que hi haurà. Finalment, a 
la relació d’acords de la moció: no veuen viable legalment el primer punt. No els agrada el segon punt: 
creuen que dona a entendre que el fet que els regidors cobrin unes dietes per la feina que fan és 
«prescindible» i això no beneficia a la feina que fan desinteressadament i tampoc dignifica la seva tasca. 
Sí que veurien bé que els doblers que l’ajuntament paga als partits del consistori es pugui donar a la 
finalitat marcada per la moció. El tercer punt ja està en marxa.  I el quart punt, els sembla bé.  
 
Finalment es passa el punt a votació que resta amb les següent esmenes 
 
-Exposició de motius: la batlessa informa que, s'estudiaran a la comissió d'activació econòmica les 
ajudes que es donaran i s'analitzaran a nivell municipal. Pel que fa a la llei Montoro, avui no va bé la 
seva moció ja que la feina econòmica d’ajustos l'ha fet cada administració, hauria q modificar-la perquè 
perjudica més que afavoreix. Es debatrà l'exposició de motius a la Comissió d´ activació Econòmica, 
però no s´inclourà a la votació del ple. 
 
-Punt 1, s´elimina. 
-Punt 2 donar les dietes dels regidors, aquesta iniciativa es canvia la següent: donar les aportacions 
econòmiques dels grups polítics de l´ajuntament de Porreres durant  les mesos de març i abril. 
-Punt 3: se elimina. 
-Punt 4: sembla correcte. 
 
Sebastià Lliteras comenta que com que finalment només es voten alguns dels acords, i a més de forma 
transaccionada, votarem a favor ja que ha quedat clar que no es votarà l’exposició de motius. 
 
Finalitzat el debat, i passat el punt a votació, és aprovat per majoria absoluta, per unanimitat, amb 13 
vots a favor (6 del Pi, 1 PSOE, 3 de MES i 3 del PP). 
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4ª MOCIÓ: Partit Popular 
 
 
La regidora Maria Agnès fa la presentació de la següent moció: 
 
 
Moció que presenta el grup municipal del partit popular relativa a la crisi ocasionada pel covid-
19. 
 
Exposició de motius 
 
Davant la situació de crisi sanitària i econòmica causada pel Covid-19 creim molt necessari posar en 
marxa una sèrie de mesures per tal de fer front a les conseqüències d’aquesta pandèmia mundial.  
Creiem que des de l’Ajuntament de Porreres s’ha de donar suport al teixit econòmic i social que tenim, 
entén no ens podem permetre perdre’l.  
Es tracta d’una sèrie de mesures a curt i mitjà termini, donant prioritat als sectors més afectats.  
Per fer front a aquestes mesures, serà necessària una modificació pressupostària reestructurant les 
partides que degut a la crisi no es podran dur a terme les activitats programades. Aquestes partides 
podrien ser festes, cultura o esports, sempre mantenint les subvencions a entitats i associacions locals 
per tal que puguin recuperar la seva activitat i garantint la seva viabilitat.  
En quant al sector comerç proposam les següents mesures: 

- Bonificació de l’Impost de béns immobles a totes les empreses del municipi.  
- Bonificació de l’impost d’IAE  per tal de garantir la continuació del comerç local.  
- Bonificació de les taxes de llicències d’obra per tal d’impulsar el sector de la construcció. 
- Bonificació de les taxes d’ocupació de via pública de bars i restaurants per tal que puguin obrir 

i ampliar les seves terrasses per tal que puguin antenir la distància de seguretat. 
- Bonificació de les taxes de fires i mercats per tal de reactivar l’activitat d’aquest sector.  
- Promocionar el comerç local recuperant la pàgina web que tenim i reestructurant-la per que tots 

els comerços que vulguin es puguin adherir i vendre online.  
 
 
 
Per tot això, el grup Municipal Popular proposa al Ple de l’Ajuntament l’aprovació dels següents: 
 
 
 
Acords 
 
Primer. El Ple de l’Ajuntament de Porreres acorda realitzar una modificació pressupostària dels 
ingressos per bonificació d’imposts i taxes i de les despeses.  
 
Segon. El Ple de l’Ajuntament de Porreres acorda bonificar els imposts d’IBI i d’IAE de les empreses, 
les taxes de construcció, d’ocupació de via pública pels bars i restaurants i de fires i mercats.  
 
Tercer. El Ple de l’Ajuntament de Porreres acorda reestructurar la pàgina web dels comerços per tal que 
puguin fer venda online.  
 
--- 
 
 La batlessa comenta que es farà una votació separada per cada punt de la moció. 
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Quant al 1r i 2n punt la batlessa diu que votaran en contra perquè encara que són bones mesures, troba 
un risc molt gros adoptar aquest acord sense saber la recaptació efectiva de tributs municipals d´enguany 
que tindrà l´ajuntament. Això canviarà molt amb la crisi que es patirà i no es pot fer perillar l'estabilitat 
econòmica de l'ajuntament més enllà de la incorporació dels 50.000 euros a Serveis socials que ja es va 
adoptar el passat ple de l'11 maig 2020. No s´ha de obligar que l´ajuntament ha de seguir mantenint la 
resta de serveis municipals, els quals no poden veure-se’n afectats per una manca d´ingressos, ja que 
no ens podem endeutar. 
Quant al punt 3, la batlessa està d´acord però comenta que ja s´està fent la prova pilot de la compra per 
la pàgina web. 
  
El regidor Sebastià Lliteres exposa pel que fa a aquesta moció, la seva postura inicial és una abstenció. 
Els motius són els següents: algunes de les mesures que es demanen ja es varen acordar a l’anterior ple 
de dia 11 de maig; no estan d’acord amb la rebaixa de l’IBI proposada, ja que es parla de «totes les 
empreses del municipi» i obvia que l’IBI també el paguen els particulars. Pel que fa a les rebaixes 
d’impostos proposades, creuen que s’han d’estudiar cas per cas, quan les coses estiguin més clares, en 
el marc de la comissió per a la reactivació creada a través del Ple de dia 11 de maig. Pel que fa als 
acords: el primer no depèn només de l’Ajuntament sinó també de l’ATIB. MÉS ha demanat, en el cinquè 
punt de la seva moció aprovada fa uns minuts, seguir negociant amb l’ATIB per estudiar les opcions 
sobre els tributs municipals. Pel que fa al segon punt, tampoc hi estan d’acord pels motius ja exposats 
anteriorment. Pel que fa al punt 3, els pareix bé. Tot i això, vist que el PP està disposat a transaccionar 
els punts, hi votarem a favor perquè s’ha deixat clar que no es vota l’exposició de motius. 
 
Maria Agnès li respon que aquesta segona moció va més adreçada als comerços. 
 
Finalment la batlessa, fa una proposta que passa a votació: 
 
Punt 1: dir passar a estudiar i analitzar una modificació pressupostària per tal de facilitar la baixada 
d´impostos si així ho troba adient la Comissió de reactivació econòmica. 
 
Punt 2: eliminació. 
 
Punt 3: conformitat. 
 
 
Finalitzat el debat, es passa el punt 1 a votació, el qual és aprovat per majoria absoluta, per unanimitat, 
amb 13 vots a favor (6 del Pi, 1 PSOE, 3 de MES i 3 del PP). 
 
A continuació es passa a votació el punt 3, el qual es aprovat per majoria simple, amb 7 abstencions (6 
del Pi i 1 PSOE) i 6 vots a favor (3 de MES i 3 del PP). 
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DISSET. PRECS I PREGUNTES. 
 
La regidora Maria Agnès fa els següents: 
 
1-Fins quan es va continuar amb el servei “Una veu amiga per Porreres”. 
 
La batlessa li respon que, s'ha parlat amb la psicòloga de serveis socials del servei de seguiment durant 
el confinament de les necessitats socials . Aquest servei s'ha realitzat per quatre voluntaris, els quals no 
es van canviar per la confiança que havien agafat amb els usuaris.. Es pot plantejar aquest servei de cara 
a un futur i establir un telèfon únic per a donar aquesta feina. Aquest voluntaris passaven un informe 
diari de les telefonades i del seu resultat. 
Maria Agnès, respon que agraeixen aquesta dedicació i que es necessitaria seguir mantenint un accés, 
perquè encara que les persones ja puguin sortir al carrer, segueixen necessitant un recolzament. 
 
 
2-Com s´ organitzaran les fires de sant roc i la fira del albercoc: 
 
La batlessa li informa que la fira de l’albercoc s'estudiarà com dur-la a terme de forma alternativa i 
donar sortida a la producció de l’albercoc. Es posaran estands accessibles i separats al voltant del poble 
per evitar les aglomeracions i ser respectuoses amb les mesures sanitàries. No vol perjudicar els pagesos 
i que tirin la producció si aquesta fira es deixa de fer. 
 
Quant a les festes de san Roc, totes les administracions han demanat si poden fer les festes municipals 
enguany o no perquè encara que sigui una competència municipal no sabem com fer-les de manera 
segura. El govern té q donar pautes. S'ha demanat per tots els batles i s'ha de fer en sintonia tots els 
municipis. Ara mateix s’està parlant a nivell de la FELIB. Les festes municipals de juny s´han cancel·lat 
i sembla que les dels mesos de juliol i agost serien semi presencials. De totes maneres, s'ha de seguir 
fent feina de prevenció per evitar que no hi hagi altre repunt al  mes de setembre i ser responsable. 
 
Maria Agnès exposa que, caldrà donar prioritat al fet que siguin els porrerencos els qui gaudeixin de les 
seves festes i organitzar-lo de manera que vagi adreçada als veïns de Porreres. 
 
3-Cotxe de vigilància rural perquè no es compra: 
 
La batlessa li comenta que esta en renting ja que surt més econòmic i els va parèixer la millor opció i 
així es canvia el cotxe cada set anys. 
 
4-De quant temps és el termini per concedir les llicències d´obra major a l´ajuntament. 
 
Jaume Martorell li informa que s´ha baixat de set-sis a tres-dos mesos a causa del teletreball durant el 
covid-19 perquè ja no hi entraven noves llicències. Hi ha moltes que ja estan concedides però no 
notificades atès l´estat d´alarma. 
 
5-Quant temps es tarda en donar el final d´obra. 
 
Jaume Martorell li exposa que depèn de quan ho sol·licitin, però ara els tècnics no van a cap final 
d´obres. 
 
6-Ronda S´Estació. 
 
La regidora informa que al voltant de sa ronda d’estació hi ha peces d’acera que s’aixequen i com que 
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camina molt de gent, es poden caure, per tant s´haurà de revisar. 
 
Jaume Martorell li respon que, la setmana passada en Xisco va fer feina en sa ronda. 
 
7-Desnivell al final del Carrer Major 
 
Al final del carrer major, al cap de cantó, desprès de les obres, no s´ha deixat un desnivell pels vianants 
i l´acera segueix igual d´alta. 
 
La batlessa li diu que creu que el desnivell s´ha fet al costat, cerca del pas de vianants, s´haurà de revisar 
si esta fet en aquest lloc perquè era on anava plantejada. 
  
8-Al centre de salut de Porreres durant l'estat d'alarma s'han atès a pacients d'altres municipis, 
fins quan serà això. 
 
Miquel Àngel Veny li respon que aquesta feina és competència d'atenció primària i que no tenim cap 
constància, ells no ens comuniquen res. 
Maria Agnès, informa que s’ha produït perquè el centre de salut de Montuïri que va estar tancat i per 
tant la assistència es va a realitzar a Porreres. 
 
 
9-Piscina municipal i classes dirigides de natació, quan i com s'iniciaran. 
 
La batlessa li diu que  les mesures de les piscines són difícils d'assumir. 
El regidor Antoni Sastre li exposa que s'obriran un 30% aproximadament, i que no es poden utilitzar els 
vestidors, però que no saben exactament quan obriran. 
Jaume Martorell li explica que al principi només es podrà obrir la gimnàstica i la qual es va a adequar 
mitjançant l´eliminació d´una paret de pladur per poder mantenir la distancia de seguretat durant les 
classes dirigides. També, durant els temps que el temps ho permeti, es planteja fer les activitats dirigides 
fora. L'entrada de la piscina s'ha canviat per l'originària ja que l'actual és molt estreta. Es farà publicitat 
com s'han d'utilitzar les instal·lacions. 
 
Maria Agnès, li demana si els porrerencs pagant un euro podran fer a l´estiu ús de la piscina municipal? 
 El regidor Antoni Sastre, li respon que s'intentarà combinar l'ús de la piscina recreativa i esportiva ja 
que són usos contraris. 
 
10-Neteja camins de foravila. 
Vol saber si es continuarà amb la neteja de camins, ja que n´hi ha que impedeixen la visibilitat. 
 
Jaume Martorell li comenta que l’última setmana, el servei de brigada va a netejar molts. L’Empresa 
Urbient es va posar en marxa en la resta de camins des de avui 25 de maig. Començaran amb la carretera 
vella de san joan i aniran fent la resta de camins en que sigui necessari. 
 
 
El  regidor Sebastià Lliteres fa els següents: 
 
1-Projecte obres al Carrer Major: 
 
El regidor exposa que atès que no han pogut consultar el projecte perquè es va iniciar el confinament 
quan l’havíem demanat per registre, demanen: perquè s’han deixat alguns dels carrers que donen al 
Major amb un estat deplorable com a conseqüència de les obres. També comenta que hi ha desnivells a 
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les aceres i que millorem un carrer i fem malbé a molts altres. Quant als arbres (llorers): demanen si 
realment és la millor espècie i si s’han valorat altres alternatives? 
 
La batlessa li comenta que la zona que es va quedar malament asfaltada es farà de nou, esta 
descompensada i per tant es pensarà com es podrà arreglar. 
 
Quant als arbres la batlessa, li comenta que cada arbres té la seva particularitat i que la empresa els va  
donar una llista d'arbres mes sostenibles mallorquins i de menys manteniment i sortia el llorer, però cal 
esquitxar-lo de tant en tant. 
 
2-Llistat de prioritats als carrers. 
 
Es vol saber si es tenen pensats els carrers que es vol millorar els propers anys, si es té un llistat de 
prioritats. 
 
La batlessa li exposa que els carrers més prioritaris son els que s´han de separar les aigües: carrer d´en 
cerdà i carrer d’en Sala. 
 
Sebastià li demana si es farà una permuta al carrer d’en Sala 
Jaume Martorell exposa que s´intentarà fer el mateix conveni que al carrer major. 
 
La batlessa comenta que com que el Consell de Mallorca ha reduït els doblers pel manteniment dels 
carrers, haurà de prioritzar aquestes dues carrers perquè son imprescindibles. 
 
 
3-Convocatòria de subvencions de cultura del CIM. 
 
Exposa que hi ha 200.000 euros en arxius, 450.000 en activitats culturals locals, 450.000 en arts 
escèniques i 60.000 en arts plàstiques i visuals. Fins el 28 de febrer es podien presentar. Vol saber quines 
subvencions es van presentar projectes i quines sol·licituds es van fer. 
 
Gaspar Mora li comenta que els terminis es van aturar i que s’està replantejant tot des de zero. 
 
La batlessa informa que el CIM ha prorrogat les sol·licituds de subvencions fins a setembre en general. 
 
4-Convocatòria per equipaments culturals (museus, biblioteques, teatres, etc.) del CIM. 
 
Exposa que fins el 6 de març es podien presentar. Comenta si es va pensar presentar-vos-hi per a millorar 
alguna infraestructura de les esmentades. Vol saber quines sol·licituds s´han fet. 
 
Gaspar Mora li respon que estaven preparades però que es van aturar els terminis. 
 
5-Subvencions instal·lacions esportives del CIM. 
 
Vol saber si es va demanar cap subvenció. 
 
La batlessa li respon que el Consell va eliminar aquesta partida i la va transformar en ajudes pel Covid-
19. 
 
6-Plan d´obres i serveis 2020-2021. 
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Vol saber quins projectes s´ha pensat presentar al Pla d’Obres i Serveis 2020-2021 ara que per primer 
pic s’han de presentar projectes pels propers dos anys. 
 
La batlessa li respon que segurament es presentarà el Carrer Cerdà. 
 
7- Modificació puntual de les NNSS de Sa Ronda. 
 
Vol saber quant a la Modificació puntual de les NNSS per quan estarà el darrer tram de vial de 
circumval·lació. 
 
Jaume Martorell li comenta que es durà a ple extra/ordinari. 
 
8-Rutes senderistes i cicloturistes. 
 
Vol saber com es troba el projecte de les rutes senderistes i ciclistes. Exposa que s’hauria de tenir en 
compte la senyalització de camins públics, ja que moltes senyals estan deteriorades pel pas del temps; 
i que s’ha de tenir en compte una qüestió clau: el manteniment. Afegeix que si no hi ha manteniment 
dels projectes, no valen la pena. Demana tenir el projecte quan estigui. 
 
Jaume Martorell li exposa que s´haurà de licitar i que la senyalització es part important del projecte ja 
que continua amb el de la ruta hidràulica. 
 
9-Ocupació plaça de Agent d´ocupació i desenvolupament local a l´ajuntament. 
 
Comenta que la ADL va acabar el desembre aproximadament, l’Ajuntament  ha de presentar un projecte 
i demanar la subvenció si es vol seguir tenint aquest servei. Encara no s’ha publicat les bases del procés 
de la convocatòria i per això no saben si s’ha presentat la documentació, com sí que ja han fet altres 
ajuntaments que fins i tot ja tenen els nomenaments a punt, tot i que han quedat aturats per estat 
d’alarma.  
 
La batlessa li informa que encara no s´ha previst però que voluntàriament encara ajuda en l´ajuntament 
de manera puntual, no s´ha incorporat perquè amb l´estat d´alarma el procés ha quedat aturat. El projecte 
ja s´ha presentat. 
 
10-Procès selectiu d´oposició de tres places d´agent de Policia local 
 
Vol saber quan es penjaran a la pàgina web els resultats del quart examen. 
 
Jaume Martorell li informa que el quart examen (psicotècnic i de personalitat) es troba pendent de la 
reunió del tribunal. Els resultats es penjaran a la pagina web de l´ajuntament. 
 
11-Consell d´administració de la empresa municipal: Serveis Municipals de Porreres. 
 
Exposa que arran del que van a explicar al consell d’administració de SMP, vol demanar si ja s’ha 
arreglat el problema que impedia que els comptes anuals de l’empresa municipal quedessin registrats 
al Registre Mercantil, ja que els balanços apareixien com a inexistents i els membres del CA seguien 
essent els del 2009, any de creació de l’empresa. 
 
La batlessa li diu que Vicenç els informarà. 
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12-Proposta  pel revolt entre la ronda estació  el carrer Illes Balears de posar un impediment per 
baixar la velocitat. 
 
Comenta que seria positiu reduir la velocitat màxima a la qual poden anar els vehicles entre el cap de 
cantó c/Major i c/Illes Balears i la corba que la segueix (a totes les rondes en general). Hi ha hagut 
diversos accidents. Estaria bé posar algun element reductor de velocitat. 
 
 
La batlessa li exposa que els tècnics de carretera van venir a veure-ho, però com que hi ha un pas de 
vianants prop de la corba, no es va deixar instal·lar-lo perquè ha de estar a certa distancia de la corba. 
S´haurà de tornar a posar el radar per part de la policia local de Porreres. 
 
Jaume Martorell comenta que podia posar-se un impediment sonor. 
 
 
13- Signatura del conveni amb la Empresa municipal de Transports de Palma. 
 
Vol saber com es troba la signatura del conveni. 
 
La batlessa li respon que s’està pendent amb l´ajuntament de Palma, però que s´ha paralitzat i que 
s´insistirà. 
 
 
14-Concurs adjudicació de farmàcies a nivell autonòmic, farmàcia de Porreres. 
 
Exposa que a l’any 2015 es va iniciar un concurs d’adjudicació de farmàcies a la nostra comunitat 
autònoma, d’entre les quals n’hi havia una adjudicada al municipi de Porreres. Aquest Concurs es va 
suspendre l’any 2016 provisionalment. Des de setembre de 2019 s’ha tornar a instruir. Afegeix que en 
aquest moment de crisi, on es necessita una major atenció sanitària, seria important conèixer com està 
aquest procés d’adjudicació. Vol saber si l’equip de govern coneix qualsevol cosa sobre aquesta qüestió. 
 
La batlessa li diu que no tenen cap informació. 
 
15-Penjar els contractes menors a la pàgina web de l´ajuntament. 
 
Demana que es publiquen a la pàgina web de l´ajuntament els contractes menors, ja que tampoc hi són 
a la plataforma de contractació. 
 
La batlessa li diu que es podrien publicar els que necessitessin fer un procediment de licitació ja que 
sinó seria una quantitat d´informació a penjar a la pàgina web inassolible. 

 
 

16-Recordatori de documentació pendent d´entregar. 
 
 
-Ens han de respondre a la pregunta de les graveres, que vàrem presentar per escrit. 
La batlessa li comenta que ja es va contestar però que ho revisarà. 
 
-Ens han de respondre al requeriment d’informe de compliment de l’ordenança de terrasses (ho van 
demanar en setembre 2019) 
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La batlessa li comenta que a dia d´avui va canviar tot i per tant se´ls informarà dels precedents que 
anava fent l´enginyer. 
 
-Ens han de respondre al requeriment d’informe sobre les NNSS i la trajectòria de la seva modificació 
(ho van demanar per registre). 
 
La batlessa li diu que es una feina molt llarga i que s´ha de recopilar. 
 
Jaume Martorell exposa que s´ha donat prioritat a la modificació puntual per acabar el més abans 
possible. 
 
 -Ens han d’enviar l’acta de la primera reunió del consell sectorial d’esports. 
 
El regidor Antoni Sastre li respon que se´l enviarà. 
 
-Esborrany RLT que va fer l’empresa que finalment no va ser acceptat perquè no va complir amb la 
feina demanada 
 
La batlessa li respon que se´l enviarà. 
 
 
I no havent més assumptes de que tractar, per la Presidència s’aixeca la sessió, a l’hora dalt indicada, 
de tot el qual, com a Secretaria, en don fe. 
 
Vist i plau, la batlessa     La secretaria,  
 
 
 
 
 
Francisca Mora Veny      Carmen Rosario Botón Valderrábano  
 
 
 


