
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ:  

- Núm. 5/2016
- Caràcter: ordinària
- Data: 23/5/2016
- Horari: de 20,02 a 21.20 hores. 
- Lloc: Sala de sessions de la casa consistorial de Porreres
- Persones assistents: Francisca Mora Veny, batlessa (El Pi); Jaume Martorell Mesquida (El Pi); Maria

Antònia Veny Serra (El Pi); Gaspar Mora Mulet (El Pi); Coloma Bover Garcias (El Pi); Joan Rigo
Vivancos (El Pi);  Margalida Palerm Melià (El Pi);  Mateu Suñer Servera (PP);  Maria Magdalena
Barceló Vanrell (PP); Maria Ines Sampol Sabater (PP); Joan Barceló Bauzà (MES); Maria Rosa Juan
Moll (MES); Miquel Àngel Veny Mestre (PSOE).

- Secretaria-intervenció: Maria del Mar Estarellas Pascual   

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 

La Sra. Batlessa dona la benvinguda a les persones assistents i explica que es durà a terme la sessió
plenària ordinària. També explica que el proper dilluns es durà a terme el ple extraordinari del sorteig de
les meses electorals al despatx de la secretaria a les 20.00 hores. A l’hora a dalt assenyalada es reuneixen
a la Casa Consistorial els Srs./es Regidors/es que s’indiquen a dalt presidits per la Sra. Batlessa de la
Corporació 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

En compliment del que disposa l’art. 97.2 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim
local de les Illes Balears, la Sra. Batlessa demana si algun membre de la corporació vol formular qualque
observació a l’acta de la darrera sessió anterior. Atès que no hi ha al·legacions s'aprova per unanimitat
l'acta de la sessió plenària núm. 4/2016 de 25/4/2016.

 
SEGON.  ESTUDI  I  APROVACIÓ  DEL CONTRACTE  I  ELS  PLECS  QUE  REGULEN  LA
GESTIÓ DEL SERVEI D'EDUCACIÓ INFANTIL 

La Sra. Batlessa explica els plecs que regulen la contractació de la gestió del servei d'educació infantil.
Explica que segons l'estudi econòmic la despesa d'un curs és de 226.703,50 € incloses les despeses de
personal, menjador, altes despeses i benefici industrial. Diu que els plecs regulen l'aportació econòmica
anual per part de l'ajuntament, que es de 90.936 €/any. Té una durada de 4 anys prorrogables fins a 6. Els
plecs regulen qüestions tècniques com la subcontractació, las causes d'incompliment del contracte, les
possibles modificacions, ... segons la normativa. El ple tècnic regula les característiques del servei com
els horaris, titulacions professorat, nombre d'unitats, ... També es preveu que s'ofereixi donar el servei el
mes d'agost de 9 a 14,00, amb un servei d'escoleta matinera,  si hi ha un nombre mínim de sol·licituds.
També preveu altres serveis que han de prestar com cursos de massatges. S'ha inclòs la normativa que
regula les titulacions que han de tenir de català. A més s'inclou l'inventari del mobiliari i el seu estat així
com el preu del servei i del mes d'agost que va per setmanes i no per mes. 

El Sr. Mateu Suñer, regidor PP, demana com afectarà la normativa que regula el nivell de català de les
educadores en cas de subrogació. Se contesta que es tracta d'un ordre de la conselleria de 2014 que ja se
té en compte. El Sr. Suñer diu que està d'acord amb els plecs perquè s'ha inclòs la seva proposta de reduir
les baixes temeràries d'un 20 a un 10 %. D'aquesta manera se valora que se baixi el preu però sense que
afecti tant a la qualitat del servei.

La Sra. batlessa explica la forma d'avaluar les proposicions que consisteix en: proposició econòmica fins
a 45,5 punts, increment setmanal del servei d'escola d'estiu mes agost fins a 4,5 punts; altres millores fins
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a 3 punts, estudi de la proposició de la gestió educativa i administrativa, fins a 47 punts.

El Sr. Joan Barceló, regidor Mes, està d'acord en què la baixa temerària sigui d’un 10 % en lloc de 20 %
perquè se poden evitar baixes salvatges als que optin per la concessió.

El Sr. Miquel Veny, regidor PSOE, diu que si els plecs tècnics s'ha revisat per la conselleria no hi ha res a
dir. Li preocupa que la baixa del 20 % afecti a la qualitat del servei i recolza que passi a un 10 %. Demana
que en els propers concursos se tingui en compte el cost del servei i no se calculi a partir de la baixa del
preu que es faci a cada concurs per no provocar una deficiència del servei. La Sra. Batlessa contesta que
s'ha calculat en base als ingressos i despeses que ha presentat l'empresa cada trimestre i s'ha afegit el
benefici industrial. Diu que l'estudi econòmic es fet i es real. El Sr. Veny diu que a a vegades els estudis
no reflecteixen la realitat i hi pot haver problemes de gestió. 

Finalitzat el debat relatiu als plecs que regulen la gestió del servei d'educació infantil, vist el dictamen
favorable de la comissió informativa de 19/5/2016, s'aprova per unanimitat el següent acord:    

“Vist  el  que  disposa  la  Disposició  Addicional  Segona  i  l’article  110  del  Text  Refós  de  la  Llei  de
Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, el ple de la
corporació adopta la següent resolució: 

PRIMER.  Aprovar  l’expedient  de  contractació  i  els  Plecs  de  Clàusules  administratives  i  particulars
mitjançant procediment obert,  oferta econòmicament més avantatjosa,  diversos criteris d’adjudicació i
tramitació ordinària, per a la gestió del servei públic d'educació infantil de primer cicle en el centre públic
del municipi de Porreres, tot convocant-ne la seva licitació per un import estimat de 545.616,00 € per un
termini de 4 anys prorrogables fins a 6. 

SEGON. Autoritzar, en quantia de 30.312,00 euros, la despesa que per a aquest Ajuntament representa la
contractació  referenciada,  amb  càrrec  a  la  partida  corresponent  del  Pressupost  Municipal  d’aquest
Ajuntament per a l’exercici 2016 amb núm. 332.227.

TERCER. Publicar  en el  Butlletí  Oficial  de les  Illes  Balears  i  en  el  Perfil  de contractant  anunci  de
licitació,  perquè  durant  el  termini  de  15  dies  puguin  presentar  les  proposicions  que  considerin
convenients.

QUART. Facultar a la batlia a la tramitació de l’expedient.»

TERCER. MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA
PRESTACIÓ DE SERVEIS EN L'ESCOLETA D'EDUCACIÓ INFANTIL. 

La Sra. batlessa explica que se proposa incloure una taxa setmanal per prestar el servei d'escola estiu
setmanal i també el d'acollida. A més s'aplicarà una reducció del 20% en el cas de ser família nombrosa i
no sols si els alumnes van a l'escoleta. També diu que hi ha d'haver un mínim de sol·licituds per prestar
aquest servei d'estiu. 

El Sr. Mateu Suñer, regidor PP, diu que s'ha de fer un esforç per informar als pares que se prestarà el
servei si hi ha un mínim de sol·licituds. 

La Sra. Batlessa agreix el consens de tots el partits. 

Finalitzat  el  debat,  vist  el  dictamen favorable de  la  comissió informativa de 19/5/2016,  s'aprova  per
unanimitat el següent acord:    

“Realitzada  la  tramitació  establerta  i  en  compliment  del  que  es  disposa  en  el  Text  refós  de  la  Llei
reguladora de les hisendes locals aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,  el Ple de
l’Ajuntament acorda: 
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PRIMER. Aprovar provisionalment la modificació de l'ordenança fiscal per a la imposició de la taxa per
la prestació dels serveis a l'escola d'educació infantil  amb la redacció que a continuació es recull:

«Article 6. 
1.-  La  quantia  de  la  taxa  es  determinarà  aplicant  les  tarifes  per  servei  segons  les  modalitats  que
s’estableixen a continuació: 

 Servei escola estiu setmanal (mes agost): de 9,00 a 14,00 hores: 42 €/setmana
 Servei d'acollida setmanal (mes agost): de 8,00 a 9,00 hores:  5 €/setmana

S'aplicarà una reducció del 10% en els quotes de la jornada d'escolarització bàsica i completa en els casos
de dos germans/es. En el cas de ser família nombrosa la reducció serà del 20 %.»

SEGON. Donar a l’expedient la tramitació i publicitat preceptiva, mitjançant la seva exposició en el tauler
d’anuncis d’aquest  Ajuntament i en el  Butlletí Oficial de les Illes Balears,  per termini de trenta dies
hàbils,  dins  dels  quals  els  interessats   podran  examinar-lo  i  plantejar  les  reclamacions  que  estimin
oportunes.

TERCER. Considerar,  en el  supòsit  que no es  presentessin reclamacions a l’expedient,  en el  termini
indicat anteriorment, que l’acord és definitiu, en base a l’article 17.3 del Text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.

QUART.  MOCIÓ  DE  SUPORT  A  LA CANDIDATURA DE  LA PEDRA  EN  SEC  COM  A
PATRIMONI CULTURAL IMMATERIAL DE LA UNESCO 

La Sra. Batlessa explica que el Departament de Medi Ambient del Consell de Mallorca s'ha posat en
contacte amb l'Ajuntament i ha demanat que encara no s'aprovi aquest acord fins que no se faci primer en
el Consell i se remeti un model d'acord per tots els ajuntaments. 

Per tot això se proposa que se deixi damunt la taula aquesta proposta i ningú manifesta cap objecció. 

CINQUÈ.  DECLARACIÓ  INSTITUCIONAL  PER  DECLARAR  EL  CORREDOR  DE
MIGRACIÓ DE CETACIS  DE LA DEMARCACIÓ MARINA LLEVANTÍ  BALEAR COM A
ZONA D'ESPECIAL PROTECCIÓ D'IMPORTÀNCIA PEL MEDITERRANI (ZEPIM)

La Sra. Batlessa explica aquesta proposta impulsada pel Departament de Medi Ambient del Consell de
Mallorca. 

El  Sr.  Joan  Barceló,  regidor  MES,  diu  que  el  Ministeri  ha  de  ser  plenament  conscient  de  l'enorme
demanda social  i  institucional  que hi  ha a  favor  de  la  protecció d'aquest  corredor i  de la  necessitat
d'arxivar els projectes de prospeccions petrolíferes que hi ha projectades al golf de Lleó i a les aigües de
la  mar  balear  i  que  posen  greument  en  risc  els  seus  valors.  Afegeix  que,  malgrat  l'indubtable  valor
ecològic i científic del corredor, sobre ell pengen " greus amenaces" i es molt necessària una reducció del
renou submarí.

Finalitzat  el  debat,  vist  el  dictamen favorable de  la  comissió informativa de 19/5/2016,  s'aprova  per
unanimitat el següent acord:    

«DECLARACIÓ  INSTITUCIONAL PER  SOL·LICITAR  Al  GOVERN  ESPANYOL LA DECLARACIÓ  DEL
CORREDOR DE MIGRACIÓ DE CETACIS DE LA DEMARCACIÓ MARINA LLEVANTÍ-BALEAR COM A
ZONA  D'ESPECIAL  PROTECCIÓ  D'IMPORTÀNCIA  PEL  MEDITERRANI  (ZEPIM)  DEL  CONVENI  DE
BARCELONA I  SOL·LICITAR L'APLICACIÓ D'UN RÈGIM PREVENTIU DE PROTECCIÓ EN AQUESTA
ÀREA I MESURES DE REDUCCIÓ DEL SOROLL SUBMARÍ

El problema de la contaminació acústica submarina existeix des de fa temps però, lamentablement, el nivell de soroll
submarí  s'ha  agreujat  enormement  en  les  últimes  dècades  a  causa  de  la  creixent  interferència  humana  en  els
ecosistemes marins, posant en risc la supervivència de les poblacions de fauna marina, especialment de cetacis.
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El  recent  informe  "Visió  general  dels  punts  negres  de  soroll  submarí  a  l'àrea  ACCOBAMS,  Parteix  I  -  Mar
Mediterrani"  (títol  original:”Overview of  the  Noise  Hotspots  in  the  ACCOBAMS Area,  Part  I  -  Mediterranean
Sigui”),  realitzat  per  destacats  científics  de  França,  Itàlia,  Suïssa  i  els  EUA,  i  afavorit  per  l'Acord  sobre  la
Conservació dels Cetacis en el Mar Negre, el Mar Mediterrani i la Zona Atlàntica Contigua (ACCOBAMS, en les
seves sigles angleses), adoptat a Mònaco el 24 de novembre de 1996 i ratificat per Espanya el 2 de febrer de 1999, ha
realitzat, per vegada primera, un mapa que mostra, en tota la conca del mar Mediterrani, la densitat de les principals
fonts de soroll submarí antropogènic: ports i marines; projectes industrials (incloses les instal·lacions de petroli i
producció de gas i els parcs eòlics off-shore); l'exploració sísmica comercial i científica; i els exercicis militars, i la
seva evolució en el període 2005-2015.

Segons l'informe, és particularment preocupant l'augment que s'ha produït en el citat període d'estudi de les activitats
d'adquisició sísmica (sondejos acústics) sobretot en relació amb les exploracions per a la cerca de jaciments de petroli
i gas en el subsòl marí en les quals s'utilitzen canons d'aire comprimit d'alta pressió (airguns). Aquests generen un
tipus d'explosió amb els quals emeten ones acústiques d'enorme intensitat i freqüència que provoquen un nivell de
soroll en el medi marí de 10.000 vegades a 100.000 vegades major que el motor d'un avió de reacció. El nivell sonor
generat  dobla  el  llindar  del  dolor  en  l'ésser  humà.  Els  polsos  d'aire  comprimit  produeixen  danys  fisiològics
irreversibles en cetacis, tortugues, peixos, invertebrats i fins i tot la seva mort. En aquest concret grup d'activitats es
troben els projectes d'exploració d'hidrocarburs que diverses empreses del sector petrolier (Spectrum Geo Limited,
Services Petroliers Schlumberger, Repsol, Cairn Energy)  pretendre dur a terme en la demarcació marina llevantí-
balear del Mediterrani als quals la societat i l'Aliança Mar Blava s'oposen frontalment. Així, mentre que en 2005, un
3,8% de la superfície del Mediterrani es va veure afectada per l'ús de sondejos acústics amb airguns, en 2013 aquest
percentatge havia augmentat fins al 27%.

La conclusió principal del citat informe és que un significatiu nombre d'àrees dins de la conca mediterrània sofreixen
una acumulació d'activitats productores de soroll submarí d'origen antropogènic, són els denominats “punts negres de
soroll  submarí”.  El que és encara pitjor,  molts  d'aquests  punts negres  se superposen amb importants  hàbitats de
cetacis.

Gràcies  a  l'anàlisi  realitzada,  els  científics  van  ser  capaços  de  revelar  diversos  focus  de  contaminació  acústica
submarina  que se  superposen  amb àrees  que  són d'especial  importància  per  a  les  espècies  de  mamífers  marins
susceptibles al soroll, i/o àrees que ja estan declarades àrees protegides o propostes pel ACCOBAMS. D'acord amb
l'informe, aquests hàbitats de cetacis importants inclouen el Santuari de Mamífers Marins de Pelagos en el Mar de
Ligúria,  l'estret  de Sicília,  i  parts  de la  Fossa Hel·lènica,  així  com les  aigües  entre  les  illes  Balears  i  Espanya
continental, on s'acumulen les activitats productores de soroll. El risc per als animals marins en tals àrees és, per tant,
molt alt, ja que estan exposats a nivells de soroll acumulatius i sinèrgics, i per tant, sotmesos a un fort nivell d'estrès
fisiològic.

En efecte,  a  l'àrea  marina  localitzada entre les  costes  de les  Illes  Balears,  Catalunya  i  la Comunitat  Valenciana
existeix  un  corredor  migratori  de  cetacis  de  gran  valor  ecològic  doncs  és  de  fonamental  importància  per  a  la
supervivència d'aquests mamífers marins en el Mediterrani Occidental.

Diversos estudis, com el denominat “Projecte Mediterrani per a la identificació de les Àrees d'Especial Interès per a la
Conservació  dels  Cetacis en el  Mediterrani Espanyol”  (d'ara  endavant:  “Projecte  Mediterrani”),  incideixen  en la
necessitat de protegir aquesta zona per concentrar gran diversitat d'espècies de cetacis i per ser d'especial rellevància
com a zona de pas migratori del rorqual comú cap a les seves àrees de cria i alimentació en el nord del Mediterrani.

El citat estudi, “Projecte Mediterrani”, va ser fruit del Conveni realitzat en 1999 entre el Ministeri de Medi Ambient i
la Universitat de València, Universitat de Barcelona i Universitat Autònoma de Madrid. L'estudi va ser finalitzat l'any
2002 i publicat en 2004. Entre les seves conclusions, proposa una sèrie d'Àrees d'Especial Interès per als cetacis en el
Mediterrani Español.

Referint-se a les Illes Balears, es proposen 3 àrees contigües a sistemes terrestres (costa nord de Mallorca i costa nord
de Menorca i canal de Menorca, sud-est de Mallorca i Cabrera i Sud de Formentera) com a Llocs d'Importància
Comunitària (LIC, Directiva 92/43/CEE "Hàbitats"). I, d'altra banda, també proposa una àrea (Àrea 13) com a Zona
Especialment  Protegida  d'Importància  pel  Mediterrani  (ZEPIM)  del  Conveni  de  Barcelona,  per  ser  una  ruta
migratòria de cetacis enfront de les costes de Catalunya, Comunitat Valenciana i Illes Balears.

El corredor de cetacis que es proposa com ZEPIM, segons estudis publicats, abasta zones de productivitat primària.
Per tant és essencial perquè el rorqual comú (Balaenoptera physalus) pugui dirigir-se a la primavera al mar de Ligúria
a alimentar-se de krill i, després, a la tardor, retornar pel mateix corredor, per dispersar-se pel sud-est d'Espanya i el
nord d'Àfrica. El mar de Ligúria ha estat declarat com a santuari per a cetacis ("Santuari Pelagos") i és l'única reserva
marina internacional mundial.
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En aquesta mateixa àrea, a més del rorqual comú, hi ha estudis que indiquen la presència d'altres cetacis que no es
regeixen per pautes migratòries definides, com el Cap d’olla negra d’aleta llarga (Globicephala melaena), el Cap
d’olla gris (Grampus griseus), el catxalot (Physeter macrocephalus), el Zífid  de Cuvier (Ziphius cavirostris) i els
dofins mular (Tursiops truncatus) i ratllat (Stenella coeruleoalba), aquests últims abundants.

Totes les espècies citades s'inclouen en l'Annex II del Protocol sobre Zones Especialment Protegides i Diversitat
Biològica en el Mediterrani del Conveni de Barcelona i, també, en l'Annex IV de la Directiva 92/43/CEE "Hàbitats",
la qual cosa implica que tant les Parts contractants del Conveni citat, com els països membres de la Unió Europea,
han d'establir mesures estrictes per vetllar per la seva protecció i conservació.

Espanya és, des de 1976, Part contractant del Conveni per a la protecció del mar Mediterrani contra la contaminació
(Conveni de Barcelona), fet en aquesta ciutat el 16 de febrer d'aquest any (BOE de 21 de febrer de 1978). Aquest
Conveni el nom de "Conveni per a la protecció del medi marí i la regió costanera del Mediterrani" a partir de les
“Esmenes al Conveni" adoptades a Barcelona el 10 de juny de 1995 (BOE de 14 de juliol de 2004).

A l'octubre de 1999, en el marc del Conveni de Barcelona i per Decisió de la Comissió Europea, entra en vigor el
Protocol sobre Zones Especialment Protegides i Diversitat Biològica en el Mediterrani pel qual s'estableixen la llista
de ZEPIM.

El mandat establert pel Centre d'Activitat Regional per a Àrees Especialment Protegides del Conveni de Barcelona
insta als Estats a crear ZEPIM i a protegir i gestionar adequadament les àrees d'especial importància per als cetacis,
segons recull el seu Pla per a la Conservació de Cetacis en el mar Mediterrani.

Totes  les  dades científiques  aportades anteriorment  justifiquen  i  fan  recomanable  la  declaració com ZEPIM del
Corredor de Migració Cetacis que es va proposar en el citat "Projecte Mediterrani", ja que aquest actuaria com a zona
protegida per evitar impactes sobre les seves poblacions tant les sedentàries com sobre les quals migren i retornen del
mar de Ligúria.

A més de l'indubtable valor ecològic i científic de l'esmentat corredor, cal recordar que sobre el mateix pengen greus
amenaces doncs un gran percentatge de l'àrea de prospecció dels projectes de prospeccions d'hidrocarburs  de les
companyies  Spectrum Geo Limited  en el  mar  Balear  i  Services  Petroliers  Schlumberger  en el  golf  de León se
superposa espacialment amb la part nord del citat Corredor de Migració de Cetacis, la qual cosa afegeix un element
d'extrema gravetat al negatiu impacte ambiental d'aquests projectes de sondejos acústics.

La  declaració  i  gestió  d'aquest  ZEPIM  correspon  al  Ministeri  d'Agricultura,  Alimentació  i  Medi  ambient
(MAGRAMA), ja que l'àmbit marí que abasta no té cap continuïtat ecològica amb un espai natural terrestre objecte
de protecció.

Tant  l'Aliança  Mar Blava (plataforma inter-sectorial  de les Illes  Balears  de més  de 90 membres  constituïda per
Administracions públiques (Govern Balear, Consells Insulars de Formentera, Eivissa, Menorca i Mallorca, i diversos
ajuntaments  d'Eivissa,  Formentera  i  Menorca));  entitats  de sectors  econòmics  potencialment  afectats  per  aquests
projectes  d'exploració  i  posterior  explotació  d'hidrocarburs,  com el  turisme,  la  pesca o el  nàutic;  organitzacions
socials i ecologistes; sindicats i institucions públiques i privades, com la Conselleria de Medi ambient, Agricultura i
Pesca del Govern balear,  han sol·licitat  en diverses  ocasions al  MAGRAMA la declaració d'aquest  Corredor de
Migració de Cetacis com ZEPIM del Conveni de Barcelona.

El passat 21 de desembre el MAGRAMA va confirmar a l'Aliança Mar Blava, en el transcurs d'una reunió amb la
Directora General de Sostenibilitat  de la Costa i  el  Mar,  que s'hi  havia  ja iniciat  oficialment  el  procediment  de
declaració del Corredor de Migració de Cetacis que discorre entre les Illes Balears i la costa peninsular com ZEPIM
davant  el  Conveni  de Barcelona.  D'igual  manera,  en aquestes  mateixes  dates,  la titular  del  MAGRAMA, Isabel
García Tejerina, va comunicar per escrit a la Conselleria de Medi ambient, Agricultura i Pesca del Govern Balear que
“acollim favorablement la proposta d'aquesta Administració per declarar una ZEPIM en aquesta zona d'estudi del
Projecte Mediterrani, la viabilitat del qual analitzarem juntament amb el Secretariat del Conveni de Barcelona”.

En virtut de tota aquesta informació i considerant que el progressiu agreujament del nivell de soroll submarí en les
últimes dècades en el Mediterrani, a causa de la creixent interferència humana en els ecosistemes marins, posa en risc
la  supervivència  de  les  poblacions  de  fauna  marina,  especialment  les  dels  cetacis,  com  s'evidencia  en  estudis
científics recents, com el titulat "Visió general dels punts negres de soroll submarí a l'àrea ACCOBAMS, Part I - Mar
Mediterrani", promogut per ACCOBAMS.

Considerant que aquesta amenaça també ha estat reconeguda pel Govern espanyol, com a membre del ACCOBAMS.
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Considerant que en el citat informe es corrobora la necessitat urgent d'adoptar mesures per establir un registre de
dades  transparent  sobre  les  fonts  de  soroll  antropogènic  en  el  Mediterrani  i  per  prendre  mesures  per  reduir  el
problema de la contaminació acústica submarina.

Considerant que un significatiu nombre d'àrees  dins de la conca mediterrània amb importants hàbitats de cetacis
sofreixen una acumulació d'activitats productores de soroll submarí d'origen antropogènic.

Considerant que un d'aquests “punts negres” de soroll submarí és el Corredor de Migració de Cetacis de l'àrea marina
localitzada entre les costes de les Illes Balears, Catalunya i la Comunitat Valenciana, entre el golf de València i el
golf de León.

Considerant, a més, que aquest Corredor de Migració de Cetacis es troba seriosament amenaçat pels projectes de
prospeccions de les companyies Spectrum Geo Limited en el mar Balear i Services Petroliers Schlumberger en el golf
de León, així com pels permisos de recerca “Nord-est 1” a “Nord-est 12” sol·licitats per la companyia petroliera
Cairn Energy en el golf de León, la superfície d'actuació del qual se solapa espacialment en gran manera amb la part
nord del citat Corredor de Migració de Cetacis, la qual cosa generaria un impacte ambiental crític i irreversible sobre
aquestes poblacions.

Considerant  que  aquest  Corredor  de  Migració  de  Cetacis  va  ser  proposat  com a  Zona  Especialment  Protegida
d'Importància pel Mediterrani (ZEPIM) del Conveni de Barcelona en l'estudi científic desenvolupat baix el “Projecte
Mediterrani per a la identificació de les Àrees d'Especial Interès per a la Conservació dels Cetacis en el Mediterrani
Espanyol” del Ministeri de Medi ambient.

Considerant que el Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi ambient ha donat ja els primers passos administratius
per a la declaració com ZEPIM d'aquest espai.

Tenint en compte el suport explícit de la Comissió Europea cap a aquesta iniciativa per a la designació d'una nova
ZEPIM en el corredor mediterrani, en considerar-ho “de gran importància per a la protecció de les espècies marines i
per avançar cap al compliment dels compromisos internacionals en matèria de protecció de la biodiversitat marina",
com consta expressament en l'escrit de data 23 de novembre de la Direcció general de Medi ambient de la Comissió
Europea a la Conselleria de Medi ambient, Agricultura i Pesca del Govern Balear i en la qual la Comissió expressa la
seva confiança en què "en línia amb els resultats i propostes del projecte d'Identificació de les àrees d'especial interès
per a la conservació dels cetacis en el Mediterrani espanyol, i a la vista de la importància d'aquest corredor per a
nombroses espècies de cetacis, Espanya proposi pròximament la seva declaració com ZEPIM".

Per tot això, el Ple de l'Ajuntament de Porreres es compromet a:

1. Insta al Govern espanyol al fet que Espanya proposi oficialment al Conveni de Barcelona la declaració com a Zona
Especialment Protegida d'Importància pel Mediterrani (ZEPIM) el ja citat Corredor de Migració de Cetacis de l'àrea
marina localitzada entre les costes de les Illes Balears, Catalunya i la Comunitat Valenciana; en aquest sentit aquest
Parlament  valora  positivament  els  passos  inicials  que  amb  aquest  objectiu  ha  emprès  recentment  el  Ministeri
d'Agricultura, Alimentació i Medi ambient.

2. Insta al Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi ambient a, en conseqüència amb la seva actuació referida en el
punt anterior, adoptar i aplicar de forma immediata en aquesta
àrea un rigorós règim de protecció preventiva que comporti l'adopció de mesures estrictes de gestió de les activitats
potencialment productores de soroll submarí a la zona.

3. En coherència amb l'anterior, instar al Govern espanyol a

a.  l'aprovació  d'una  moratòria  d'efecte  immediat  a  la  presentació  de  noves  sol·licituds  de  permisos  de  recerca,
exploració i explotació d'hidrocarburs així com de projectes d'exploració d'hidrocarburs en el Mediterrani espanyol,

b. la terminació i arxivament definitiu dels expedients en tramitació de permisos de recerca d'hidrocarburs de Cairn
Energy  en  el  golf  de  León  (denominats  “Nord-est  1”  a  “Nord-est  12”)  així  com els  de  projectes  d'exploració
d'hidrocarburs de Spectrum Geo Limited en el mar Balear i de Services Petroliers Schlumberger en el golf de León.

4. Sol·licitar al Govern espanyol l'adopció d'un pla de reducció dels nivells de contaminació acústica submarina en el
Mediterrani espanyol i establir un registre de dades transparent sobre les fonts de soroll antropogènic en aquest mar,
el qual és, al seu torn, part del Pla d'Acció actual de la Directiva Marco sobre l'Estratègia Marina de la Unió Europea.

Es donarà constància d'aquesta Declaració Institucional al ACCOBAMS, al Conveni de Barcelona, a la Comissió
Europea,  al  Govern espanyol,  al  Govern balear,  a la Generalitat  de Catalunya,  a la  Generalitat  de València i  a
l'Aliança Mar Blava.»
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SISÈ. MOCIÓ A FAVOR DE LA REFORMA HORÀRIA (MES PER PORRERES)

El Sr. Joan Barceló, regidor MES, explica aquesta moció i diu: 

«Els horaris laborals són llargs i poc productius a Espanya i gens conciliadors. El canvi d'hora és una
rèmora que fa 75 que dura. Per la nostra situació geogràfica, a l’estat espanyol mos correspon l’horari del
meridià de Greenwich que passa per Castelló. Tot i així, l’horari va lligat a l’hora de l’Europa Central,
que correspon a una zona horària diferent i fa que anem una hora avançats respecte els països de la nostra
zona. 

La reforma horària té l'objectiu d'afavorir la conciliació entre la vida laboral i familiar. Un dels punts
principals que es volen abordar són els horaris de dinar i sopar. A tots els països europeus se berena a la
mateixa hora que aquí, però la resta de menjades  no es fan igual. Dinen a les 13 hores i normalment
després de les 8 del vespre ja no sopen, mentre que aquí dinem a les 14.30 hores i sopem a partir de les 9.
Molts  experts  estan  d'acord  que  la  llarga  jornada  laboral  espanyola  i  una  pausa  excessiva  per  dinar
penalitza la vida de les persones, la seva llibertat i també la de la societat: menys productivitat, lleure,
conciliació, cultura, democràcia, son, més fracàs escolar...

De cada vegada més es parla de la reforma horària.  A Catalunya i València ja fan passes.  El govern
espanyol? en diferents ocasions també ho ha comentat. Per altra part, en els darrers anys cada vegada més
empreses intenten oferir més llibertat d'horaris però és necessària una intervenció més global per avançar
més  ràpid.  Per  desgràcia,  l'actual  reforma laboral  i  la  precarització de  l'ocupació  van  en la  direcció
contrària.

Aquests hàbits tenen conseqüències en diversos aspectes de la vida social. Els beneficis d'aquest canvi a
nivell personal serien els següents: 

 Les persones que se senten més lliures i amb la capacitat de decidir com gestionen el seu temps
en la vida quotidiana, són més felices.

 En salut, dormir les hores necessàries, ens converteix en persones més productives.
 Tindríem  més  temps  per  tenir  cura  de  l'àmbit  familiar.  Aquest  aspecte  també  afavoriria  a

incrementar la natalitat. 
 També disposaríem de més temps per destinar a la cultura i l'oci.

 
Pel que fa a les empreses: 

 Una jornada compacta es traduiria en més productivitat. El temps que aquí es destina per dinar
és de dues hores, mentre que a la resta de llocs oscil·la entre els 45 minuts i una hora. Això
provoca que la jornada laboral s'allargui fins les 7 o les 8 del vespre. 

 Arrel d'això, també baixaria la sinistralitat laboral i es reduiria l'estrès. 

En relació a la societat: 
 Els horaris més ben organitzats afavoririen una societat més cohesionada. 
 Es reduiria el fracàs escolar, ja que els pares tindrien més temps per acompanyar els seus fills a

l'escola i a implicar-se en la seva educació. 
 Hi hauria un enfortiment democràtic, ja que la gent disposaria de més temps per participar en

associacions o organitzacions.»

El Sr. Mateu Suñer, regidor PP, diu que s'han llegit la proposta i en part i estan d'acord en la part de la
conciliació.  Considera  que  la  part  d'exposició  de  motius  és  molt  hetèrea  i  no  comparteixen  alguns
arguments que s'exposen. No creu que sigui més democràtic ni que la gent participi en més associacions i
no sap si vol que toquin l’horari de la reforma de Mallorca. Està a favor de la conciliació i no té perquè
ser la mateixa aquí que a Galícia. Com que no sabem que aprovam mos abstindrem. 

El Sr. Miquel Àngel Veny, regidor PSOE, diu que es cert que en certs sector es possible regular la jornada
laboral. Creu que el tema de les menjades es una qüestió cultural i que no se pot obligar a ningú a sopar
a una hora determinada, encara que se puguin fer campanyes. Per tal de regular les jornades hi ha lleis que
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millorin els horaris a la península. A Mallorca pens que no mos interessa perquè faria fosca a les 16.00
hores de l'horabaixa a l'hivern. Si no ho ha demanat cap ajuntament fins tinc les meves reserves. Vivim
del turisme i les horabaixes han de ser llargs perquè el sector funcioni. 

La Sra Batlessa diu que estan a favor d'instar al Govern a que faci un estudi. Diu que ningú té la mateixa
opinió de quin ha de ser el mateix horari i s'ha de tenir en compte que a Mallorca se viu del turisme i hi ha
diferents horaris en els sectors econòmics del comerços, hotelers, torns nocturns... Creu que s'ha de fer un
estudi complet i que mos tinguin en compte com a illa amb les seva peculiaritats. Creu que es un tema
cultural i tradicional sopar tard mentre que a Alemanya sopen a les 18,30 hores. 

El Sr. Barceló, regidor MES, diu que «no podem dir a la gent a quina hora ha de menjar", es evident. En
el marc laboral caldria "posar pressió sobre les administracions, com els ajuntaments, i sobre els convenis
col·lectius. Una nova llei d'horaris que "sigui prou àmplia i transversal per no privar de la llibertat a
ningú. No podem dir a la gent a quina hora ha de menjar, però si millorar les convencions socials, de la
mateixa manera que es va fer amb la privació de fumar a dins dels establiments". Diu que impulsar un
nou  horari  no  seria  complicat  i  que  la  gent  s'adapta  fàcilment  a  les  coses  bones.  Tots  els  que  van
d'Erasmus o a treballar a l'estranger s'adapten bé, i sovint no volen tornar. Tot i així, no hem de renunciar
a ser un poble  mediterrani. S'ha de "combatre la ignorància de la gent, que no sap per què tenim aquests
horaris, que venen del franquisme". Se va posar per evitar confusions en les accions bèl·liques de la
Segona Guerra Mundial.  Ni la fi  del franquisme ni  cap govern democràtic han beneficiat el  retorn a
l’horari  que es tenia abans,  el  del  meridià de Greenwich.  Per què es manté l'horari  de la  postguerra
després de 75 anys? Facem una passa endavant i potser serem es primer ajuntament de Mallorca que té la
valentia de demanar-ho.  Demanam que el govern estatal impulsi la transició cap a la reforma horària i
poder anar més a la par amb d'altres països europeus. És anar fent passes. Per ventura et poden dir que ja
hi ha moltes feines que s'acaba abans de les 7 com els fusters, mecànics, administració. Però la proposta
va encaminada a les feines que no. Hi ha empreses relacionades amb les noves tecnologies, informàtica,
telecomunicacions, per exemple sí es podria.

El Sr. Barceló, regidor MES, diu que no es tracta d'una imposició. Tot el contrari, es tracta d'afavorir la
possibilitat d'acabar més prest la jornada laboral o donar l'opció al treballador de gestionar més el seu
temps. De fet ja hi ha empreses que ho fan. Hi ha feines que no es pot fer, per exemple restaurant. Però es
pot intentar compactar els horaris fomentant la jornada continuada, sempre que sigui possible, per no tenir
tantes  jornades partides que s'allarguen molt  en el  temps. Com se suposa amb els temps de descans
pertinents. Grans empreses que tenen molt de personal ho podrien mirar. No es tracta d'obligar ningú a
dinar a la una ni de marcar un únic pas, sinó tot el contrari, flexibilitzar horari tenint més en compte el
treballador i afavorir la conciliació entre la vida laboral i personal. Fàcil no és, ja que suposa un canvi en
la concepció cultural del temps, per això instam a un acord global. Som conscients que és impossible una
uniformitat horària, ja que cada sector té les seves necessitats i peculiaritats. Però creim necessari que en
aquest  àmbit  general  de  flexibilitat  seria  convenient  cercar  fórmules  que  mesurin  el  rendiment  d'un
treballador no vinculades a la presència física i poder, per exemple, fer feina des de casa (invertir en
tecnologia i formació)

Se proposa que s'aprovi una moció per la qual insti el Govern de l'Estat a impulsar les mesures que facin
possible fer  la  transició cap a la  reforma horària,  sense perjudici  de les  peculiaritats que revesteixin
determinats sectors d'activitat productiva.

El Sr. Mateu Suñer, regidor PP, diu que se mesclen ous amb caragols i que una cosa son usos horaris i
l'altre la conciliació laboral. 

El Sr. Veny, regidor PSOE, creu que a Mallorca no interessa el canvi horari. No es que sigui egoista,
perquè si a la península els interessa no té cap problema en què se modifiqui. Li preocupa que l'estat
estanyol faci una proposta que no tingui en conte les peculiaritats de les nostres illes. 

El Sr. Barceló, regidor MES, diu que agreix tant els vot a favor com les abstencions. 

Finalitzat el debat, vist el dictamen favorable de la comissió informativa de 19/5/2016, s'aprova amb 9
vots a favor (EL PI i MES) i 4 abstencions (PP i PSOE): 
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«EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Al llarg dels darrers anys s'ha aprofundit en la recerca, i els estudis ja ho demostren, que es fa del tot
necessari i urgent desfer-se de la rèmora que representa la desorganització horària actual incapaç de fer
front a la complexitat del moment present. A gairebé tota Europa, l'horari laboral és de 8-9 h a 17-18 h,
parant un màxim d'una hora per dinar a mitjan jornada. A l'Estat espanyol –i per tant a les Illes Balears-,
però, és habitual que la població treballadora s'aturi dues hores per dinar, i que la jornada laboral s'allargui
fins a les 19 h o les 20 h del vespre, o més enllà. 

Aquesta jornada poc compactada provoca sopar a partir de les 21 h en el millor dels casos, dificulta el
temps de cura d'infants i gent gran, afebleix la participació cívica i comunitària, impossibilita el consum i
el poder gaudir de la cultura i per descomptat baixa l'eficiència de les organitzacions.

El prime time televisiu s'acomoda a horaris que fan reduir les hores de son. En definitiva se superposa el
temps personal i el temps de descans. A més, aquesta organització del temps de vida quotidiana no té
l'origen en el clima, un mite que es desmunta tot sol comprovant que a Portugal, Marroc, Itàlia o Grècia
se sopa a les 19-20 h del vespre. 

Els agents que poden fer possible aquesta reforma se situen principalment en l'acció sobre els horaris
laborals,  però  també  en  els  escolars,  els  comercials,  els  culturals,  els  esportius,  els  televisius  i  els
associatius, així com en les infraestructures públiques i privades que els puguin permetre. 

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

1. Es pronunciï a favor de la reforma horària, amb l'objectiu d'afavorir la conciliació entre la vida laboral i
familiar.

2. El Ple de l'Ajuntament aprova una moció per la qual insta el Govern de l'Estat a impulsar les mesures
que  facin  possible  fer  la  transició  cap  a  la  reforma horària,  sense  perjudici  de  les  peculiaritats  que
revesteixin determinats sectors d'activitat productiva.»

SETÈ. PROPOSTA DE REALITZAR EL SOPAR SOLIDARI DE LES FESTES DE SANT ROC A
FAVOR DEL FONS MALLORQUÍ DE SOLIDARITAT

La Sra. Batlessa explica aquesta proposta. 

El Sr. Barceló, regidor MES, proposa que s'inclogui que se destini un 50 % a Quios, per exemple, perquè
sinó el fons ho posara dins els projectes que trobi com els agermanaments si no s’especifica que vagi on
faci falta. Podria passar que no vagi ni un euro a Quios. 

La Sra.  Batlessa diu que no té cap dubte que anirà als projectes que trobin més convenients.  Se pot
incloure que sigui per a projectes de més urgent necessitat.

Finalitzat el debat, vist el dictamen favorable de la comissió informativa de 19/5/2016, s'aprova el següent
acord: 

«Se proposa al ple de l'Ajuntament de Porreres que acordi que la recaptació del sopar solidari que es du a
terme durant les festes de Sant Roc es destini  al  Fons Mallorquí de Solidaritat perquè ho destini als
projectes de més urgent necessitat.»

VUITÈ. PROPOSTES D'URGÈNCIA

No se'n presenta cap. 
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NOVÈ. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS I DECRETS DICTATS PER LA BATLIA-
PRESIDÈNCIA O REGIDORS/ES DELEGATS/ES

Se dona compte de les resolucions i decrets dictats per la batlia - presidència o regidors/es delegats/es i la
corporació queda assabentada. 

DESÈ. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS I ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL 

Se dona compte de les resolucions i acords adoptats per la Junta de Govern Local i la corporació queda
assabentada. 

ONZÈ. PRECS I PREGUNTES.

El Sr. Joan Barceló, regidor, MES, demana que consti en acta la manifestació de condol per la mort del Sr.
Josep Miró Nicolau, que va ser pregoner i una persona molt significativa i de gran trajectòria

La Sra. Maria Rosa Juan, regidora MES, diu que du una foto del tancament del camí dels Poassos amb
una barrera de fil ferro. Diu que la gent hi passava. El Sr. Jaume Martorell, regidor urbanisme, diu que la
barrera hi pot ser pels animals però sense pany perquè es un camí públic. Hi enviarem el cel.lador perquè
ens informi i segons lo que vegem xerrarem amb el propietari de la barrera. 

La Sra. Maria Rosa Juan, regidora MES, demana com s'ha cobert la plaça de la persona que substitueix el
funcionari suspès. La Sra. Batlessa explica que s'ha fet una selecció a través del SOIB. El selecció fa un
filtre i proposa els candidats que compleixen els requisits. La Sra. Juan demana si hi ha borsí d'auxiliars i
se contesta que no, però que s'han fet de policies, treballadores familiars i brigada. 

El Sr.  Barceló,  regidor MES, diu que el  tram de la voravia del carril  bici  que va cap a l'Institut del
cementeri està en mol mal estat. Hi ha rajoles aixecades, carril bici despintat, les garangoles dels arbres
sense arreglar i ple d'herbes. Diu que es una de les principals entrades al poble i troba que està un poc
deixada de mans. La Sra. Batlessa diu que han tingut una reunió amb el Departament de Carreteres i
resulta que el carril bici es de l'ajuntament i l'altra banda de la voravia es del Consell. Aquests varen dir
que vendrien un pic cada any.  El Sr.  Martorell  diu als regidors que tenen represntats al  Consell  que
demanin si ens donen un mà. 

El Sr. Barceló, regidor MES, demana quins resultats tenim de la recollida de rebuig des de que s'utilitza la
bossa vermella. La Sra. Coloma Bover, regidora de medi ambient, diu que s'ha baixat el total del rebuig
setmanal més d’un 30 % i que els hi passarà. 

El Sr. Barceló, regidor MES, diu que es comenta pel poble que ara no cal utilitzar bossa de reciclatge pel
poalet  marró. És així?. La Sra. Bover contreta que sí.  

El Sr. Barceló, regidor MES, dona l'enhorabona pels cartells informatius que s'han posat als edificis del
nostre patrimoni. 

El Sr. Mateu Suñer, regidor PP, diu que hi ha una entitat que no ha cobrat la subvenció de 2015. La Sra.
Batlessa contesta que pot ser que l'hagin justificada però que ho demanin a l'ajuntament i l'informarem. 

El Sr. Mateu Suñer, regidor PP, diu que s'ha obert la convocatòria del Consell de les subvencions per obra
pública i per despesa corrent. Demana si els poden informar de quins projectes se faran i si se podria
gestionar mitjançant la participació ciutadana. La Sra. Batlessa contesta que es tracta d'asfaltats i que en
poden parlar dilluns.  
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El Sr. Mateu Suñer, regidor PP, diu que s'ha obert el termini de subvencions per fires i demana de què s'ha
sol·licitat. El Sr. Gaspar Mora, regidor cultura, diu que per la mostra de teatre, per l'edició dels llibres de
jornades d'estudis locals i el correfoc de Sant Roc. 

El Sr. Mateu Suñer, regidor PP, diu que després de la fira ecològica varen quedar les paradetes damunt el
lloc sagrat molts de dies i demana que se llevin tot d'una que se pugui.  

El  Sr.  Mateu Suñer,  regidor PP, diu que s'ha vist  la furgoneta dels subalterns davant les seves cases
particulars i demana que quan no s'usi se deixi al magatzem per evitar mals entesos. El Sr. Martorell,
regidor urbanisme, diu que tenen les ordres de deixar-ho al magatzem. 

El Sr. Mateu Suñer, regidor PP, demana com està el tema de la RLT i se contesta que s'han de demanar
pressuposts  a  tres  empreses.  També  diu  que  segons  la  llei  de  transparència  s'haurien  de  publicar
determinats contractes a la web.

El Sr. Miquel Àngel Veny, regidor PSOE, demana quan se convocarà el grup de feina sobre les beques de
transport escolar. 

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 Secretària, en don fe.

Vist i plau, la Batlessa                                  La Secretària,
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