
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ:  

- Núm. 8/2016
- Caràcter: ordinària
- Data: 18/7/2016
- Horari: de 20,05 a 22,45 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); Miquel Àngel
Veny Mestre (PSOE).

- Persones no assistents amb causa justificada: Maria Rosa Juan Moll (MES)
- 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. 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 A NTERIOR

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. 6/2016 de 20/6/2016.

SEGON. CESSIÓ D'ÚS GRATUÏT I TEMPORAL D'AULES DEL C ASAL JOVE A FAVOR DE
LA CAIB PER A L'AMPLIACIÓ CEIP ESCOLA NOVA

La Sra. Batlessa explica que la Conselleria d'Educació no podia dur a terme l'ampliació de l'Escola Nova i
per evitar  la instal· lació d'aules prefabricades se va proposar  habilitar  dues aules del Casal Jove. La
conselleria va informar que era un procediment complexe i varen dir que podien fer el projecte abans
d'acabar la legislatura. Mentrestant s'ha proposat cedir dues aules del casal jove per usar com a aules de
l'Escola Nova perquè les condicions pels alumnes son molts millors. La conselleria va demanar que per
poder començar a fer les obres l'ajuntament ha de cedir les aules i mentrestant se redactaria el conveni que
ha de regular aquest acord. En concret la proposta d'acord preveu la cessió dues aules i uns lavabos de la
planta baixa de l'edifici del Casal Jove situat al carrer Pare Francesc Molina amb la qualificació urbana
d'equipament, inclòs el d'ensenyança, sense estar inclòs en cap pla d'ordenació, ni de reforma o adaptació
en els propers 10 anys. Així mateix se proposa que la cessió d'ús temporal sigui per un termini de tres
anys dins el  termini  que dura la  legislatura i  si  no es compleix l'acord  del projecte d'ampliació l'ús
revertirà cap a l'ajuntament com a casal jove. A més s'ha de deixar un dret de pas a l'ajuntament per poder
accedir a les aules del primer pis que seguiran sent d'us municipal. 

El Sr. Joan Barceló, regidor MES, vol destacar que les relacions entre la conselleria i l'ajuntament son
molt positives el darrer any. Considera que és molt positiu que els alumnes puguin fer servir les aules del
casal jove en lloc de les aules prefabricades que son més humides i renoueres. Diu que l'ajuntament perd
dues aules però se'n beneficien els alumnes. Volem que la conselleria se comprometi per escrit a redactar
el projecte d'ampliació abans d'acabar la legislatura. Si la ampliació es inviable econòmicament com a
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mínim s'hauria de tenir redactat el projecte. Recorda que durant els quatre anys de la passada legislatura el
Partit  Popular va estar en contra de l'educació i el  professorat i  considera que com a mínim això ha
canviat.

El Sr. Barceló demana quin cost té la reforma. La Sra. Batlessa contesta que projecte no està fet i no se
sap quin cost tindran les obres, en tot cas, es tracta d'obres menors consistents en l'adequació de les aules,
climatització, referir parets, ... no s'ha de tomar res de l'estructura.  Diu que l'ajuntament els hi ha donat
molta pressa. El Sr. Barceló diu que s'ha d'insistir en la signatura perquè sinó, no hi haurà temps de fer la
reforma. La Sra. Batlessa diu que estan redactant el conveni. La Sra. Batlessa diu que s'ha demanat afegir
que el projecte d'ampliació ha d'estar abans de finalitzar la legislatura. 

El Sr. Mateu Suñer, regidor PP, recorda que, per sa part que li toca a títol personal, aquesta solució se va
aportar fa dos anys però suposa que no va anar bé per temes polítics. La Sra. Batlessa diu que volen un
compromís de tenir el projecte en acabar la legislatura. El Sr. Jaume Martorell, regidor urbanisme, creu
que es millor signar el conveni amb el compromís de que hi hagi el projecte fet. El Sr. Suñer diu que el
conveni no està signat encara. 

El Sr. Miquel Àngel Veny, regidor PSOE, demana que s'inclogui a la proposta d'acord una clàusula que
digui que, en cas que aquest conveni no es dugui a terme queda anul· lat el present acord, perquè així com
està redactat no queda clar. 

Finalitzat  el  debat,  vist  el  dictamen  favorable  de  la  comissió  informativa  permanent  General  de
14/7/2016, s'aprova per unanimitat el següent acord: 

«El  Ple  de  l'Ajuntament  de  Porreres  en  sessió  ordinària  de  21/12/2015  va  acordar  sol· licitar  a  la
Conselleria d'Educació i Universitat l'ampliació urgent de l'edifici escolar del CEIP Escola Nova, atesa la
petició conjunta entre la institució municipal, l'equip directiu del centre i l'Apima en relació a l'ampliació
de l'edifici escolar del CEIP Escola Nova. 

Atès que la Conselleria d'Educació en aquests moments no disposa de recursos econòmics suficients per
tal de dura a termes dita ampliació es va parlar amb l'Ajuntament de Porreres sobre la possibilitat de cedir
dues aules que en aquests moments s'utilitzen com a Casal de Joves. 

Vista la documentació tècnica que descriu les característiques de l'immoble a cedir, l'acreditació de la
propietat que consta a l'expedient així com l'informe en relació a la legislació aplicable i el procediment  a
seguir. 

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa, de conformitat amb el que disposa l'article 47.2.ñ)
de la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Règim Local, el Ple adopta per unanimitat el
següent ACORD 

PRIMER. Cedir gratuïta i temporalment part del bé immoble «Casal Jove» que se descriu a continuació a
favor del Govern de les Illes Balears, Conselleria d'Educació i Universitat, per a l'ampliació de les aules
dels CEIP Escola Nova, al tractar-se de finalitats beneficioses pels habitants del terme municipal. 

En concret se proposa la cessió de dues aules i uns lavabos (77 m2) de la planta baixa de l'edifici «Casal
Jove» amb referència cadastral 2438902ED0723N0001PQ situat al carrer Pare Francesc Molina amb la
qualificació urbana d'equipament (inclòs el d'ensenyança) segons les NNSS. No està inclòs en cap pla
d'ordenació, ni de reforma o adaptació ens els propers 10 anys. 

Aquesta cessió d'ús temporal s'estableix per un termini de tres anys, prorrogable a un, si així escau, prèvia
negociació entre les dues parts. 

Aquesta cessió s'ha de formalitzar mitjançant un conveni de col· laboració entre ambdues administracions
públiques, a signar l'abans possible després de l'aprovació d'aquest  acord plenari.  En cas que aquest
conveni no es dugui a terme queda anul·lat el present acord.   
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En tot cas s'ha de deixar un dret de pas a l'Ajuntament per poder accedir a les aules del primer pis que
seguiran sent d'ús de l'Ajuntament. 

SEGON. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears per a la seva exposició pública
durant un termini de 20 dies, el qual esdevindrà definitiu si no es presenten al·legacions.   

TERCER. Determinar la reversió automàtica al patrimoni de l'Ajuntament de Porreres  d'aquest bé cedit
temporalment i gratuïtament, si no es destinat al ús previst en el termini establert en l'apartat anterior i
s'ha de mantenir la seva destinació.

QUART. Instar a la Conselleria d'Educació i Universitat a iniciar el procés per a l'ampliació de l'Escola
Nova. 

QUART. Anotar la cessió gratuïta temporal a l'Inventari Municipal de Béns.

CINQUÈ. Facultar a la batlia per a subscriure totes les actuacions que se derivin de l'expedient de cessió. 

SISÈ. Remetre l'expedient a la Conselleria competent en matèria d'Administració Local i a la Conselleria
d'Educació i Universitat.»

TERCER.  ADJUDICACIÓ  DEL  CONTRACTE  DEL  SERVEI  D'EDUC ACIÓ  INFANTIL  A
FAVOR DE LA SOCIETAT COOPERATIVA D'ENSENYAMENT ES C ANYÍS 

La Sra.  batlessa explica aquest  acord.  Finalitzat  el  debat,  vist  el  dictamen favorable  de  la  comissió
informativa permanent General de 14/7/2016, s'aprova per unanimitat el següent acord: 

«Vist que el Ple de l'ajuntament de Porreres en sessió de 23/5/2016 va aprovar l’expedient i els Plecs de
Clàusules Administratives Particulars que regulen l’adjudicació de la gestió del servei públic d’educació
infantil de primer cicle en el centre públic del municipi de Porreres mitjançant la modalitat de concessió,
per procediment  obert,  oferta  econòmicament  més avantatjosa, diversos criteris  d’adjudicació i  es va
procedir a autoritzar la despesa que suposa l’adjudicació d’aquest. Així mateix es va autoritzar la despesa
que suposa l’ adjudicació del mateix.

Atès que en data 26/5/2016 es va publicar anunci de licitació per termini de 15 dies naturals en el BOIB i
en  el  Perfil  de  contractant  de  l’òrgan  de  contractació,  perquè  els  interessats  presentin  les  seves
proposicions. Atès que durant la licitació es van presentar les proposicions que consten en l’expedient.

Atès que en data 29/6/2016 es va constituir la Mesa de contractació, i aquesta, després de la recepció de
l’informe de valoració tècnica, va realitzar proposta d’adjudicació a favor de ES CANYÍS de conformitat
amb l’ordre decreixent següent:

1. Es Canyís: 96 punts
2. Fundació per a la Formació i la Recerca: 84,30 punts.

Vist que se va requerir  al  licitador que ha presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa perquè
presenti la documentació que s'especifica a les clàusules 19 i 20, i s'ha presentat, dins el termini atorgat a
l'efecte, la justificació d’estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social, de disposar efectivament dels mitjans que s’hagi compromès a dedicar o adscriure a
l’execució del contracte de conformitat amb l’article 64.2 TRLHL i ha  constituït la garantia definitiva.

D'acord amb l'article 151,4 i la disposició addicional segona del text refós de la Llei de contractes del
sector públic, RDL 3/2011, previ dictamen favorable de la comissió informativa, aprova el següent acord:

PRIMER.  Adjudicar  a  l’empresa  SOCIETAT  COOPERATIVA D'ENSENYAMENT ES  CANYÍS,  el
contracte de gestió de servei públic, mitjançant la modalitat de concert consistent en la gestió del servei

ACTA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA NÚM. 8  DE 18/7/2016



públic d’educació infantil de primer cicle en el centre públic del municipi de Porreres, per procediment
obert, oferta econòmicament més avantatjosa, varis criteris d’ adjudicació.

SEGON. Disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació 332.227 del pressupost vigent de despeses.

TERCER. Notificar, en els termes que preveu l’article 151.4 del text refós de la Llei de contractes del
sector públic, l’adjudicació als licitadors que no han estat adjudicataris i autoritzar la devolució de la
garantia provisional per aquests prestada.

QUART. Notificar a l'empresa adjudicatari del contracte, la present Resolució i citar-li per la firma del
contracte.

CINQUÈ. Publicar la formalització del contracte de gestió de serveis públics en el Perfil de contractant i
en el BOIB i comunicar-ho als organismes corresponents. «

QUART. CONVENI DE COL·LABORACIÓ ABAQUA PER AL SANEJ AMENT I DEPURACIÓ
DE PORRERES

La Sra. batlessa explica aquest acord. El ple de l'Ajuntament de Porreres, vist el dictamen favorable de la
comissió informativa de 14/7/2016, aprova per unanimitat el següent acord: 

«Vista  la  proposta  de  conveni  de  col· laboració  entre  l'Ajuntament  de  Porreres  i  ABAQUA per  al
sanejament i depuració de Porreres i d'acord amb l'art. 22 LBRL, previ dictamen favorable de la Comissió
Informativa, el  Ple de la corporació adopta el següent acord: 

Primer. Aprovar el CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA BALEAR DE L’AIGUA I
DE LA QUALITAT AMBIENTAL I  L’AJUNTAMENT DE PORRERES PER AL SANEJAMENT I
DEPURACIÓ DE PORRERES, el qual es transcriu a continuació: 

Palma, xx de xxxx de 2016.

REUNITS

D’una banda, el Sr. Vicenç Vidal i Matas, conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca i president de
l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental.

D’una altra el Sra. Francisca Mora Veny, batllessa presidenta de l’Ajuntament de Porreres.

INTERVENEN

El Sr. Vicenç Vidal i  Matas, en nom i representació de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat
Ambiental, facultat per a la signatura d’aquest conveni en virtut de les funcions que li són pròpies, segon
el que assenyala l’article 12.1. d) del Decret 100/125, de data 18 de desembre, pel qual s’aproven els
Estatuts de l’Agència Balear  de l’Aigua i  de la Qualitat  Ambiental  i  expressament  facultat  per a  la
signatura d’aquest conveni per acord del Consell d’Administració d’aquesta entitat de data xx de xxxx de
2016.

El Sra. Francisca Mora Veny en nom i representació de l’Ajuntament de Porreres,  facultada per a la
signatura del present conveni en virtut de la sessió del ple de l’Ajuntament de data xx de xxxx de 2016.

MANIFESTEN.

I.- L’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental és una entitat pública empresarial, adscrita a la
Conselleria  competent  en  matèria  de  medi  ambient,   i  que  de  conformitat  amb  l’establert  Decret
100/2015,  de  data  18  de  desembre,  pel  qual  s’aproven  els  seus  Estatuts,  té,  dins  l’àmbit  de  les
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competències de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la finalitat institucional, entre d’altres, de
promoció, construcció d’obres i instal· lacions de sanejament i depuració d’aigües residuals, fins i tot les
relatives a la conducció d’aquestes fins al lloc de depuració i al punt de vessament.

II.- Que l’Ajuntament de Porreres de conformitat amb l’establert a l’article 25.2.c) de la Llei 7/1985, de
data 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i a l’article 29.2.m) de la Llei 20/2006, de data 15
de desembre, municipal i de règim local, té competències pròpies en matèria de conducció i tractament
d’aigües residuals.

III.- En data 11 de juny de 1992, l’Ajuntament de Porreres,  i  l’extint  IBASAN, actualment,  Agència
Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental, varen signar un conveni marc de col· laboració per a la
construcció, conservació, funcionament i finançament de l’estació depuradora d’aigües residuals  (EDAR)
de Porreres.

A través d’aquest document l’Ajuntament de Porreres es comprometia a enviar les aigües residuals del
municipi de Porreres a l’EDAR de Porreres, amb l’exclusió de qualsevol altre sistema de depuració i
l’lBASAN, ara, Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental, assumia el compromís de construir
i  posar  en  funcionament  l’EDAR  de  Porreres,  així  com executar  les  obres,  instal· lacions  i  serveis
complementaris necessaris pel seu adequat funcionament. 

Per  tot  això  des de l’esmentada Agència es  gestiona aquesta instal· lació  malgrat  la  competència  en
matèria de sanejament correspon a l’Ajuntament de Porreres.

IV.- Actualment l’EDAR de Porreres dona servei al nucli del mateix nom. No obstant això, l’antiguitat de
les instal· lacions actuals fa necessària una millora integral del sistema de sanejament i depuració gestionat
per l’Agència, a l’objecte de millorar l’EDAR de Porreres, el col· lector general i el sistema de restitució
de l’efluent en el medi.

V.- Davant aquesta situació, per una banda, l’Ajuntament de Porreres i l’Agència Balear de l’Aigua i de la
Qualitat Ambiental estan interessats en dur a terme totes aquelles actuacions que siguin necessàries per
millorar el sistema de sanejament i depuració de Porreres.

VI.- En atenció a les competències que exerceix cada administració en matèria de sanejament i vist el
principis de col·laboració i cooperació que han de regir les relacions entre les administracions públiques,
ambdues parts consideren convenient la signatura d’un nou conveni de col· laboració que pugui reflectir
amb claredat les actuacions a realitzar i substituir el signat en data 11 de juny de 1992 i introduir noves
clàusules adaptades a les necessitats actuals. 

Per tot el que s’ha exposat les parts que intervenen, consideren adient la subscripció d’un nou conveni de
col· laboració amb les següents clàusules 

PRIMERA.- Objecte.

Constitueix l’objecte d’aquest  conveni  de col· laboració,  per  una banda,  extingir  el  conveni  marc de
col· laboració de data 11 de juny de 1992 signat entre l’IBASAN i l’Ajuntament de Porreres per a la
construcció, conservació, funcionament i finançament de l’EDAR de Porreres i per altra, fixar els nous
termes  de  col· laboració  entre  les  administracions  signants  per  la  conservació  i  el  manteniment  de
l’esmentada EDAR i dels elements annexes. 

L’aglomeració urbana de Porreres a efectes i únicament de sanejament i depuració de les aigües residuals,
es considerarà constituïda pel nucli urbà de Porreres, tal i com està definida a l’annex 2 

SEGONA.- Obligacions de les parts.

A) L’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental es compromet a:
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1.-  Continuar  amb la gestió  i  el  finançament  dels serveis de sanejament  i  depuració  de l’EDAR de
Porreres i de les seves instal· lacions, les quals figuren a l’annex 1.

2.- Executar les actuacions necessàries per garantir el bon funcionament del sistema de sanejament i
depuració de Porreres reflectit a l’annex 1.

La redacció dels projectes de les obres que siguin necessàries executar es realitzarà de conformitat amb
les dades que faciliti l’Ajuntament de Porreres i s’iniciarà quan l’Agència disposi dels terrenys adients i
totes les llicències, permisos i autoritzacions preceptives.

En qualsevol cas l’execució de les obres estarà condicionada a la disponibilitat pressupostària i efectiva
tramitació de l’expedient de despesa. 

3.- Col· laborar tècnicament amb l’Ajuntament de Porreres en l’elaboració d’un pla municipal de millora
de clavegueram i drenatge del municipi de Porreres. 

B) L’Ajuntament de Porreres es compromet a:

1.-  Remetre  les  aigües residuals  urbanes no  industrials procedents  de municipi  de Porreres fins  les
infraestructures de sanejament i depuració que determini l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat
Ambiental.

2.- Expedir totes les llicències, autoritzacions i permisos, sense cap tipus de despesa per a l’Agència
Balear  de  l’Aigua  i  de  la  Qualitat  Ambiental,  per  fer  les  actuacions  que  siguin  necessàries  pel
funcionament adequat del servei de sanejament i depuració, en atenció al caràcter d’obra pública d’interès
marcadament local. 

3.- Facilitar a l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental les autoritzacions municipals i la
disponibilitat dels terrenys que puguin resultar afectats per l’execució de les instal· lacions de sanejament i
depuració que s’executin com a conseqüència de les obligacions assumides per aquest conveni, per les
cessions, les servituds de pas, aqüeducte i de conduccions elèctriques que siguin necessàries a fi i a efecte
de garantir una adequada explotació, conservació i manteniment de les infraestructures de sanejament i
depuració i les seves instal· lacions complementàries.

4.- Formalitzar en escriptura pública la cessió dels terrenys a favor de l’Agència Balear de l’Aigua i de la
Qualitat Ambiental, on es trobin ubicades les infraestructures de sanejament i depuració actuals i futures, i
tècnicament  aptes  per  l’ús  assignat  (aquestes  cessions  estaran  condicionades  a  totes  les  llicències,
permisos, autoritzacions preceptives i a l’informe favorable dels serveis tècnics de l’Agència.)

L’Ajuntament de Porreres es farà càrrec de totes les despeses notarials i registrals que siguin necessàries.

5.-  Sol· licitar  formalment  a l’Agència Balear de l’Aigua i  de la  Qualitat  Ambiental  amb l’antelació
mínima d’un any, autorització per fer efectiva la incorporació efectiva d’aigües residuals que suposi una
modificació  qualitativa  i  quantitativa  de  càrrega  contaminat  superior  al  3%  de  les  característiques
nominals de les infraestructures de sanejament i depuració. Tot això, als efectes que l’Agència Balear de
l’Aigua i de la Qualitat Ambiental pugui adaptar de forma adequada les seves instal· lacions. 

6.-  Facilitar  a  l’Agència  Balear  de l’Aigua  les  dades  referents  a  la  població  actual i  les  previsions
d’increment futur, així com el consum actual d’aigua potable del municipi de Porreres. 
A aquest efecte s’haurà d’analitzar la previsió màxima de les unitats de població per un horitzó, com a
mínim de 10 anys, a partir dels índexs de creixement anuals observats en els nuclis de població, en un
nombre d’anys iguals o superiors al considerat com horitzó de previsió, distingint les situacions que es
detallen a continuació:

• Consolidació del sòl urbà/urbanitzable existent.
• Connexió efectiva a la xarxa de clavegueram.
• Ampliació del sòl urbà.
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• Canvi d’usos o índex d’ocupació.

La informació relativa a les projeccions futures s’analitzarà de forma desagregada pels nuclis o sectors, i
també considerant els diferent usos residencials (principal o secundari), turístic, industrial o de serveis.

7.- Aprovar en el transcurs del primer any i mig de vigència del present conveni i previ informe favorable
de  l’administració  hidràulica,  una  ordenança  municipal de  l’ús  de  la  xarxa  de  clavegueram o  una
modificació de la ja existent adaptada a la normativa vigent, pel tal de garantir l’adequat funcionament de
les infraestructures de sanejament i depuració. 

8.- Elaborar i presentar un pla municipal de millora del clavegueram i drenatge del municipi de Porreres
en un termini màxim d’un any i mig des de la signatura del present conveni. Aquest pla haurà d’incloure
un  conjunt  de  mesures  i  actuacions  sobre  les  infraestructures  municipals  amb  el  principal  objectiu
d’assolir l’òptim funcionament de les infraestructures de sanejament i depuració, i com a mínim haurà
d’incidir amb els següents aspectes:

• La renovació de la xarxa municipal de clavegueram.
• El foment  de la connexió efectiva de les aigües residuals urbanes generades al  municipi  de

Porreres urbana amb la xarxa de clavegueram.
• La separació de les aigües pluvials urbanes o actuacions substitutòries que permetin reduir els

impactes sobre el medi derivats de l’existència xarxes unitàries.

9.- Aprovar, en el cas que les parcel· les afectades pel sistema de sanejament i depuració no tinguin  la
classificació i qualificació urbanística adient per desenvolupar les activitats de sanejament i depuració,
una modificació puntual del planejament general que reflecteixi aquesta circumstancia.

TERCERA.- Finançament.

L’Agència  Balear  de  l’Aigua  i  de  la  Qualitat  Ambiental  es  farà  càrrec  de  les  despeses  que  siguin
necessàries per continuar amb el correcte funcionament de les infraestructures de sanejament i depuració
que figuren a l’annex 1.

Totes  les  actuacions  contemplades en  el  present  conveni  estaran  condicionades a  les  disponibilitats
pressupostàries i a l’efectiva tramitació de l’expedient de despesa.

QUARTA.- Durada i vigència.

Aquest conveni entrarà en vigor a partir de la data de la seva signatura i finalitzarà en el moment final de
la vida útil de les infraestructures de l’EDAR de Porreres.

CINQUENA.- Comissió de seguiment. 

Es crearà una comissió de seguiment formada per quatre membres, dos per part de l’Agència Balear de
l’Aigua  i  de  la  Qualitat  Ambiental,  que  seran el  director  gerent  i  el  secretari  general  en virtut  del
nomenament aprovat pel Consell d’Administració de l’Agència de data 18 de juny de 2013, i altres dos
per l’Ajuntament de Porreres, amb les següents funcions:

1) Interpretació del conveni.
2) Gestió i resolució dels conflictes en cas d’extinció o resolució del conveni.
3) Control i vigilància del compromisos assumits per l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat

Ambiental i per l’Ajuntament de Porreres.

SISENA.- Causes d’extinció del conveni.

Seran causes d’extinció del conveni, a mes de les previstes a la legislació:
• L’impossibilitat  de  la  realització  material  de  les  actuacions  objecte  del  present  conveni.

Cadascuna de les parts podrà denunciar aquest conveni mitjançant comunicació escrita a l’altra
part.
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• L’ incompliment de les clàusules del conveni per alguna de les seves parts, suposarà l’extinció
automàtica del present conveni.

• El mutu acord

SETENA.- NATURALESA I RESOLUCIÓ DE CONFLICTES.

Aquest  conveni  tindrà  caràcter  administratiu,  i  les qüestions  litigioses que  puguin  sorgir  de la  seva
interpretació i compliment s’intentaran resoldre en el si de la comissió de seguiment i si no s’arribés a un
acord, serà de coneixement i competència de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.

I perquè consti, i en prova de conformitat les dues parts firmen aquest conveni de col·laboració en dos
exemplars, en el lloc i a la data més amunt indicats.

Per part de l'Agència Balear de l’Aigua i de la
Qualitat Ambiental
El Sr. Vicenç Vidal i Matas

Per part de l’Ajuntament de Porreres.

La Sra. Francisca Mora Veny

SEGON. Facultar a la batlia a dur a terme els tràmits oportuns per a l'execució d'aquest acord. 

TERCER. Notificar aquesta resolució a l'administració competent. 

CINQUÈ. FESTES LOCALS D'ÀMBIT MUNICIPAL PER AL 2017

La Sra. Batlessa explica aquesta proposta dient que les festes municipals seran el 16 d'agost que és el dia
del protector Sant Roc i el 26 de desembre, Sant Esteva, que és tradició celebrar la segona festa de Nadal. 

El Sr. Joan Barceló, regidor MES, està molt a favor de les festes locals i un poc encontra de les festes
autonòmiques i les nacionals com el dia de la Constitució o el 12 d'octubre. Diu que se reserva la seva
opinió però que considera molt millor celebrar les festes tradicionals 

El ple de l'Ajuntament de Porreres, vist el dictamen favorable de la comissió informativa de 14/7/2016,
aprova per unanimitat el següent acord: 

«Vist que el Consell de Govern de les Illes Balears ha aprovat el calendari de festes per a l'any 2017 en
l'àmbit de les Illes Balears per acord de 17/6/2016, el qual s'ha publicat en el BOIB núm. 77 de 18/6/2016.

D'acord  amb  l'art.  46  del  reial  Decret  2001/1983  de 28  de  juliol  de  regulació  de  jornades,  hores
extraordinària i descansos els ajuntaments han de determinar dues festes locals en l'àmbit municipal 

Per tot això, se proposa al ple de la corporació que adopti la següent resolució. 

PRIMER. Fixar com a festius en l'àmbit del municipi per a l'any 2017 les següents: 
• Sant Roc, 16 d'agost
• Sant Esteve, 26 de desembre

SEGON. Notificar aquesta resolució a la conselleria competent. 

SISÈ.  DECLARACIÓ  DE  COMPATIBILITAT  DE  PERSONAL  FUNC IONARI  AMB
L'ACTIVITAT PRIVADA

La Sra. batlessa explica que el funcionari que s'havia cessat s'incorpora demà dia 19/7/2016. Per altra
banda ha sol· licitat la comptabilitat de les seves tasques amb les de graduat social. S'explica que per a
concedir-ho s'han de complir varies condicions com les de reducció del complement específic, que no
s'infringeixen els articles 11 i 12 de la llei d'incompatibilitats, que se compleixi la seva jornada, que les
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seves tasques a l'administració no estiguin relacionades amb les activitats privades... s'explica que la
persona  interessada  ha  presentat  una  declaració  jurada  de  complir  aquestes  condicions  i  també
s'incorporen a l'expedient tres informes jurídics. 

El Sr. Barceló, regidor MES, comenta els requisits per poder atorgar la compatibilitat de la funció pública
amb l'activitat  privada i que en cap cas es pot  menyscabar l'estricte compliment dels deures, la seva
imparcialitat  i  independència.  Recorda  que  hi  ha  una  investigació  sobre  la  possible  independència
d'aquest funcionari. Per altra banda, la normativa no permet l'activitat de gestoria administrativa, encara
que la comptabilitat se demana per exercir com a graduat social. Diu que no hagués passat lo que ha
passat presumptament si s'hagués separat i no hi hagués hagut interferències si estigues separat el lloc de
feina. 

La Sra. Batlessa diu que s'han adoptat mesures per a la redistribució de tasques, a més s'ha reduït el
complement específic i s'haurà de complir l'horari completament. El Sr. Barceló demana si se pot atorgar
la compatibilitat quan s'hagin aclarit totes les sospites quan hi hagi una resolució judicial. La Sra. Batlessa
contesta que no té res a veure la compatibilitat amb el procés judicial. També diu que durà tasques que no
tenen res a veure amb el padró. 

El Sr. Barceló diu que un funcionari té un vincle molt intens amb l'administració perquè pot donar fe,
emetre certificats...  i no es un simple contracte laboral com a l'àmbit privat sinó que té responsabilitats i
deures molt més grossos. Diu que no hi ha d'haver dubte que s'empri la informació en benefici propi. Es
demana que es constitueixi la comissió d'investigació. Sembla que ara no se pot esperar a que la justícia
actuï.  

La Sra. Batlessa contesta que no estam aquí per castigar ni beneficiar a ningú. La compatibilitat està
separada de les qüestions judicials de les que no en tenim constància, diu. Es una qüestió administrativa i
hi ha tres informes jurídics favorables indicant les condicions i s'han adoptat les mesures administratives
perquè es pugui reincorporar demà. 

Finalitzat  el  debat,  vist  el  dictamen  favorable  de  la  comissió  informativa  permanent  General  de
14/7/2016, s'aprova amb 10 vots a favor (7 EL PI, 3 PP), 1 abstenció (PSOE), 1 en contra (MES) el
següent acord: 

«A la vista de la sol· licitud de reconeixement de compatibilitat per a l'acompliment del lloc de funcionari
amb l'exercici d'activitat privada presentada pel Sr. Jaume Vidal així com les declaracions jurades de
28/6/2016 i 18/7/2016. 

Vista la documentació que consta a l'expedient,  i de conformitat amb els articles 14 de la Llei 53/1984,
de 26 de desembre, i 50.9 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals  aprovat  pel  Reial  decret  2568/1986,  de 28 de novembre,  el  Ple,  a  proposta  de la  Comissió
informativa de 14/7/2016, adopta per majoria, el següent, ACORD

PRIMER. Reconèixer al Sr. Jaume Vidal Bauza, amb DNI 42987209W la compatibilitat amb l'exercici de
l'activitat de graduat social per entendre que no s'impedeix o menyscaba l'estricte compliment dels seus
deures ni  es compromet la  seva imparcialitat  i  independència,  segons la  documentació que consta a
l'expedient i les declaracions jurades de la persona interessada de 28/6/2016 i 18/7/2016.  

SEGON. Reduir el complement específic el 30% de la seva retribució bàsica, exclosos els conceptes que
tinguin el seu origen en l'antiguitat. Així mateix, el reconeixement de compatibilitat no podrà modificar la
jornada de treball i horari de l'interessat i quedarà automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc en
el sector públic. 

TERCER. Notificar l'Acord adoptat a l'interessat. 

SETÈ. DACIÓ DE COMPTE INFORME MOROSITAT 2016
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Se dona compte de l'informe de morositat del primer trimestre de l'any 2016 d'acord amb l'article 4 de la
Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials i la corporació queda assabentada. 

VUITÈ. MOCIÓ DE LA FELIB EN RELACIÓ A LA DEMANDA DE  MÉS FORMACIÓ PER A
POLICIES LOCALS 

La Sra. Batlessa explica aquesta moció proposada per la FELIB a favor de fer cursos per a la policia com
per exemple el de control per radar. 

El ple de l'Ajuntament de Porreres, vist el dictamen favorable de la comissió informativa de 14/7/2016,
aprova per unanimitat el següent acord: 

«DEMANDA DE MÉS FORMACIÓ TENDENT A LA CAPACITACIÓ DE NOUS PROFESSIONALS
PER  ESSER  DESTINATS  A REFORÇAR  LES  PLANTILLES  DE  LA POLICIA LOCAL  DELS
MUNICIPIS DE LES ILLES BALEARS.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’article 30.19 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears estableix que la Comunitat Autònoma, entre
d’altres, té competència exclusiva en matèria de coordinació en relació amb les policies locals.

L’article 28 de la Llei 4/2013 de Coordinació de Policies Locals estableix que correspon a la conselleria
competent en matèria de policies locals, a través de l’Escola Balear d’Administració Pública, l’exercici de
les competències relacionades amb la formació dels cossos de policia local. La superació dels cursos
impartits per l’Escola Balear d’Administració Pública constitueix un requisit necessari per accedir a les
diferents categories dels cossos de policia local.

L’Article 30 de la Llei 4/2013 de Coordinació de les Policies Locals estableix que correspon al Govern de
les Illes Balears les competències sobre la formació de la capacitació professional per complir les tasques
pròpies dels cossos de policia local i dels policies als ajuntaments que no hagin constituït cos de policia
local. 

A les Illes Balears existeix una significativa manca de persones que reuneixi els requisits per a l’accés als
cossos de policia.
Aquesta  mancança  ve  donada,  en  gran  mesura  per  la  falta  de  realització  de  formació  tendent  a  la
capacitació, formació que ha de dur a terme el Govern de les Illes Balears. 

Aquesta escassetat repercuteix negativament als ajuntaments de les Illes Balears, ja que no poden cobrir
adequadament les places vacants existents a les seves plantilles de la policia local. Aquesta situació, amés,
està  posant  en  perill  la  seguretat  ciutadana  i  la  resta  de  funcions  assignades  a  la  Policia  Local,
especialment durant els mesos d’estiu,  ja que el  servei públic no té la dotació adequada per atendre
l’afluència de tanta gent.

Per tot això exposat, el ple de la corporació adopta el següent ACORD:

Primer. Instar al Govern Balear a programar i realitzar amb caràcter urgent, cursos de capacitació de
policia local, a l’efecte d’augmentar significativament l’oferta potencial de persones que puguin participar
a  les  corresponents  convocatòries  efectuades  pels  diversos  ajuntaments  amb  l’objectiu  de  cobrir  la
demanda i les necessitats de les seves plantilles de policia local. 

Segon. Remetre còpia d’aquest acord a la Consellera d’Hisenda i Administracions Públiques del Govern
de les Illes Balears i a la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears.»
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NOVÈ. MOCIÓ PER A LA SOL·LICITUD D'AMPLIACIÓ DE L'I ES PORRERES (EL PI)

La Sra. Batlessa explica aquesta moció en la  què s'explica els  tràmits que s'han duit  a  terme per a
sol· licitar l'ampliació de l'IES Porreres i se demana a la conselleria que contesti per escrit. 

El Sr. Joan Barceló, regidor MES, diu que està d'acord amb el contingut dels acords i que es necessària
l'ampliació perquè ha augmentat el nombre de matricules. Pel que fa a l'exposició de motius diu que no
s'han adjuntat els retalls de premsa. La Sra. batlessa contesta que els retalls de premsa son per justificar
que se va fer la reunió i que no s'han adjuntant per un descuit. També fa referència a la modificació de les
normes i demana en quin estat se troben. El Sr. Jaume Martorell, regidor d'urbanisme, contesta que se
varen aprovar provisionalment i el Consell ha informat les deficiències a l'Ajuntament. El Sr. Barceló
demana  si  poden  consultar-ho  i  se  contesta  que  poden  venir  a  mirar-ho.  El  Sr.  Martorell,  regidor
d'urbanisme diu que se vol saber que necessita la conselleria per fer l'ampliació, es a dir, si diuen que fa
falta comprar un terreny o reformular la qualificació de les normes del solar actual. La Sra. Batlessa
contesta que no està d'acord en què la conselleria vulgui fer un institut nou a Vilafranca enlloc d'ampliar
el de Porreres. La Sra. Batlessa diu que els hi ha demanat que necessiten per poder ampliar-ho, si volen
un terreny que ens ho diguin per poder fer la tramitació.  Necessitam saber-ho per escrit,  diu.  El Sr.
Martorell, regidor d'urbanisme diu que s'ha modificat la normativa perquè se pugui edificar a d'alt i no
faci falta comprar un solar. El Sr. Martorell diu que no se pot comprar un solar si la conselleria no se
compromet. Volem que mos escoltin i fins ara no ho han fet, diu. El Sr. Barceló diu que donaran el sí a
l'ampliació,  diu  que  hi  estan d'acord  encara que  alguns aspectes  de  la  moció  son poc consistents  i
clarificadors. El Sr. Barceló diu que no pot defensar el conjunt global de la conselleria però si que pot
xerrar amb el director general d'aquesta qüestió. El Sr. Barceló, demana que si hi ha una delegació de
l'equip  de  govern municipal  que  va  a Palma  els  hi  agradaria  estar  assabentats  i  poder  defensar  els
interessos porrerencs i no assabentar-se per la premsa a posteriori, perquè llavors es difícil poder actuar.
La  Sra.  Batlessa  contesta  que  no  hi  ha  cap  inconvenient  perquè  pugueu  venir  a  la  reunió  amb  la
conselleria d'educació si hi ha més afinitat. La Sra. Batlessa diu que el que se va discutir a la reunió de la
conselleria no se va aixecar acta.

El Sr.  Mateu Suñer, regidor PP, diu que es molt important que contestin per escrit que fan comptes fer a
mig termini, es a dir a tres o quatre anys vista i que diguin si es un problema de ratios o de si no ho poden
fer ara. 

Finalitzat  el  debat,  vist  el  dictamen  favorable  de  la  comissió  informativa  permanent  General  de
14/7/2016, s'aprova per unanimitat el següent acord: 

«Exposició de Motius

Durant els darrers anys han estat vàries les mocions que el nostre grup ha presentat davant el ple de
l’Ajuntament de Porreres per sol· licitar l’ampliació de les instal· lacions de l’IES Porreres (s’adjunta còpia
de dites mocions). De fet, la darrera es va presentar conjuntament amb l’Apima, en data 22 de desembre
de 2015, també per acord del Consell Escolar Municipal.

Dites peticions argumentaven de manera sòlida i justificada la necessitat urgent de l’ampliació de les
instal·lacions de l’institut. Un dels principals motius és perquè l’institut es va crear per a 12 unitats i en
l’actualitat  són 19,  fent  això  que  els  espais  comuns com biblioteca,  casa  del  conserge,  magatzems,
despatxos i demés, s’utilitzin com a aula (s’adjunta també escrit que va redactar la direcció del centre per
explicar la problemàtica).

Recordar que a l’IES Porreres hi van alumnes de Vilafranca, de Montuïri i de Porreres i que a quan es va
crear, també es va fer amb el compromís de, en un futur pròxim, dotar el centre de batxiller, cosa que a
hores d’ara encara no s’ha produït.

També durant tots aquests anys i deferents legislatures, des del 2008, han estat moltes les vegades que
diferents representants de l’equip directiu, Apima i Ajuntament s’han personat a la conselleria d’educació
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per intentar aconseguir arguments sòlids i concisos de perquè no es du a terme dita ampliació amb les
aules necessàries per fer l’ESO, com de la possibilitat d’ampliar-ho a Batxiller. No obtenint resposta o bé,
aquesta era confusa o negativa.

Per això, els representants de El Pi al Parlament varen presentar una esmena als Pressuposts 2016 de la
Comunitat Autònoma, exigint al Govern una dotació pressupostària per poder executar l’ampliació de
l’IES Porreres. Essent dita esmena rebutjada.

Deixar constància també que la regidoria d’urbanisme ha fet una modificació puntual de les NNSS per tal
de canviar la normativa i permetre edificar en dues plantes a la zona de l’institut i així com a mínim poder
construir més aules, per tal de permetre una millor educació, digna i de qualitat. 

Resultat de l'aprovació per unanimitat de la darrera moció (22/12/15), la batlessa de Porreres, Francisca
Mora, acompanyada per l'equip directiu del centre, en data de 2 de març de 2016, es va reunir amb la
comunitat  educativa,  concretament  amb  el  director  general  de  Planificació  Ordenació  i  Centres,  Sr.
Antonio Morante Milla, amb el cap de Departament de Planificació, Sr. Jaume March Serra, el director de
l'IBISEC, Sr. Miquel Coll Cañellas i el cap de servei de  Centres Educatius, Sr. Jordi Escudero Tomás
(s'adjunta retall de la nota de premsa i fotografia justificativa), per tal de parlar personalment sobre les
nostres peticions i sol· licituds d'ampliació.

Una vegada més, la resposta fou negativa, essent els arguments pocs consistents i clarificadors i sense
deixar constància per escrit de tot el que s'havia parlat en dita reunió.

Ressenyar que el dia 8 de març de 2016, el Sr. Jordi Escudero es va desplaçar a l'IES Porreres per revisar
les condicions de les instal· lacions i valorar la situació plantejada. Tampoc es te cap acta de la visita
d'inspecció.

Atès que el nostre grup creu fermament amb una educació pública i de qualitat, vist que l'institut de
Porreres té uns resultats acadèmics molt  positius, essent enguany 77 els alumnes que han aconseguit
titular amb bona nota, volem manifestar que seguirem treballant perquè aquesta sol· licitud d'ampliació de
centre sigui un fet i reclamant el que consideram és més just pels joves del nostre municipi i en aquest cas
també pels joves de Vilafranca i Montuïri que també hi estudien.

Per tot això, s'acorda: 

1. Reclamar, una vegada més, a la Conselleria d'Educació del Govern Balear l'ampliació de les
instal· lacions de l'IES Porreres amb les aules i demés espais comuns necessaris per una educació
digna, tenint en compte les previsions d'augment d'alumnat pels anys vinents.

2. Reclamar, una vegada més, l'ampliació dels estudis de l'IES Porreres a Batxiller.
3. Exigir que un termini de 3 mesos, la Conselleria d'Educació- Direcció General de Planificació,

Ordenació i Centres o a qui correspongui, emeti una resposta per escrit, justificada i argumentada
de la decisió que s'adopti envers els diferents punts d'acord.

4. Instar als Ajuntaments de Montuïri i Vilafranca que aprovin aquesta mateixa moció per defensar
els  drets  educatius  dels  seus  ciutadans  i  a  tal  efecte,  una  vegada  aprovada  enviar-la  a  la
Conselleria d'Educació.

DESÈ. MOCIÓ PER A LA CONSTITUCIÓ D'UNA COMISSIÓ PER  ATORGAR AJUDES PER
TRANSPORT ESCOLAR ALS JOVES PORRERENCS QUE ESTUDIEN FORA DEL MUNICIPI
(PSOE)

El Sr. Veny, regidor PSOE, explica aquesta moció i sol· licita que se comenci a fer feina. La Sra. Maria
Antònia Veny, regidora d'educació, diu que la setmana següent se convocarà la comissió. La Sra. Batlessa
diu que s'han demanat les dades.

El  Sr.  Mateu  Suñer,  regidor  PP,  demana  que  se  tinguin  les  dades  amb  una  estimació  de  persones
beneficiàries de batxiller, eso i universitàries, perquè les comissions siguin efectives 
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El Sr. Barceló, regidor MES, demana quines persones formaran part del grup de treball. Considera que ja
hauria d'estar en marxa perquè el curs està damunt i no sabem qui hi ha de formar part. La Sra. Veny,
regidora d'educació, contesta que hi formarà part un representant de cada grup polític que designaran ells
mateixos.  

Finalitzat  el  debat,  vist  el  dictamen  favorable  de  la  comissió  informativa  permanent  General  de
14/7/2016, s'aprova per unanimitat el següent acord: 

«CONSTITUCIÓ D’UNA COMISSIÓ PER ATORGAR AJUDES PER TRANSPORT ESCOLAR ALS
JOVES PORRERENCS QUE ESTUDIEN FORA DEL MUNICIPI.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Al plenari celebrat el 7 de març d’aquest any, es va aprovar el pressupost del 2.016 per a l’Ajuntament de
Porreres. En aquest pressupost, hi constava una partida amb el títol “Ajudes per a transport escolar”.

Inicialment, en la proposta que es va presentar des de l’equip de govern, aquesta partida era de 5.000
euros. Tot i  que, posteriorment, a petició del Grup Socialista,  es va incrementar fins a 13.000 euros.
Gràcies  a l’acceptació  d’aquesta  esmena,  i  amb el  compromís de convocar  una  comissió  per  tal  de
determinar de quina manera s’atorgaven aquests 13.000 euros en ajudes per a transport escolar a joves
porrerencs que estudien fora del municipi, el Grup Socialista va recolzar els pressuposts de l’any 2.016.

Des del passat 7 de març, fins avui, 18 de juliol, hem anat reiterant, plenari rere plenari, la necessitat de
convocar aquesta comissió, per tal de poder tenir elaborada una proposta per distribuir aquests 13.000
euros  pressupostats  per  transport  escolar  entre  els porrerencs  i  porrerenques  que  estudien  fora  del
municipi, abans de l’inici del curs escolar 2.016 – 2.017.

Tot i això, aquesta comissió, a 2 mesos de començar el nou curs escolar, encara no s’ha constituït, i per
tant, no ha començat a treballar.    

Per tot això, el aprova la següent moció: 

Primer.  El Ple de l’Ajuntament de Porreres insta a l’equip de Govern a convocar una Comissió per a
estudiar com es poden articular les ajudes per transport escolar amb les que es va dotar el pressupost del
2.016 de l’Ajuntament.

ONZÈ. MOCIÓ PER A LA INCLUSIÓ D'ABONAMENTS I DESCOM PTES DE LES ENTRADES
PER A L'AUDITORI MUNICIPAL DE PORRERES (MES)

El Sr. Barceló, regidor MES, proposa que se facin descomptes i abonaments per a joves, jubilats i famílies
nombroses per fomentar l'animació sociocultural. Creu que es necessari potenciar una major afluència del
públic en general perquè creu que els joves ho descarten per motius econòmics. Per això proposa una
tarifa reduïda per menors de 26 anys en situació d'atur. 

El Sr. Mateu Suñer, regidor PP, diu que poden estar d'acord amb el contingut de la moció però pensa que
«errau el tir» en la fomentació. El més important es tenir clar el model que volem de l'auditori perquè no
sabem exactament com funciona. Es com un «batiburrillo» i no tenim clara la gestió. Les propostes son
bones però es molt difícil determinar les accions si no se sap el cost real pels ciutadans. Abans cal discutir
que en feim de l'auditori, si se dona a una concessió o se gestiona directament. Però ara hi ha una mescla,
per això ens abstindrem. Se fan moltes coses, actes, però falta saber com s'articula. 

El  Sr.  Gaspar Mora, regidor de cultura,  contesta que l'auditori  si  serveix com a  promoció  cultural  i
lingüística. Creu que es fa aquesta promoció cultural en diverses àrees com la dansa, ... també cedim els
espais a les entitats culturals per les seves activitats culturals com la banda de música, l'escola de teatre...
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també se cedeix a les escoles, a l'institut i se promouen activitats cap a les escoles i instituts com per
exemple la setmana del llibre. En relació a la part econòmica de la moció, no entén quins fonaments tenen
per calcular els descomptes. El Sr. Mora contesta que no fan empresa sinó que van a fer promoció i
difusió cultural i lingüística. Es a dir, no anam a guanyar doblers sinó posar un preu per fer cabals. Per
exemple hi ha obres que al Teatre Principal costen 15 euros i aquí 10. Hi ha molts d'exemples i podem fer
comparatives amb Manacor, Sa Màniga, ... Segons la meva visió es fa difusió cultural i promoció cultural
i lingüística per a totes les entitats. A les entitats de Porreres, que hi tenen accés gratuït, no els hi costa res.
Porreres és un poble culturalment molt viu. No me vull allargar més, però intentam dur activitats de
qualitat al mínim cost pels ciutadans per equilibrar el cost de l'ajuntament amb el del ciutadà. 

La Sra. Francisca Mora, batlessa, proposa retirar la moció per deixar-ho damunt la taula. Proposa fer una
reunió de la fundació per analitzar la seva activitat. Diu que hi ha d'haver la informació necessària com
les edats dels usuaris per poder estudiar els descomptes. Es vera que de cara a la galeria queda bé, però ha
de ser una proposta real. Diu que és interessant el fons de la moció però votam una cosa que no hem
estudiat.

El Sr. Miquel Àngel Veny, regidor PSOE, demana estudiar una mica més les dades i diu que crear una
comissió per estudiar creu que es una bona solució. 

El Sr. Joan Barceló, regidor MES, contesta que no se critica en absolut el que se fa, sinó que més aviat se
proposa el que no se fa. Diu que molts auditoris apliquen descomptes a les entrades per fomentar-ho. No
volem discutir això. No dubtam de la funció de normalització lingüística però creu que s'hauria de fer més
promoció per captar mes public de totes les edats perquè veim que els joves no tenen tants ingressos. No
hi ha inconvenient en retirar-ho de l'ordre del dia, però és una assignatura pendent no haver-ho fet. El
problema es que hi ha hagut un augment de l'IVA del 18 al 21 % i no entenem que no s'hagi fet amb els
toros. S'ha de fer alguna cosa perquè més gent vagi al teatre, perquè sigui competitiu i una referència. 

La Sra. Batlessa proposa retirar-ho i tractar-ho en una reunió de la Fundació Pública. Demana empènyer
del carro entre tots perquè l'auditori sigui una referència i li traguem rendiment. 

El Sr. Barceló diu que el mes de juliol està tancat per vacances. El Sr. Gaspar Mora contesta que es
necessari per fer tasques de manteniment. El Sr. Barceló diu que la web no està actualitzada. El Sr. Mora
contesta  que  hi  ha  un  problema  amb  el  software  però que  hi  estan  fent  feina  des  del  consorci
d'informàtica. 

El Sr. Barceló diu que li sembla bé retirar-ho però queden a l'espera de què es convoqui una reunió. 

DOTZE. MOCIÓ RELATIVA A LA AMPLIACIÓ DE LA PROTECCI Ó DE LES POSSESSIONS
DEL MUNICIPI DE PORRERES I PROMOCIÓ DE MESURES PER A LA PROTECCIÓ DEL
PATRIMONI (MES)

El Sr. Joan Barceló, regidor MES, explica aquesta moció. 

La Sra. Batlessa diu que no es tracta d'una negligència sinó que en aquesta cas, els propietaris havien
intentant arreglar-ho però estava a nom de son pare que estava malalt i no trobaven finançament. La seva
intenció es restaurar-ho per fer un agroturisme. 

El Sr. Jaume Martorell, regidor urbanisme, diu que aquesta possessió està inclosa al catàleg de patrimoni
que està aprovat inicialment i que el Consell ha indicat que s'han d'esmenar algunes deficiències. . També
diu que en el catàleg i ha devers 43 possessions i la moció únicament n'anomena 30 aproximadament.
També diu que hi ha devers 800 elements catalogats. Diu que no se poden tornar catalogar coses que ja hi
estan. Declarar una possessió com a BIC és greu perquè es una propietat privada i això ho limita com per
exemple estar obligats a deixar fer visites lliures. Està d'acord en fer una declaració bic d'elements com Sa
Creu. Pensa que per protegir les possessions es suficient en incloure-les en el catàleg. Diu que de 43
possessió n'hi ha 4 en situació de risc mitjà. En relació a fer un descompte a l'icio, proposa que se destini
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doblers de l'ecotaxa a preservar el patrimoni perquè si destrossam el que tenim no vendrà pus el turisme
als pobles d'interior. 

La Sra. Batlessa proposa que se transaccioni la moció en els punts que no hi acord. El Sr. Martorell diu
que no estan d'acord en el primer punt perquè ja està inclòs en el catàleg de patrimoni i considera exagerat
declarar-ho BIC. La Sra. Batlesssa també considera que implica castigar als propietaris perquè complica
la tramitació en el Consell si s'hi vol treure un rendiment econòmic. 

El Sr. Barceló està d'acord en transaccionar i modificar la moció però demana un augment de la protecció
del que tenim perquè és molt valuós. Sembla que el catàleg estigui dins un calaix i l'hem mirat quan ha
passat  qualque  cosa.  Les  possessions  serveixen  per  promocionar  l'entorn  cultural  i  patrimonial.  Es
frustrant mantenir aquesta legislació de l'època franquista i ara en la democràcia no tinguen nassos de
seguir-ho  protegint.  No  volem que  mos  estiguin  caient  baix  una  pala.  No  podem consentir  que  el
patrimoni s’esbuqui. Mos trobareu per millorar i modificar la proposta sempre que sigui possible. Cal
informar als propietaris i tenir el catàleg al dia. El patrimoni es una riquesa turística que se pot vendre a
l'exterior. 

El Sr. Martorell, regidor urbanisme, diu que en cas de Son Mas hi ha un projecte d'obra fet i que te en
compte mantenir  tots els elements com estaven abans. Diu que de 43 possessions n'hi  ha 3 o 4 que
necessiten ma de metge, tampoc mos podeu queixar massa. No està d'acord en aplicar descomptes en els
permisos d'obra, a més això no farà que una persona ho restauri. El descompte li sembla poc. Proposa
destinar-hi doblers de l'ecotaxa per aquestes coses. Està d'acord en impulsar el catàleg de patrimoni i
presentar-ho en un termini de 6 mesos per exemple. 

El Sr. Barceló demana un compromís per protegir més el nostre catàleg de béns patrimonials i augmentar
les mesures de protecció al màxim i difondre-ho. El Sr. Martorell diu que està a la web. El Sr. Barceló
està d'acord en transaccionar l amoció i presentar-ho en el proper ple. 

TRETZE. PROPOSTES D'URGÈNCIA

No se'n presenta cap. 

CATORZE.  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. 

QUINZE. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS I ACORDS AD OPTATS 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. 

SETZE. PRECS I PREGUNTES.

El Sr. Miquel Àngel Veny, regidor PSOE, diu que hi ha un forat a la voravia del carrer del Pou d'Amunt a
l'altra banda del taller. El Sr. Jaume Martorell, regidor d'urbanisme, contesta que hi ha un forat perquè
s'havia de sembrar un arbre. El Sr. Veny diu que hi podria haver algun petit accident. El Sr. Martell
contesta que la brigada hi va anar i que se posarà alguna cosa per evitar accidents. 

El Sr. Veny, regidor PSOE, diu que hi ha hagut robatoris a Porreres darrerament. La Sra. Batlessa contesta
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que dos. Un d'ells a un comerç per la part de darrera. La policia hi va anar. El Sr. Gaspar Mora, regidor
d'interior va fer el seguiment. La guàrdia civil no hi va anar perquè no tenen patrulla disponible, tocarien
ser 14 i just son 6 o 7. S'ha preparat una carta dirigida la delegació de govern de queixa. La Sra. Batlessa
proposa que se prepari una moció en aquest sentit pel proper ple. El Sr. Mateu Suñer, regidor PP, proposa
que se convoqui la comissió de seguretat per traslladar-ho. 

El Sr. Miquel Àngel Veny, regidor PSOE, diu que hi havia bastantes tapes de clavegueram per les rondes
en mal estat. El Sr. Martorell, regidor de manteniment, contesta que a final de mes s'havien de posar a
arreglar avaries. 

El Sr. Miquel Àngel Veny, regidor PSOE, demana si se llevaran les fonts de la plaça que queden. La Sra.
Batlessa contesta que encara no s'ha decidit res i que s'han fet altres canvis com la instal· lació de pilons.
El Sr. Veny diu que s'han d'intentar evitar demandes d'indemnització. 

El Sr. Joan Barceló, regidor MES, demana informació sobre la instal· lació de pilons a la plaça. Demana
qui les pot accionar i se contesta que la policia. També demana si s'ha tingut en compte que hi pugui
passar una ambulància o els bombers en cas d'emergència. La Sra. Batllessa contesta que son dispositius
normalitzats i  tant  els bombers com les ambulàncies disposen d'una clau universal. El  Sr.  Martorell,
regidor de manteniment, diu que abans se posaven unes valles i hi havia el perill que la gent les llevava
per passar el cotxe i llavors no les tornava a posar al seu lloc. El Sr. Barceló demana que han costat i se
contesta que devers 6,000 €. El Sr. Barceló diu que li fa llàstima que es facin aquests tipus d'actuacions
damunt la plaça, les quals espenyen la pavimentació, i demana si no s'hagués pogut preveure quan se va
fer la reforma de la plaça. Recorda que fa uns anys se varen instal· lar semàfors que no varen servir. Diu
que mentrestant se mantenen les fonts que poden ser com a trampes. Diu que li  fa  pena aixecar  el
paviment  que ha costat  molts  de doblers i  demana quins temps durarà.  El  Sr.  Martorell,  regidor  de
manteniment, contesta que li estranya que faci aquesta intervenció perquè sempre xerram de defensar la
seguretat dels vianants i dels nins que van a peu. La Sra. batlessa diu que si la gent respectàs les normes
de seguretat no seria necessari. El Sr. Martorell considera que l'actuació no es tan agressiva com diu i
considera menys estètic el pas de vianants. Continua dient que estarà satisfet si s'evita algun accident. 

El Sr. Mateu Suñer, regidor PP, diu que a la memòria del pla de participació ciutadana se recull una
petició de les entitats que es la manca d'espais. Diu que li ha sorprès perquè considera que hi ha molts
d'espais.  Demana  quina  es  la  conclusió  de  l'informe.  La  Sra.  Maria  Antònia  Veny,  regidora  de
participació, contesta que el procés de participació no està acabat. Ara s'han dut a terme uns tallers i
llavors es redactaran unes línies estratègiques per poder fer actuacions de feina. Una de les coses que han
sortit es que se demanen espais coberts per fer activitats per molta gent, com per exemples dinars de tots
els socis de la banda. 

El Sr. Suñer, regidor PP, li dona la impressió que han participat poques entitats i que se n'esperaven més.
La Sra. Maria Antònia Veny, regidora de participació, contesta que els tallers havien de ser reduïts per
recollir la informació. Diu que el procés de diagnosis no està acabat i que s'ha convidat a totes les entitats.
També diu que totes les entitats que han participat estaven contentes. 

El Sr. Suñer, regidor PP, demana que durant les festes no se solapin activitats a la mateixa hora. El Sr.
Rigo, regidor de festes, diu que és molt complicat perquè totes les entitats volen el seu moment i elles
mateixes proposen l'horari que consideren més adient. És una setmana molt intensa, diu. La Sra. Batlessa
diu que son afortunats perquè s'organitzen 110 actes per part de les entitats i totes ho volen fer durant les
festes. S'intenta que si coincideixen activitats sigui per diferents franges d'edat. El Sr. Suñer proposa que
se facin alguns actes conjunts.  

El Sr. Suñer, regidor PP, demana més neteja a les rondes. La Sra. Batlessa contesta que la Ronda de
Porreres, la Ronda Almassor i la de les Illes Balears és de l'Ajuntament. Explica que la Mancomunitat va
fer  una  renegociació  de  la  concessió  i  Porreres  se  va  demanar  que  vengui  la  agranadora.  Diu  que
l'ajuntament s'ha de fer càrrec de la neteja de rondes que no son nostres.  També diu que se va reunir amb
l'enginyer de carreteres i se va proposar cedir a l'Ajuntament la carretera de Montuïri fins el cementeri.
Diu que se va proposar canviar el carrer Major per la Ronda Estació, però abans l'han d'asfaltar. 
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El Sr. Suñer, regidor PP, demana que als contenidors del punt verd que fa servir la brigada no s'hi tiri de
tot sinó que ho triïn i vagin alerta.  

El Sr. Suñer, regidor PP, demana si es fa servir les oficines de S'Escorxador com a quarter de policia. Se
contesta que està aturat perquè hi ha un municipi que s'ha quedat sense policies i se fa un esforç entre els
dos municipis que queden fins que solventi aquesta mancança de personal. No hem arribat a estar allà
mai, però se seguirà amb la idea i hi feim feina. El Sr. Suñer entén que el poble que té mes policies hi surt
perdent. El Sr. Martorell contesta que cada poble havia de posar el mateix nombre de policies. El Sr.
Suñer diu que per ventura s'hagués pogut esperar a posar la persona. S'explica que la idea es estar els
matins a l'ajuntament i l'horabaixa allà. 

La Sra. Batlessa proposa que se condemnin els atemptats de Niça del 14 de juliol de 2016. La corporació
hi està d'acord. 

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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