
ACTA DEL PLE  NÚM.  8/2020  EXTRAORDINARI  I  TELEMÀTIC  DE  L´AJUNTAMENT  DE
PORRERES DE 10 DE SETEMBRE DE 2020

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ:  

- Núm. 8/2020.
- Caràcter: extraordinària.
- Data: 10 de setembre de 2020
- Horari: de 20:05 a 20:15 hores.
- Lloc: telemàtica
- Regidors/es assistents: Francisca Mora Veny, batlessa (El Pi); Jaume Martorell Mesquida (El

Pi); Miquela Bordoy Obrador (El Pi); Gaspar Mora Mulet (El Pi); Antoni Sastre Vanrell (El Pi);
Maria Antònia Veny Serra (El Pi); Maria Rosa Juan Moll (MES); Sebastià Lliteres Lliteres
(MES);  Bartomeu Garí  Salleras  (MES);  Joan Obrador  Gornals  (PP);  Maria  Agnès  Sampol
Sabater (PP); Teresa Julià Julià (PP); 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. A continuació, s'explica que es durà a
terme  la  sessió  plenària  extraordinària  de  manera  telemàtica  en  compliment  de  les  mesures
sanitàries imposades a causa de la Covid-19 per tractar els tres punts de l’ordre del dia. A l'hora a
dalt assenyalada es reuneixen telemàticament els Srs./es Regidors/es que s'indiquen a dalt presidits
per la Batlia i assistits per la Secretària de la corporació, amb la finalitat de dur a terme la sessió
plenària de l'Ajuntament que havia estat convocada pel dia d'avui.  Comprovada l'existència del
quòrum que exigeix la Llei, s'ordena el començament de la sessió amb l'ordre del dia indicat.

PRIMER. ESTUDI I APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

En compliment del que disposa l'art. 97.2 de la Llei 2012006, de 15 de desembre, municipal i de
règim local de les llles Balears, la batlia demana si algun membre de la corporació vol formular
qualque  observació  a  l'acta  de  la  darrera  sessió  anterior,  sense  que  ningú faci  cap  al·legació.
Finalment se sotmet a votació i s'aprova per unanimitat l'acta de la sessió plenària núm. 7/2020 de
27 de juliol de 2020.  

SEGON.  PROPOSTA DE NO ADHESIÓ AL PRÉSTEC VOLUNTARI PEL QUAL ES
DESTINARIA EL ROMANENT DE TRESORERIA A FAVOR DEL GOVERN DE L'ES-
TAT SEGONS L'ART. 3 DEL RD-LLEI 27/2020

La Sra. Batlessa proposa que es retiri aquest punt de l’ordre del dia perquè, avui, aquest Reial
Decret no ha estat convalidat al Congrés dels Diputats. Continua dient que a El Pi els alegra molt
que s’hagi rebutjat perquè creuen que no era un bon acord perquè no estava consensuat ni quedaven
clars alguns aspectes com per exemple, com es tornarien els doblers del préstec. Demana que, a
partir d’ara, se seguin totes les forces polítiques i, a través de la FEMP, es tingui en compte l’opinió
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dels  batles  i  batlesses  de les  illes i  es  faci  un  altre  acord o alternativa consensuada que sigui
beneficiosa pels interessos de les Illes Balears. Aquest no era l’acord que volíem tots, diu. 

A continuació dona la paraula als representants dels altres partits per comentar-ho. 

El Sr. Sebastià Lliteres, regidor MES per Porreres, diu que coincideixen amb el que ha dit la Sra.
Batlessa  en  representació  de  El  PI.  Són  dos  partits  petits  arrelats  al  territori  defugint  del
centralisme. Entenen que és un acord dolent pels municipis i que hagués perjudicat Porreres en
concret. Aquest acord de cessió dels romanents amb aquestes condicions no era bo i no els sembla
bé, però es pot estudiar un altre acord. Amb relació a la sortida o no de la FEMP, esperaran una
mica  a  veure  quines  són  les  seves  declaracions  o  reaccions  i  estudiaran  si  consideren  adient
presentar una proposta per sortir-hi, la qual intentaran consensuar amb altres grups. 

La Sra. Batlessa contesta que està totalment d’acord en esperar abans de proposar si sortir o no de
la  FEMP,  perquè  aquesta  valoració  avui  no  té  sentit.  Podem  esperar  uns  dies  a  veure  com
evoluciona la cosa, diu. 

La Sra. Maria Agnès, regidora PP, manifesta que estan molt contents que s’hagi derogat el reial de-
cret perquè anava en contra de l’Ajuntament de Porreres enviar els romanents al govern central.
Diu que aquests doblers són dels porrerencs i, tenint en compte la situació que es pateix ara mateix,
ens faran més falta que mai. Si s’ha d’estudiar sortir de la FEMP perquè no s’ha arribat a un con-
sens li donarem el suport, afegeix. 

El  Sr.  Miquel  Àngel  Veny,  regidor  PSOE, diu  que entén les  dues parts.  D’una banda,  davant
d’aquesta situació d’excepcionalitat, entenem que el govern central i autonòmic està una mica ofe-
gat i és normal que intenti trobar finançament per pagar totes les ajudes de suport que s’han ofert a
la ciutadania i, per tant, ho necessita. També entenc que aquests doblers són de l’ajuntament perquè
els ha estalviat durant aquests anys per culpa d’una llei que va aprovar el Partit Popular i que no
s’han pogut gastar en serveis com per exemple posar més policies. L’Ajuntament ara els necessita
perquè ha d’assumir competències que no sé fins a quin punt li tocaria, com per exemple en educa-
ció, diu. S’ha d’intentar arribar a un millor acord o a una altra solució consensuada més acceptada
àmpliament. Dit això, no té sentit dir més coses, afegeix. Amb relació a sortir no de la FEMP, s’ha
de pensar molt bé i creu que no s’ha de fer en fred perquè no té sentit sortir-hi ara per tornar-hi en-
trar d’aquí a mig any, per exemple. Crec que s’ha de pensar molt bé i esperar a veure qué passa,
diu. 

El Sr. Veny, davant aquesta situació greu d’excepcionalitat, fa una crida als ciutadans del municipi
perquè tothom hi posin el seu gra d’arena. Tot i ser un dels països que té les restriccions més dures,
hi ha una part de la població que no les respecta. No és igual si “jo no ho faig” perquè un gra d’are-
na més un altre fan una platja on poden anar els turistes que són els que donen rèdits econòmics a
les illes que tant ho necessiten. Fa una crida per conscienciar a tothom a fer un esforç i anar tots a
l’una. Diu que a ell també li agrada sortir de festa, anar a sopars o fer bauxa, però que com més avi-
at ens conscienciem que ara no ho podem fer, més aviat ho podrem tornar a fer, diu.  

La Sra. Batlessa diu que, acabat el debat es retira la proposta la qual no s’ha de votar però sí que
quedaran a l’acta totes les manifestacions que s’han fet. 
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TERCER. ELECCIÓ DE DUES FESTES MUNICIPALS PER L’ANY 2021.

La Sra. Batlessa explica que el Govern de les Illes Balears ha elegit les festes de l'any que ve i, ara,
l'ajuntament n'ha de triar dues. Es proposa que les festes locals per l'any 2021 siguin Sant Roc, que
és el nostre protector i Sant Joan, que és un dels nostres patrons. Pensem que, sempre que es pugui i
depenent de les festes que cauen en diumenge, s'hauria d'elegir Sant Joan.

El Sr. Lliteres, regidor de MES per Porreres, diu que hi estan d'acord. Pensen que reivindicar la
festivitat de Sant Joan Baptista com a copatró de Porreres el 24 de juny els hi sembla perfecte. A
veure si les podem gaudir, afegeix.

La Sra. Batlessa està d'acord en fer alguna cosa per conscienciar a la població de per què es trien
aquests dies per commemorar els patrons. Creu que s'han de recordar les qüestions històriques
perquè no sigui just un dia sense fer feina.

La Sra. Maria Agnès, regidora del PP, està d'acord amb l'elecció de les festes perquè són el patró i
copatró de Porreres. Pensa que s'han de tenir en compte cada any. Proposa que Sant Joan se celebri
una mica més com a dia festiu perquè es fan poques coses per commemorar el sant. Cada any ho
diem, malgrat que dependrà de l'economia. La gent té ganes d'estar plegada, socialitzar-se, si la
situació ho permet, perquè ens ho hem guanyat, diu.

Finalitzat  el  debat,  vist  el  dictamen  favorable  de  la  comissió  informativa,  el  Ple  acorda  per
unanimitat el següent.

«El Consell de Govern de 5 de juny de 2020 va aprovar el calendari de festes per a l'any 2021 en
l'àmbit de les Illes Balears. D'acord amb l'article 46 del Reial Decret 2001/1983, els ajuntaments
han de determinar dues festes locals en l'àmbit municipal per a l'any 2021. Finalitzat el debat, i vist
el dictamen favorable de la comissió informativa, el Ple de la Corporació acorda:

Primer. L'Ajuntament de Porreres fixa com a dies festius en l'àmbit municipal per a l'any 2021 els
següents: Sant Roc i Sant Joan.

Segon. Comunicar aquest acord a la DG de Treball i Salut Laboral».

I  no  havent-hi  més  assumptes  que  tractar,  per  la  Presidència  s'aixeca  la  sessió,  a  l'hora  dalt
indicada, de tot el qual, com a Secretaria, en don fe..

Vist i plau, la batlessa La secretaria,
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