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IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ:   
 
- Núm. 10/2020. 
- Caràcter: ordinària. 
- Data: 23 de novembre de 2020 
- Horari: de  20:05 a 22.10 hores. 
- Lloc: Sala Plens Ajuntament de Porreres 
- 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 
 
A l'hora a dalt assenyalada es reuneixen els Srs./es Regidors/es que s'indiquen a dalt presidits 
per la Batlia i assistits per la Secretaria 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. 
 
La Sra. Batlessa diu “bon vespre a tots i totes” i dona la benvinguda al ple ordinari del mes 
novembre, respectant les restriccions i mesures preventives sanitàries amb aforament limitat i 
fora l’assistència de públic perquè així l’espai ho requereix. Agraeix el servei de Porreres TV 
que fa possible que la gent ho pugui seguir de casa seva. A continuació es tracten els punts 
indicats a l’ordre del dia.  
 
 
 
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 Illes 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 ordinària 
núm. 9/2020 de 28 de setembre de 2020.   
 
 
 
SEGON. MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 15/2020 AMB LA MODALITAT DE 
TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS ENTRE APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES DE 
DIFERENT ÀREA DE DESPESA 
 
La Sra. Batlessa explica aquesta proposta de modificació de crèdits núm. 15/2020 amb la 
modalitat de transferència de crèdits entre aplicacions pressupostàries de diferent àrea de 
despesa  que consisteix a modificar partides que no s’havien gastat a les que en tenen necessitat 
per compensar la partida econòmica. En concret, es passen 100.000 euros de festes, publicitat i 
activitats culturals per: incrementar la partida relativa als convenis de suport de policies d’altres 
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municipis com Algaida, Montuïri, Vilafranca o altres municipis amb un import de 10.000 €; la 
retirada d’animals domèstics per part de Natura Park amb 3.000 €, per la seva manutenció o 
atenció veterinària; el subministrament per circulació com a senyals de trànsit verticals o pintura 
per senyalització de passos de vianants o les ratlles grogues, amb 7.000 €; la compra 
d’aglomerat, asfalt o grava per a la pavimentació de vies públiques amb 20.000; la recollida de 
residus de Mac Insular i servei de vigilància per cobrir baixes d’un treballador i recollida 
d’Adalmo amb 5.000 €; la neteja de camins, síquies, embornals i síquia de Banyeres amb 
13.000 €;  canvi d’enllumenat tipus led a l’ajuntament i passar el corrent de la sala de plens de 
125 a 220 W amb 12.000 €;  ajuda al comerç local i la promoció del producte porrerenc per 
import de 7.000 €; inclou 5.000 euros per fer una campanya de venda de suport al comerç local i 
l’enllumenat de Nadal; honoraris pel procediment contenciós núm. 261/2011 d’Altiare, empresa 
constructora, amb 3.000 €; material per brigada 5.000 €; i servei de recaptació de tributs 15.000 
€, perquè hi ha hagut una variació entre la previsió que ens donaren per fer el pressupost i la 
liquidació de final d’any. Explica que és un procediment habitual a final d’any perquè van 
fluctuant les diferents partides perquè no quedin partides en negatiu.  
 
La Sra. Maria Rosa Juan, regidora Més per Porreres, diu que el seu partit s’abstindrà. Volia 
saber a què es dedicaran en concret diverses partides, però ja s’ha explicat. Afegeix que malgrat 
que consideren necessàries la majoria de les noves partides, creuen que era el moment de fer 
alguna modificació pressupostària de despeses no executades per proposar algunes ajudes al 
sector comercial, educatiu, al col·lectiu de persones més desafavorides, etc. Sabem que hi ha 
temps també per plantejar-ho per l’any que ve. 
 
La Sra. Batlessa contesta que s’està preparant una campanya d’ajudes per a la reactivació 
econòmica del comerç. Diu que consistirà a posar damunt la taula la partida de 5.000 euros per 
distribuir entre les famílies que comprin de Porreres i que es distribuiran vals de descompte per 
gastar als comerços del municipi, però que encara s’està acabant de polir. Creiem que seria una 
bona acció de suport directa al comerç local. Aquesta acció s’ha plantejat al grup de batles de les 
illes, i una recomanació va ser fer aquest tipus de campanyes per moure més doblers i perquè 
arribin a més famílies. Amb relació al tema de famílies vulnerables, els 50.000 euros que es 
varen consignar de moment basten per cobrir les necessitats que hi ha i es creu que seran 
suficient fins a final d’any. De cara a l’any que ve, 2021, s’haurà de revisar com ha evolucionat 
aquest tipus de demanda d’ajuda i si fa falta, incrementar la partida l’any que ve.  
 
La Sra. Teresa Julià, regidora PP, també volien demanar realment on anaven destinades certes 
partides, però ara ja ho saben i si eren factures que es preveien o són factures que ja s’havien 
gastat. La Sra. Batlessa contesta que hi ha alguna partida que no estava pressupostada, com per 
exemple, la reparació de camins que s’ha fet de manera urgent que ocasionaven problemes a la 
circulació i d’altres, com la del comerç que es pressuposten per poder fer la campanya i que no 
quedin en negatiu. La Sra. Julià diu que el seu partit ho hauria destinat a una altra banda. La Sra. 
Batlessa explica que es destinen a les partides necessàries perquè no quedin en negatiu o on es 
preveu fer alguna actuació abans de final d’any.  
 
Finalitzat el debat, vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 12 de novembre de 
2020, se sotmet a votació i s’aprova per majoria absoluta amb 7 vots a favor (6 El Pi, 1 PSOE) i 
6 abstencions (3 Més per Porreres i 3 PP):  
 
«És necessari incoar expedient per a la modificació de despeses del Pressupost en vigor d'altres 
aplicacions del Pressupost vigent no compromeses, mitjançant la modalitat de transferència de 
crèdits entre aplicacions de despeses de diferent àrea de despesa. Aquesta modificació del 
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Pressupost Municipal no altera la quantia total d’aquest, s'imputa l'import total o parcial d'un 
crèdit a altres partides pressupostàries amb diferent vinculació jurídica, és per això, que en 
aquest cas, no resulta necessari presentar informe avaluant l'Estabilitat Pressupostària amb 
motiu d'aquesta modificació Pressupostària, ja que la mateixa no altera la quantia del 
Pressupost. 
 
D’acord amb els articles 177.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i 
22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, el Ple, a 
proposta de la Comissió Informativa, adopta per majoria absoluta el següent ACORD 
 
PRIMER. Aprovar l'expedient de modificació de crèdits núm. 15/2020 amb la modalitat de 
transferència de crèdits entre aplicacions pressupostàries de diferent àrea de despesa, d'acord 
amb el  següent detall: 
 

Descripció aplicació pressupostaria despeses Import BAIXA de crèdit 

Festes / Subministraments 10.000,00 338 / 22199 

Festes / Publicitat i propaganda 15.000,00 338 / 22602 

Festes / Activitats Culturals 50.000,00 338 / 22609 

Festes / Altres despeses diverses 25.000,00 338 / 22699 

TOTAL 100.000,00€  

 

Descripció aplicació pressupostaria 
despeses 

Import ALTA de crèdit 

Policia / Transf.a Ajunt.- convenis policies 10.000,00 132 / 46200 

Policia / Retirada d’animals 3.000,00 132 / 22799 

Ordenació del trànsit / subministraments 7.000,00 133 / 22199 

Pavimentació de vies públiques / subminis. 20.000,00 1532 / 22199 

Recollida de residus / despeses diverses 5.000,00 1621 / 22699 

Neteja viària / despeses diverses (camins) 13.000,00 163 / 22699 

Enllumenat / Manteniment instal·lacions 12.000,00 165 / 21300 

Fires i comerç / Promoció producte porrerenc 7.000,00 4311 / 22617 

Admin. Gral. / Jurídics, contenciosos 3.000,00 9200 / 22604 

Brigada / subministraments 5.000,00 9201 / 22199 

Gestió del sistema tributari / serv. recaptació 15.000,00 932 / 22708 

TOTAL 100.000,00€  

 
SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el tauler d'edictes de 
l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial, pel termini de quinze dies, durant els quals els interessats  
podran examinar-ho i presentar reclamacions  davant el Ple. L'expedient es considerarà 
definitivament aprovat si durant el citat termini no s'haguessin presentat reclamacions; en cas 
contrari, el Ple disposarà d'un termini d'un mes per resoldre-les. 
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TERCER. CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIRECCIÓ GENERAL DE 
CONSUM I L’AJUNTAMENT DE PORRERES EN MATÈRIA DE CONSUM 
ANOMENAT PROGRAMA «CONSUM A CA TEVA» 
 
La Sra. Batlessa explica aquesta proposta de conveni anomenat “Consum a ca teva” i diu que 
aquest programa ja fa diversos anys que es du a terme a l’ajuntament. Bàsicament és un 
programa de col·laboració entre la Direcció General de Consum i l’Ajuntament de Porreres. Si 
algú té dubtes de com tramitar una reclamació davant consum per una estafa, queixa, ...Venen 
aquí i els hi donam una mà en l’assessorament de la documentació que s’ha d’emplenar i en 
dirigir-los a l’administració supramunicipal per evitar desplaçaments. És un conveni de quatre 
anys i havia caducat l’anterior. Es tracta de renovar-lo i creiem que és una bona ajuda pels 
veïnats de Porreres. No hi ha moltes queixes, però les poques que hi ha s’ofereix una solució 
perquè puguin tenir el seu retorn si han tingut un perjudici econòmic.  
 
La Sra. Maria Agnès Sampol, regidora PP, demana que es confirmi que aquest conveni ja 
s’havia firmat anteriorment i ja estava en vigor i es contesta que sí. La Sra. Sampol diu que des 
del punt de vista del consumidor els sembla coherent, ara bé, tenim uns quants dubtes que 
voldríem que ens ho expliquéssiu, no sabem si costa res, amb què ens beneficia aquest conveni i 
quants registres hi ha hagut a Porreres perquè sigui necessari haver de contractar una persona 
perquè faci aquesta tasca?. Veiem que beneficia als consumidors. La Sra. Batlessa diu que no 
costa res, que no hi ha moltes reclamacions, al principi va ser el boom amb l’inici de les 
telefonies mòbils, però l’any passat no n’hi va haver. Diu que es donarà difusió i publicitat al 
conveni per informar els veïns. Explica que hi ha un baner a baix, tipus estanteria, amb tota la 
informació de consum. L’empleada que s’encarrega va fer un curs al seu dia. Segurament ara la 
majoria ho presenta en línia i la gent major se n’afluixa de presentar reclamacions, cosa que no 
hauria de ser així. La Sra. Sampol proposa que es faci un enllaç al web i es pren nota de la 
proposta.  
 
Finalitzat el debat, vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 12 de novembre de 
2020, se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat (6 El Pi, 1 PSOE, 3 Més per Porreres i 3 
PP):  
 
“Vista la voluntat de renovar el Conveni de Col·laboració entre la Direcció General de Consum 
i l’ajuntament de Porreres en matèria de consum, anomenat Programa «Consum a ca teva», el 
Ple de l’Ajuntament acorda:  
 
Primer. Aprovar el conveni que s’adjunta i facultar a la Sra. Batlessa a fer els tràmits oportuns 
per a la seva formalització.  
 
“Parts 
 
Patricia Gómez Picard, consellera de Salut del Govern de les Illes Balears, en l’exercici de les 
facultats que li confereixen els articles 11.c) i 80.4 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim 
jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i la Llei 7/2014, de 23 
de juliol, de protecció de les persones consumidores i usuàries de les Illes Balears.  
 
Francisca Mora Veny, batle/ssa de l’Ajuntament de Porreres, facultada per l’acord del Ple de 
l’Ajuntament de 23 de novembre de 2020 per signar aquest Conveni.  
 
Antecedents 
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1. La Conselleria de Salut i Consum i l’Ajuntament de Porreres, de comú acord, manifesten la 

voluntat d’unir esforços per establir una via de col·laboració àgil i eficaç en benefici dels 
consumidors i usuaris, mitjançant l’organització d’actes divulgatius en matèria de consum i 
defensa dels consumidors i usuaris. 

 
2. El Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears té atribuïdes competències en 

matèria de consum dins el marc de la Constitució i de l’Estatut d’Autonomia, les quals 
gestiona la Conselleria de Salut i Consum. 

 
3. Així mateix, la Llei 7/2014, de 23 de juliol, de protecció de les persones consumidores i 

usuàries de les Illes Balears, diu en l’article 91.2 que a l’efecte de coordinar l’actuació de 
les diverses administracions públiques es poden establir acords entre aquestes que permetin 
rendibilitzar els recursos humans i materials de què disposin i fer efectiu i eficaç el control 
del compliment de la normativa vigent.  

 
4. La Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local, atribueix als ajuntaments la facultat 

de promoure les actuacions adequades per satisfer les necessitats de la comunitat veïnal 
(art. 25). 

 
5. Per això, les dues parts acorden subscriure aquest Conveni, el qual té naturalesa 

administrativa i es regeix pel que disposa l’article 78 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de 
règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i 
supletòriament pel capítol VI del Títol Preliminar de la Llei 39/2015, de 26 de novembre, 
del règim jurídic de les administracions públiques. 

 
Ambdues parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquest 
Conveni, d’acord amb les següents Clàusules 
 
1. Objecte 

El present Conveni té per objecte definir el marc de col·laboració entre la Conselleria de 
Salut i Consum i l’Ajuntament de Porreres amb la finalitat de coordinar l’organització 
d’actes divulgatius en matèria de consum i defensa dels consumidors i usuaris en el 
municipi de Porreres i de facilitar la presentació de reclamacions de les persones 
consumidores i usuàries del municipi a les dependències municipals. 

 
2. Compromisos específics 

L’Ajuntament de Porreres ha de col·laborar amb la Conselleria de Salut i Consum en la 
recepció de reclamacions de consum que presentin a les dependències municipals els seus 
residents, i les ha de traslladar a la Direcció General de Consum al més aviat possible. La 
Direcció General, una vegada que rebi les reclamacions, les ha de tramitar per rigorós ordre 
d’entrada en el Registre.  
 

3. L’Ajuntament de Porreres es compromet a facilitar la infraestructura necessària per realitzar 
els actes divulgatius d’informació i formació, com ara els locals adequats per a la formació i 
divulgació presencial i per videoconferència, i convocar-hi els residents amb suficient 
antelació quan organitzi actes divulgatius al municipi. 
 

4. La Direcció General de Consum de Conselleria de Salut i Consum es compromet a posar a 
disposició de l’Ajuntament els monitors i conferenciants especialistes en temes de consum i 
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defensa dels consumidors que necessiti, tot tenint en compte les disponibilitats de la 
Direcció General. Per això, ambdues parts han d’elaborar de manera conjunta un calendari 
d’actes per realitzar al municipi de Porreres, que permeti aprofundir en les qüestions més 
rellevants per als consumidors. 

 
5. Vigència 

Aquest Conveni entra en vigor el dia que se signi i s’ha de mantenir vigent quatre anys. El 
Conveni es pot prorrogar si així ho acorden les parts, d’acord amb el que estableix l’article 
49.h) de la Llei 40/2015, o bé per una norma que així ho estableixi. 

 
6. Extinció del Conveni 

Són causes d’extinció del Conveni: 
a. L’incompliment d’una de les parts de les obligacions i els compromisos assumits. 
b. L’acord mutu. 
c. La impossibilitat sobrevinguda del compliment de les obligacions, sempre que no 

sigui imputable a qualsevol de les parts signants del Conveni. 
d. Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del Conveni. 

 
7. Règim jurídic i jurisdicció competent 

Les qüestions litigioses que sorgeixin sobre la interpretació, la modificació, la resolució i els 
efectes que es puguin derivar de l’aplicació del Conveni s’han de resoldre d’acord mutu 
entre les parts. Si no n’hi ha, s’han de resoldre definitivament mitjançant l’arbitratge de dret, 
per un col·legi arbitral format per tres àrbitres, que s’han de designar de la manera següent: 
un per part de l’Administració de la CAIB, un altre per l’Ajuntament i el tercer a elegir 
d’acord comú per part dels dos àrbitres anteriors designats. Les parts es comprometen a 
acatar el laude arbitral que es dicti. 

 
8. Protecció de dades 

Les parts han de complir, en tot moment, el que disposen la Llei orgànica de protecció de 
dades de caràcter personal vigent i el Reglament (UE) de protecció de dades vigent.  

 
Com a mostra de conformitat, signam aquest conveni en dos exemplars. 
 
Palma, …. xxx 
 
Per la consellera de Salut i Consum  Per la batlessa de l’Ajuntament de Porreres 
 
 
Patricia Gómez Picard” 
 
 
 
QUART. DACIÓ DE COMPTE DE LA CONVOCATÒRIA DE BEQUES DE 
TRANSPORT ESCOLAR 2020/2021 
 
La Sra. Maria Antonia Veny, regidora d’educació, explica que se segueixen les convocatòries 
dels darrers anys, el pressupost és de 13.000 euros. L’únic canvi és que ja no hi ha la 
incompatibilitat de les beques amb els descomptes de l’EMT de transport públic perquè no és el 
mateix concepte. La intenció és que siguin unes ajudes de fàcil tramitació i assequibles pels 
joves. La Sra. Batlessa explica que el grup de MES va fer una aportació a la Comissió perquè  
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considerava que eren compatibles ambdues ajudes i es va solucionar el dubte de què una cosa és 
accedir a la xarxa de transport públic de Palma i l’altre, una beca que permet beneficiar-se com 
estudiant i amb aquest criteri diferenciador es va poder llevar aquest límit. S’explica que de 17 
beneficiaris s’ha incrementat fins a 56 l’any passat. Estam contents que les ajudes arribin a més 
gent. De cara a l’any que ve, la comissió ja decidirà si s’augmenta la partida segons el nombre 
de sol·licituds. Enguany, no s’ha alterat la justificació de les beques malgrat que durant el 
confinament no hi va haver classe presencial durant uns mesos, no es va tenir en compte, per 
compensar els perjudicis que hagin pogut tenir per la COVID. 
 
La Sra. Maria Rosa Juan, regidora MES per Porreres, diu que al final s’ha apostat per la 
“discriminació positiva” que nosaltres vàrem defensar fa un any, i que se’ns va dir que era 
incompatible. Ja vàrem avisar llavors que no era incompatible, ja que una cosa són descomptes i 
una altra una subvenció. Que el ciutadà o joves de Porreres rebin un doble descompte no ens 
preocupa, perquè al cap i a la fi fomentem el transport públic. La Sra. Batlessa diu que es tracta 
de fomentar el transport públic en lloc del cotxe, que sempre és positiu. 
 
La Sra. Maria Agnès Sampol, regidora PP, proposa, com altres anys, que a més, els beneficiaris 
de l’ajuda o subvenció haurien d’assolir un 60% com a mínim dels crèdits o assignatures a les 
quals està matriculat i entregar un full que certifiqui els resultats acadèmics. Perquè la persona 
que te la beca, tingui compromís per assolir els resultats acadèmics i no sigui just pel concepte 
d’assistir a classe. Ja ho diguérem l’any passat. La Sra. Batlessa diu que seria un altre tipus de 
beca, perquè aquest just és pel concepte de transport i desvirtua el sentit de les beques exigir un 
resultat acadèmic. Els alumnes poden accedir a beques per resultats acadèmics. La Sra. Sampol 
diu que és una qüestió de compromís. El Sr. Veny diu que hi pot haver alumnes que per diverses 
circumstàncies quedin defora. El Sr. Lliteres diu que si una persona està malalta, per exemple, 
no podria complir. La Sra. Batlessa diu que es pot parlar a la propera comissió. La Sra. Veny diu 
que no és una mala idea fomentar el compromís, però creu que no és l’objectiu.  
 
La Sra Sampol, diu que a la passada convocatòria no s’ha concedit tot el pressupost de 13.000 
sinó just 11.000 euros. S’explica que hi ha persones que no ho han justificat perquè no han 
acabat el curs, per exemple. La Sra. Sampol demana si hi hauria la possibilitat de poder invertir 
aquest romanent a algun tema relacionat amb l’àmbit educatiu? La Sra. Batlessa explica que 
aquest import no es pot passar a un altre any, però que queden a la partida d’educació. Per 
exemple, enguany s’ha donat una ajuda a les Apimas de 3.000 euros cadascuna en material 
escolar o fer alguna activitat escolar en els centres perquè no tingueren el benefici de les festes 
de Sant Roc, diu la Sra. Batlessa.    
 
Finalitzat el debat es dona compte de les bases següents i el Ple queda assabentat.  
 
«Expedient núm.: 740/2020 
Procediment: Subvencions per Concurrència Competitiva per a la concessió de subvencions en 
matèria de Beques transport escolar 2020/2021 
 
RESOLUCIÓ D'ALCALDIA 
 
Vista la proposta de la regidora d’educació de la convocatòria i les bases reguladores de les 
beques   per   al   transport   escolar   per   estudis   reglats   per   estudiants   empadronats   en el   
terme municipal  de  Porreres  i  que,  per  a  aquesta  finalitat  existeix  crèdit  adequat  i 
suficient  en  la partida pressupostària “324 48009 Ajudes per a transport escolar” del pressupost 
per a l'any 2020 per import de 13.000,00 €. 
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Atès que s’ha donat compte a la Comissió Valorativa i al Ple de la corporació en sessió de 23 de 
novembre de 2020.  
 
Examinada la documentació que l'acompanya i de conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 
21.1.f) i s) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, RESOLC 
 
PRIMER. Aprovar  la  convocatòria   per  a  la  concessió de  subvencions per procediment  de 
concurrència competitiva en matèria de Beques transport escolar 2020/2021,amb el text que 
figura en l'Annex I de la present proposta de Resolució. 
 
SEGON. Aprovar la despesa de 13.000 €, a la qual ascendeix l'import de la subvenció, per a la 
qual   existeix   crèdit  adequat  i  suficient  a  la partida  «324 48009  Ajudes  per  a transport 
escolar” del pressupost per a l'any 2020. 
 
TERCER. Designar com a òrgan instructor a la regidora d’educació, la Sra. Maria Antònia 
Veny, i com a membres de l'òrgan col·legiat encarregat d'emetre informe en el qual es concreti 
el resultat de l'avaluació efectuada al Sr. Jaume Martorell, Antoni Sastre Bauçà, Maria Agnès 
Sampol, Miquel Àngel Veny o persones en qui deleguin.  
 
Annex I. Convocatòria de subvencions en matèria de transport escolar i educatiu reglat pel curs 
escolar 2020/2021 en règim de concurrència competitiva. 
 
1. OBJECTE DE LES SUBVENCIONS 
 
1. L'objecte d'aquestes bases és la regulació de les beques per al transport escolar per estudis 
reglats (inclosos batxiller, graus formatius, universitaris) per estudiants empadronats en el terme 
municipal de Porreres. 
 
2. Per a aquesta finalitat existeix crèdit adequat i suficient en la partida pressupostària “324 
48009 Ajudes per a transport escolar” del pressupost per a l'any 2020 per import de 13.000,00 €. 
 
3. S'entén per subvenció tota disposició dinerària realitzada per l'Ajuntament, a favor de 
persones públiques o privades, i que compleixi els següents requisits: 
a) Que el lliurament es realitzi sense contra prestació directa dels beneficiaris. 
b) Que el lliurament estigui subjecte al compliment d'un determinat objectiu, l'execució d'un 

projecte, la realització d'una activitat, l'adopció d'un comportament singular, ja realitzats o 
per desenvolupar, o la concurrència d'una situació, havent-hi el beneficiari de complir les 
obligacions materials i formals que s'haguessin establert. 

c) Que el projecte, l'acció, conducta o situació finançada tingui per objecte el foment d'una 
activitat d'utilitat pública o interès social o de promoció d'una finalitat pública. 

 
2. REQUISITS QUE HAURAN DE REUNIR LES PERSONES BENEFICIÀRIES 
 
Poden ser beneficiaris d'aquestes beques les persones físiques que compleixin els requisits 
següents: 
a) Estar empadronat en el municipi de Porreres durant tot l'objecte de la subvenció. 
b) Estar matriculat i assistir regularment a les classes (un 50% com a mínim) o presentar-se als 

exàmens d'un mínim del 50 per cent dels crèdits matriculats en el curs 2020/2021. 
c) Estar al corrent de les obligacions fiscals amb l'Ajuntament de Porreres i no trobar-se 
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sotmès a cap procediment de reintegrament de subvencions públiques o cap procediment 
sancionador incoat per aquest motiu els pares o tutors legals dels escolars. 

d) No tenir ingressos econòmics derivats d'activitats mercantils o laborals superiors a 3.000 € 
anuals. 

e) No ser beneficiari de cap altra subvenció pel mateix concepte.  
 
3. FORMA I TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS 
 
Les persones interessades han de presentar la sol·licitud d'acord amb el model annex II i 
s'adjuntarà necessàriament de la següent documentació: 
a) Fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o targeta de resident de l'estudiant i dels seus 

representants legals, si escau. 
b) Documentació acreditativa d'estar matriculat en el curs escolar 2020/2021. 
c) Declaració responsable del pare, mare, tutor/a legal de l'alumne, o del mateix alumne en el 

cas que sigui major d'edat, de no trobar-se inhabilitat per obtenir subvencions de les 
Administracions Públiques, de no ser deutor de la Hisenda pública i d'estar al corrent de les 
seves obligacions amb la Seguretat Social i de no trobar-se sotmès a cap procediment de 
reintegrament de subvencions públiques o cap procediment sancionador, establert a l'article 
13 de la Llei General de Subvencions.  

d) Dades del compte bancari a la qual s'ha de transferir l'import de la subvenció que 
eventualment es pogués concedir. 

e) Certificació acreditativa d'empadronament de l'estudiant. 
f) Declaració responsable de l'alumne de no tenir ingressos econòmics derivats d'activitats 

mercantils o laborals superiors a 3.000 € anuals i autorització de l'administració condecent 
per fer les comprovacions oportunes 

g) Declaració responsable que no s'han sol·licitat ni se sol·licitaran altres subvencions pel 
mateix concepte. 

 
Les sol·licituds es formularan en el model que figura com a Annex II d'aquesta convocatòria. Es 
dirigiran a l'Alcaldia-Presidència de l'Ajuntament, i es presentaran en el Registre d'entrada de 
l'Ajuntament o per qualsevol dels mitjans assenyalats en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en el termini 
de vint dies hàbils des de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial. 
 
4. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ DE LES SUBVENCIONS 
 
1. En el cas que, conclòs el termini de presentació de sol·licituds, aquesta no reuneixi els 
requisits necessaris per a la seva tramitació, es requerirà al sol·licitant perquè esmeni les 
deficiències advertides en el termini màxim i improrrogable de 10 dies hàbils, quedant advertit 
que de no fer-ho així, es tindrà per desestimada la seva sol·licitud, d'acord amb el que es disposa 
en l'article 68.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques. 
 
2. El procediment de concessió de la subvenció s'ajustarà al procediment de tramitació de 
subvencions de la Llei General de Subvencions 38/2003, i al procediment administratiu comú 
previst a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques. 
 
3. Per a la valoració de les sol·licituds es constituirà una comissió de valoració que estarà 
formada per la regidora d’educació, la qual exercirà la presidència, i 4 vocals en representació 
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de tots els partits polítics del consistori. Així mateix es nomenarà els corresponents suplents. 
 
4. Correspon a la comissió de valoració formular la proposta de resolució. La proposta, que no 
tindrà caràcter vinculant, haurà d'expressar la relació de sol·licitants pels quals es proposa la 
concessió de la subvenció, i la seva quantia, expressant els criteris de valoració seguits per 
efectuar-la. En qualsevol cas, la Comissió Avaluadora pot executar totes les actuacions que 
consideri necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut de 
les quals s'hagi de pronunciar la resolució i sol·licitar tots els informes i la documentació que 
consideri pertinents per resoldre. 
 
5. CRITERIS OBJECTIUS PER A LA CONCESSIÓ DE LES SUBVENCIONS I 
PONDERACIÓ DELS MATEIXOS 
 
Tindran dret a la subvenció les persones que reuneixin els requisits per ser beneficiaris de la 
subvenció d'acord amb el que disposa l'apartat 2 de la convocatòria. 
 
6. QUANTIA INDIVIDUALITZADA DE LES SUBVENCIONS O CRITERIS PER A LA 
SEVA DETERMINACIÓ 
 
1. La present convocatòria és finançada amb càrrec als pressupostos municipals en les següents 
partides i quanties: 324 48009 Ajudes per a transport escolar per import de 13.000 €. 
 
2. L'import de les beques serà el resultat de repartir proporcionalment la quantitat pressupostada 
pel nombre total de sol·licituds admeses amb un límit màxim de 300 € per sol·licitud. 
 
7. ÒRGAN COMPETENT PER A LA INSTRUCCIÓ I RESOLUCIÓ DEL PROCEDIMENT I 
TERMINI DE RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ 
 
1. L'òrgan competent per iniciar i resoldre el procediment és l'Alcaldia de l'Ajuntament de 
Porreres. 
 
2. L'òrgan competent per instruir el procediment la regidoria d'educació. 
 
3. El termini per resoldre és de dos mesos comptadors des de l'endemà de la data de finalització 
del termini d'esmena de sol·licituds. Una vegada transcorregut el termini màxim per resoldre 
sense haver-se dictat resolució expressa, es podrà entendre desestimada la petició. Contra 
aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de 
reposició davant l'òrgan que l'ha dictat en el termini d'un mes comptador des que s'hagi notificat, 
o bé es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala contenciosa administrativa 
del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos des que s'ha 
notificat. 
 
8. TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DE LA FINALITAT I DE 
L'APLICACIÓ DELS FONS PERCEBUTS. 
 
1) El termini per justificar la subvenció finalitza l'1/10/2021 segons el model annex III. 
 
2) L'acreditació de la realització de l'objecte de la subvenció es realitzarà amb la presentació de 
factures o altres documents amb valor probatori equivalent amb validesa al tràfic jurídic 
mercantil o amb eficàcia administrativa, en els termes establerts reglamentàriament acreditatius 
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del pagament del servei de transport escolar (exemple: tiquets o factures de transport públic, 
despeses combustible...), sense que puguin ser admeses altres tipus de despeses indirectament 
relacionades (ex. despeses per a reparacions de vehicles particulars...). Tingués en compte que la 
despesa subvencionable no pot incloure l'iva que tingui la consideració de deduïble i per tant no 
subvencionable. 
 
Per tal d'acreditar que no han tingut ingressos econòmics derivats d'activitats mercantils o 
laborals superiors a 3.000 € anuals, la presentació de la sol·licitud faculta i autoritza a 
l'administració condecent a fer les comprovacions i requeriments oportuns i, en concret, a 
comprovar que el beneficiari/a té un número d'afiliació a la seguretat social. En aquest cas, es 
podrà requerir a l'interessat/da que aporti un certificat de vida laboral i/o una certificació dels 
ingressos obtinguts per l'agència tributària, o qualsevol altre document acreditatiu.  
 
3) Les subvencions objecte de la present convocatòria seran incompatibles amb qualsevol altra 
concedida per entitats públiques o privades pel mateix objecte. En cap cas, les persones 
interessades podran presentar com a despesa, qualsevol de les despeses ja presentades per 
justificar una altra ajuda o subvenció. D'acord amb el que disposa l'article 73 de la Llei General 
de Subvencions, per evitar qualsevol duplicitat de subvencions o ajudes, l'Ajuntament 
estampillarà les factures originals presentades amb el compte justificatiu, indicant la subvenció 
per a la justificació de la qual han estat presentades, i si l'import del justificant s'imputa 
totalment o parcialment a la subvenció. En aquest cas s'indicarà la quantia exacta que resulti 
afectada per la subvenció. 
 
4) Hauran de presentar-se originals i fotocòpies que seran diligenciades per l'administració 
municipal. A les factures es deixarà constància que han estat utilitzades com a justificant de la 
subvenció percebuda, especificant la seva utilització per a la justificació de la subvenció de la 
convocatòria corresponent. 
 
5) Una vegada presentada la documentació completa justificativa, es farà la seva preceptiva 
fiscalització i es podrà acordar el pagament de les subvencions concedides. 
 
9. PUBLICACIÓ 
 
Aquesta Resolució es publicarà en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, al tauler d’anuncis i a 
la pàgina web de l'Ajuntament de Porreres http://www.porreres.cat/. 
 
10. OBLIGACIONS DE LES BENEFICIÀRIES 
 
1. Són obligacions de les persones beneficiàries de les beques: 
a) Comunicar a l'Ajuntament l'acceptació o la renúncia de la beca en els termes de la resolució 

de la concessió. En qualsevol cas, l'acceptació s'entén produïda automàticament si en el 
termini de quinze dies comptables des que s'hagi notificat la resolució no es fa constar el 
contrari. També han de comunicar qualsevol modificació en la seva condició de beneficiari 
durant el transcurs de l'objecte de la subvenció.   

b) Sotmetre's a les actuacions de comprovació i control que pugui dur a terme l'Ajuntament o 
qualsevol dels òrgans de control financer competents i col·laborar i facilitar tota la 
documentació que els hi requereixi en l'exercici d'aquestes funcions de control. 

c) S'entendrà justificada la beca quan la documentació presentada per la persona beneficiària 
sigui aprovada per l'òrgan municipal competent. 

 



  
Ajuntament de Porreres 

  

2. L'incompliment de qualsevol de les obligacions anteriors pot donar lloc a la reducció i/o 
revocació de la beca amb la corresponent devolució de les quantitats percebudes, que es podran 
recuperar aplicant el procediment de constrenyiment i inhabilitant al beneficiari per rebre noves 
quantitats per aquests conceptes. Tot això, sense perjudici de poder exigir les responsabilitats 
que pogués tenir d'ordre penal, civil o administratiu. 
 
11. NORMATIVA APLICABLE 
 
En tot allò no previst en aquestes bases reguladores serà aplicable la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions, en el Reglament General de la Llei de Subvencions aprovat 
per Reial decret 886/2006, de 21 de juliol, la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, el Reglament de serveis de les 
Corporacions Locals de 17 de juny de 1955, el Reial decret Legislatiu 2/2004 pel qual s'aprova 
el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en les restants normes de dret 
administratiu que siguin aplicables, i en defecte d'això, les normes de dret privat. 
 
 
ANNEX II. SOL·LICITUD SUBVENCIÓ DE BEQUES PER TRANSPORT ESCOLAR 
2020/2021 
 
DADES DEL SOL·LICITANT 

 Nom i Cognoms:  
 DNI/NIE 
 Direcció (carrer, municipi, codi postal i província):  
 Telèfon Mòbil:  
 Correu electrònic:  
 Centre educatiu:  
 Compte corrent bancari:   

 
DADES DEL PARE/MARE/TUTOR/A LEGAL (si la persona beneficiària és menor edat) 

 Nom i Cognoms:  
 DNI 
 Direcció (carrer, municipi, codi postal i província):  
 Telèfon Mòbil:  
 Correu electrònic:  
 Compte corrent bancari:   

 
EXPOSO: 
 
PRIMER. Que, de conformitat amb les Bases, es concedeixi subvenció per a transport escolar 
per al curs 2020/2021 i declar sota la meva responsabilitat que les dades que es consignen són 
certes. 
 
SEGON. El sol·licitant declara: 
 Que totes les dades que consten en aquesta sol·licitud, i els documents que l'acompanyen, 

són certs. 
 Que compleix i accepta la normativa general vigent reguladora de les subvencions que 

atorga l'Ajuntament i tots els requisits exigits a les bases i la convocatòria per sol·licitar i 
atorgar aquestes subvencions. 
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 Que està assabentat/assabentada que la manca de justificació documental de les subvencions 
rebudes d'aquest Ajuntament no només comporta l'anul·lació de la subvenció i l'exigència 
de responsabilitats als perceptors, sinó que com a conseqüència no es tramitarà aquesta 
sol·licitud ni posteriors. 

 Que no és culpable en les prohibicions per obtenir la condició de beneficiari indicades als 
apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

 
TERCER. Acompany juntament amb la sol·licitud de la subvenció els documents següents: 

 Fotocòpia del DNI/NIE. 
 Certificat d'empadronament 
 Matricula escolar curs 2020/2021 

 
QUART. Declar sota jurament/promesa que les següents dades són certes. 
1. El/la sol·licitant no concorre en cap de les circumstàncies que impedeixin obtenir la 

condició de beneficiari de subvencions públiques, establertes en l'article 13 de la Llei 
general de subvencions. 

2. Estar al corrent de les obligacions fiscals amb l'Ajuntament de Porreres i les altres 
obligacions tributàries i de la Seguretat Social imposades per la normativa vigent i de no 
trobar-se sotmès/a a cap procediment de reintegrament de subvencions públiques o cap 
procediment sancionador. 

3. El beneficiari no té ingressos econòmics derivats d'activitats mercantils o laborals superiors 
a 3.000 € anuals. 

4. No ser beneficiari de cap altra subvenció pel mateix concepte. 
 
Per tot això, sol·licit que, de conformitat amb el que es disposa en els articles 22.1 i 23 a 27 de 
la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de Subvencions, em sigui concedit l'import 
corresponent amb base a la documentació aportada.  
 
Porreres, _____ de ____________________ de 2020. 
 
Beneficiari/a o representant legal del beneficiari/a de la subvenció 
Signatura: ________________________          Signatura: _________________________ 
 
ALCALDIA-PRESIDÈNCIA DE L'AJUNTAMENT DE PORRERES 
 
 
ANNEX III. COMPTE JUSTIFICATIU DE LA SUBVENCIÓ DE TRANSPORT ESCOLAR 
 
DADES DEL SOL·LICITANT I/O REPRESENTANT LEGAL  

 Nom i Cognoms:  
 DNI/NIE 
 Direcció (carrer, municipi, codi postal i província):  

 
1. MEMÒRIA DE L'ACTUACIÓ 
Les despeses que es presenten han estat utilitzades per a la realització de transport escolar per al 
curs 2020/2021 per part de l'alumne/a _________________________ amb 
DNI______________ al centre_____________________ pels estudis de 
_____________________________________________. 
2. MEMÒRIA ECONÒMICA. JUSTIFICACIÓ DEL COST DE LES ACTIVITATS 
REALITZADES 
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2. 1 Acreditació de la realització de l'objecte de la subvenció mitjançant la presentació de 
factures o altres documents amb valor probatori equivalent acreditatius del pagament del servei 
de transport escolar. Cal indicar els següents conceptes: 

 Descripció de la despesa 
 CIF 
 Data del pagament 
 Import 
 Despesa total 

 
(l'IVA no és subvencionable si tingués la condició de deduïble). Cal adjuntar les factures 
originals o còpies compulsades dels documents comptables acreditatius de la despesa i del seu 
pagament. 
 
2.2 Així mateix s'adjunta justificant acreditatiu del centre educatiu, de l'assistència regular a les 
classes docents (com a mínim el 50%) o haver-se presentat als exàmens a un mínim del 50% 
dels crèdits matriculats en el curs 2020/2021. 
 
Per tot això, d'acord amb el qual disposa la clàusula 8 de la Convocatòria de subvencions de 
transport escolar i d'acord amb el què estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, mitjançant la present, el beneficiari/a de la subvenció declar sota la meva 
responsabilitat: 
 Que totes les dades presentades en aquest compte justificatiu són certes. 
 Que totes les despeses presentades en aquest compte justificatiu s'han abonat íntegrament al 

proveïdor o subministrador pel concepte objecte de la subvenció. 
 Que no s'han presentat cap d'aquestes despeses per justificar cap ajuda o subvenció de cap 

altra Administració Pública, l'objecte de la qual coincideixi amb la subvenció del compte 
justificatiu que es presenta en aquest document.   

 Que no han tingut ingressos econòmics derivats d'activitats mercantils o laborals superiors a 
3.000 € anuals, la presentació de la sol·licitud faculta i autoritza a l'administració condecent 
a fer les comprovacions i requeriments oportuns i, en concret, a comprovar que el 
beneficiari/a està donat d'alta a la seguretat social. En aquest cas, podrà requerir a 
l'interessat/da que aporti un certificat de vida laboral i/o una certificació dels ingressos 
obtinguts per l'agència tributària, o qualsevol altre document acreditatiu.  

 Que els impostos indirectes que graven les despeses no són recuperables ni compensables i 
per tant resulten subvencionables./  Que els impostos indirectes que graven les operacions 
de despeses relacionades sí són recuperables o compensables i, per tant, no 
subvencionables, no incloent dits impostos  (*marcar el que correspongui). 

       
A fi de justificar l'adequada execució de la despesa realitzada i el fidel compliment de la finalitat 
per la qual va ser concedida la subvenció davant l'Ajuntament de Porreres, sol·licit rebre 
l'import de la subvenció concedida.     
 
Porreres, _____ de __________________ de 2020. 
 
Beneficiari/a o representant legal del beneficiari/a de la subvenció 
 
Signatura: __________________________  
 
ALCALDIA-PRESIDÈNCIA DE L'AJUNTAMENT DE PORRERES 
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CINQUÈ. DACIÓ DE COMPTE DEL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT I ELS 
INFORMES DE MOROSITAT DEL TERCER TRIMESTRE 2020 
 
La batlessa informa el següent: a l'Ajuntament la ràtio d'operacions pagades i el PMP és 7,83 
dies, a FAMP, ambdós, en 6,23 dies i a SMP, la ràtio en 22,84 dies i el PMP en 22,09 i el 
pendent de pagament en 2,61. Per tant, amb una mitja de 10 dies aproximadament les factures 
estan registrades, comptabilitzades i pagades. El ple queda assabentat. 
 
 
 
SISÈ. DECLARACIÓ INSTITUCIONAL PEL DIA INTERNACIONAL PER A 
L'ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES, 25 DE NOVEMBRE. 
 
La Sra. Batlessa llegeix la següent declaració institucional: 
 
"Des de l'any 1999 que l'ONU va declarar el 25 de novembre Dia Internacional per a 
l'Eliminació de la Violència contra les Dones, el moviment feminista d'arreu del món i moltes 
institucions ens fem ressò d'aquesta data, alhora que refermem el nostre compromís en la lluita 
contra la violència envers les dones. 
 
Cada any, les dades de dones assassinades per violència masclista són esgarrifoses, de la 
mateixa manera que ho són les dades de dones que denuncien patir violència per part de les 
seves parelles o exparelles. A més de ser cada any la comunitat autònoma amb la taxa de 
denúncia més elevada, seguim sent la comunitat amb més incidència de violència de gènere. 
 
A Mallorca, enguany foren assassinades tres dones per les seves parelles o exparelles, na 
Lillemor Christina Sundberg dia 21 juliol a Palma, na Habibe Ismail Emin el 15 d'octubre a 
Peguera i na Remedios Cortés el 3 de novembre a Palma. Des de 2003 han estat assassinades 
per la parella o exparella 36 dones a Mallorca. Més de la meitat de les víctimes residien en els 
nostres pobles. 
 
Construir-nos com a municipis cuidadors i protectors, ser veïnats i veïnades atents a les 
necessitats de les dones del nostre poble és un compromís ineludible. Cal construir pobles 
feministes, perquè la millor prevenció és la igualtat. 
 
Enguany s'ha publicat la macro enquesta que fa periòdicament la Delegació de Govern de 
Violència de Gènere, en la qual es constata que la meitat de les dones de l'Estat espanyol ha patit 
algun tipus de violència masclista. I quasi una tercera part de les dones majors de setze anys han 
patit violència física per part d'un home. Fer front al masclisme que considera que pot disposar i 
agredir el cos de les dones, és una tasca ineludible que tothom té en una societat democràtica. 
 
Prop del 7 % de dones han patit violència sexual i, d'aquestes, més d'un 90 % no la denuncia: 
per por, per vergonya, perquè massa sovint encara es jutgen les víctimes; perquè massa sovint la 
pregunta és com anava vestida i es carrega la responsabilitat sobre ella i no sobre l'agressor. Una 
de cada tres dones a Espanya han patit violència física, sexual o psicològica dins una relació de 
parella. Un 90 % de les dones que han patit violència tenia fills i filles, víctimes d'aquesta 
violència. També n'hem de tenir cura. 
 
Els infants dels nostres pobles han de créixer en entorns segurs. Moltes d'elles han viscut més de 
quaranta anys de maltractaments. De fet, un 20 % de les víctimes de violència de gènere són 
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dones grans. No podem consentir que les dones majors dels nostres municipis visquin i suportin 
tota una vida de maltractament. 
 
Moltes, per por o per desconfiança, no comuniquen la situació de violència que estan patint, per 
això és imprescindible seguir treballant per erradicar la violència envers les dones i crear les 
xarxes i sinergies socials necessàries per vèncer-la i per apropar-nos a aquelles que la pateixen. I 
això vol dir també posar el focus en l'agressor, apuntar cap al culpable i no la víctima. Com va 
rompre la relació? Amb qui es relacionava?, etc. Són comentaris que de vegades sentim o 
llegim... seguim tolerant justificacions velades que disculpen la reacció de l'agressor i que 
emmascaren el maltractament o l'agressió. 
 
Davant les violències masclistes seguim reaccionant, convidem tothom a reaccionari en 
refermem el compromís: 
1. Ens comprometem a posar fi a totes les formes de discriminació contra totes les dones i 

nines i a no escatimar recursos per fer-hi front. 
2. Ens comprometem a seguir treballant en el si de la Comissió Sectorial per una Mallorca 

Lliure de Violències Masclistes, col·laborant amb els altres ajuntaments i amb totes les 
institucions, creant sinergies per erradicar les violències envers les dones i nines. 

3. Ens comprometem a incentivar programes i tallers d'educació sexual, tant per a infants i 
joves, com per a pares i mares. 

4. Ens comprometem a donar suport i crear sinergies amb les associacions i col·lectius de 
dones i col·lectius feministes del nostre entorn, per fer front a les violències masclistes. 

5. Ens comprometem a interpel·lar els homes del nostre voltant, perquè esdevinguin còmplices 
en la lluita contra les violències masclistes. 

6. Ens comprometem a posar atenció especial a la situació de violència que pateixen moltes 
dones grans, dels nostres municipis. 

7. Ens comprometem a construir des de tots els àmbits un poble i una Mallorca feminista i 
lliure de violències masclistes." 

 
La Sra. Rosa Maria Juan, regidora Mes per Porreres, afegeix que, a més de violència física, hi 
ha un tipus d'educació que no es veu, però que totes hem patit. La igualtat implica tenir 
mateixos drets, dret a què ens xerrin bé, d'una bona educació i de respecte. 
 
La Sra. Maria Agnes Sampol, regidora PP, afegeix el següent: "Avui dia, i després d'uns quants 
anys d'haver declarat el 25 de novembre com a dia Internacional per a l'eliminació de la 
violència masclista no hem aconseguit conscienciar suficient a la societat i segueixen havent-hi 
dones maltractades tant psicològicament com físicament i moltes d'elles arriben a perdre la vida. 
Des del PP de Porreres manifestem la nostra solidaritat amb l'entorn afectiu de les dones 
víctimes i el nostre més sincer rebuig a qualsevol classe de violència, ja sigui masclista però 
també feminista. Per això, demanem la implicació de la societat en tots els àmbits per a la 
construcció d'un nou model social on no tinguin cabuda les violències en totes les seves 
expressions: econòmica, laboral, física, psicològica, sexual, institucional... i ens comprometem a 
treballar perquè aquest dia puguem arribar a celebrar que hem aconseguit eliminar la violència 
de gènere." 
 
La Sra. Batlessa afegeix que s'haurien de demanar responsabilitats polítiques per les 
manifestacions verbals de certs grups contra les dones. Demana als grups polítics a fer feina en 
positiu per a l'eliminació d'aquesta taca i actuar tots junts perquè això acabi. Alguns comentaris 
no ajuden a fer feina en positiu a favor de la igualtat. 
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SETÈ. MOCIÓ QUE PRESENTA MÉS PER MALLORCA PER EXIGIR AL 
CONSORCI DE TRANSPORTS DE MALLORCA RESTABLIR LA LÍNIA 
D'AUTOBUSOS ENTRE PORRERES I L'HOSPITAL DE MANACOR. 
 
La Sra. Maria Rosa Juan, regidora MES per Porreres, considera que és bàsic tenir una línia 
directa amb Manacor i l'hospital. A continuació llegeix els acords que proposen. 
 
La Sra. Maria Agnes Sampol, regidora PP, diu que estan totalment a favor amb què es demana a 
aquesta moció, ja que es tracta d'un servei essencial i al darrer ple vàrem comentar que estàvem 
disposats a preparar una moció conjunta. Ara bé, perquè quedi més clar en el segon punt dels 
acords diu que el que es pretén és l'ús del transport públic i nosaltres afegiríem abans d'això que 
sobretot és per garantir cobrir les necessitats bàsiques dels ciutadans, ja que no tothom disposa 
d'un transport privat per poder desplaçar-se fins a l'hospital. 
 
La Sra. Batlessa diu que les informacions a vegades es transmeten malament perquè la línia a 
Manacor no s'elimina sinó que canvia el recorregut per on passa, abans era per Vilafranca. No és 
cert que no es podrà anar a Manacor amb el bus. Ho vull aclarir perquè hi ha molta gent està 
preocupada per això, però no s'elimina sinó que passa per Felanitx per anar a Manacor. Fa dos 
anys es va mantenir una reunió amb el Consorci abans de la licitació del nou concurs públic per 
explicar els problemes que hi havia amb els busos. En concret, es va demanar la modificació de 
l'horari perquè es pogués arribar a l'institut de Felanitx i Manacor pogués usar les línies de bus i 
no haver de pagar transport discrecional. També es va acceptar la petició de posar una aturada 
davant els instituts de Manacor, a les rondes, perquè s'aturava enfora, devora l'hospital. El 30 
juliol de l'any passat vàrem tenir una altra reunió amb l'Amipa de l'institut i ens explicaren la 
modificació de la línia. L'ajuntament va presentar al·legacions i contestaren que no es podien 
modificar les condicions del concurs públic, però sí que estudiarien fer unes variacions. 
 
El Sr. Martorell, regidor d'urbanisme, diu que dijous varen tenir una altra reunió i s'han arribat a 
compromisos interessants. Diu que mantindran les mateixes freqüències de Porreres a Manacor 
passant per Felanitx, però que estudiaran afegir 2 o 3 freqüències passant per Vilafranca, amb 
una aturada a Vilafranca. Creiem que és molt positiu el compromís i millora el servei. 
Segurament llevarien la línia de Porreres a Llucmajor, que no s'usen tant. 
 
La Sra. Batlessa diu que es posa una línia de Porreres a Palma passant per Llucmajor per 
descentralitzar el volum de l'arribada al parc de Ses Estacions. Es tracta d'oferir dues 
possibilitats, amb relació a la línia que passa per Montuïri, que s'atura a Algaida. Volíem deixar 
clar que s'han fet reunions per presentar les reclamacions dels veïns de Porreres i també dels 
pares i mares dels alumnes de l'institut per no haver de pagar un transport discrecional. Agraïm 
l'esforç del Govern d'ampliar l'horari per Felanitx i donar l'alternativa a la línia de Vilafranca. 
 
El Sr. Lliteres, regidor MES per Porreres, diu que vàrem veure que la línia de Llucmajor era per 
arribar a Palma, però prioritzem la línia per Vilafranca cap a Manacor, per arribar a l'hospital. La 
Sra. Batlessa diu que és molt complicat canviar una línia perquè és un concurs públic. El Sr. 
Martorell diu que la línia de Llucmajor permet arribar a l'aeroport. El Sr. Garí demana si la 
proposta està en estudi o és ferma. La Sra. Batlessa diu que el compromís es ferma, però no ens 
han dit els horaris. No podem dubtar de la paraula, afegeix. 
 
La Sra. Batlessa diu que El Pi votarà en contra, no perquè no estam en contra dels arguments de 
la moció, sinó que no vull que vagi en detriment de la feina de l'ajuntament en aquest sentit. 
L'ajuntament ha fet la feina i pensem que no té sentit instar a fer una altra vegada la feina que ha 
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fet. Es va comentar de fer una moció consensuada, però finalment no ha estat així. El Sr. 
Lliteres diu que ningú els hi va dir res i que per aquest motiu presentaren la proposta. 
 
Finalitzat el debat, vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 12 de novembre de 
2020, es sotmet a votació i no s'aprova l'acord amb 7 vots en contra (6 El Pi, 1 PSOE) i 6 a favor 
(3 Més per Porreres i 3 PP): 
 
"Moció que presenten els representants de MÉS per Mallorca a l'Ajuntament de Porreres per 
exigir al Consorci de Transports de Mallorca restablir la línia d'autobusos entre Porreres i 
l'Hospital de Manacor. 
 
Fets 
 
1. Actualment (2020), el municipi de Porreres gaudeix d'una xarxa de transport acceptable; 
connecta amb Palma mitjançant la línia 490, que parteix de Portocolom, passa per Felanitx, 
Porreres, Montuïri, Algaida, Hospital de Son Llàtzer i arriba a Palma. A més d'aquesta, també es 
pot utilitzar la línia 495 que connecta el municipi de Santanyí amb l'Hospital de Manacor, que 
passen pes Llombards, ses Salines, Colònia de Sant Jordi, Campos, Porreres, Vilafranca i 
l'Hospital de Manacor. 
 
2. Fa aproximadament més d'un any que es varen adjudicar les noves concessions de les línies 
de transport públic d'autobusos. Pel que fa a la connectivitat entre els pobles de les comarques 
del Pla i del Llevant, les empreses Sagalés i Caldentey varen resultar les guanyadores. Tot i 
aquest fet, sembla que el procés de posada en marxa es retarda i no es preveu que fins a finals 
d'any comenci a funcionar. 
 
3. Amb el pla que es preveu implantar a finals de 2020, per Porreres hi passaria la línia 502, de 
Porreres fins a Palma, passant per Llucmajor; la línia 511, de Porreres a Felanitx; i la línia 403, 
que connectaria Porreres amb Palma passant per Algaida (un trajecte semblant al de l'actual línia 
490). 
 
4. Segons la nostra opinió, aquesta nova situació deixa el nostre poble sense una connexió 
directa amb l'Hospital de Manacor (centre hospitalari de referència del nostre municipi) així 
com amb el PAC de Vilafranca. Realment, és una mala notícia que la ciutadania de Porreres 
perdi la possibilitat d'acudir d'una manera ràpida i directa als serveis de salut en transport públic. 
 
5. És cert que hi ha la intenció de convertir Manacor i Felanitx en els centres de connexió de la 
zona, i que per tant la línia 511 cap a Felanitx estarà preparada, suposadament, per dur els 
usuaris de Porreres a Manacor, fent transbord a Felanitx. Però el que és ben segur és que perdem 
la connexió directa des de Porreres fins a l'Hospital de Manacor i pensam que és molt negatiu 
pels usuaris del nostre poble perdre un servei bàsic com aquest. 
 
Per tot això, el ple no aprova el següent: 
 
Primer. L'Ajuntament de Porreres insta el Govern de les Illes Balears a reconsiderar la decisió 
d'eliminar la línia 495 d'autobusos que connecta Porreres amb l'Hospital de Manacor. 
 
Segon. L'Ajuntament de Porreres insta el Govern de les Illes Balears a establir horaris i 
freqüències adequats i assequibles per part de la població, per a incentivar l'ús del transport 
públic i  garantir cobrir les necessitats bàsiques dels ciutadans. 
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VUITÈ. MOCIÓ QUE PRESENTA MÉS PER MALLORCA SOBRE LA NECESSITAT 
D'ACTUACIÓ MUNICIPAL EN MATÈRIA D'HABITATGE 
 
La Sra. Rosa Maria Juan, regidora MES per Porreres, llegeix els acords de la moció. 
 
La Sra. Batlessa diu que hi estan d'acord. L'habitatge no és una competència municipal, hi ha un 
greu problema d'execució perquè depenem d'altres administracions supramunicipals. És un 
problema greu. A Porreres, les cases que hi ha buides són de gent de la vila de propietat privada, 
no són dels bancs. Tots els habitatges que hi havia que estaven en possessió dels bancs, s'han 
venut. La darrera finca de pisos es varen vendre tots. No em consta que hi hagi fons voltor a 
Porreres. El Sr. Lliteres diu que n'hi ha, però es tracta d'una moció general. 
 
La Sra. Batlessa diu que a benestar social es donen ajudes per lloguer perquè ningú es quedi 
sense un lloc on viure. Certs col·lectius tenen dificultats per accedir a una casa de lloguer i les 
que hi ha han de complir les condicions d'habitabilitat. Amb relació al preu del mercat, és molt 
complicat i l'ajuntament no hi pot entrar. És l'únic en què discrepo una mica. Els ajuntaments 
podrien fer una proposta mitjana de preu de lloguer, depenent de les característiques del 
municipi o de la població. En els lloguers no hi ha un preu fix i això és molt complicat de 
gestionar. En el sector immobiliari sí que existeix. 
 
El Sr. Lliteres, regidor MES, diu que molts d'ajuntaments de Mallorca no tenen les eines per 
regular els preus, però es demana un posicionament. Amb relació al tercer punt, relatiu la 
regulació de l'IBI, es proposa la modificació per fomentar els lloguers d'habitatges desocupats. 
El Sr. Martorell diu que els habitatges del centre antic que queden buits no es poden llogar per 
les condicions en què estan. El Sr. Lliteres diu que s'haurien de donar ajudes de rehabilitació. La 
Sra. Batlessa diu que s'està plantejant ajudes de rehabilitació amb incentius per lloguer, si es 
lloga de caire social la rebaixa d'IBI seria més alta, però no és fàcil, el compromís hi ha de ser. 
 
La Sra. Teresa Julià, regidora PP, diu que el seu grup votarà en contra. El tema de l'habitatge és 
bastant seriós i nosaltres, estam totalment d'acord que tothom ha de tenir dret a un habitatge 
digne, siguin persones majors, joves o famílies, ara bé, vivim a un Estat de Dret democràtic, 
això entre altres coses implica llibertat de competència en el mercat, garantida per uns serveis 
jurídics independents. El mercat es regula per la llei de l'oferta i la demanda i sense 
intervencionisme de l'Estat, per això hauria de ser l'estat, ja que és qui disposa dels mitjans, qui 
s'encarregui de posar solució a aquests problemes sense intervenir al mercat privat i no 
l'ajuntament de Porreres. Per aquest motiu el nostre vot serà en contra. 
 
Finalitzat el debat, vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 12 de novembre de 
2020, se sotmet a votació i s'aprova l'acord amb 10 vots a favor (6 El Pi, 3 MES, 1 PSOE) i 3 en 
contra (3 PP): 
 
"Fets 
 
1. L'accés a un habitatge digne a totes les persones ha de ser una de les qüestions que més 
preocupin i ocupin ara mateix a qualsevol govern tant municipal, insular, autonòmic com 
estatal. La crisi del 2008 ens va mostrar la seva pitjor cara amb desnonaments de famílies que 
ho varen perdre tot, algunes fins i tot la salut o la vida. De cop i volta i sense haver superat 
l'última, ens ha vingut a damunt una nova crisi. 
 
2. Veiem com l'augment dels preus del lloguer i de la compra d'habitatge els últims anys a 
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Mallorca ha crescut de forma desproporcionada. Segons el Banc d'Espanya (2019) el creixement 
acumulat del preu de l'oferta de lloguer de Palma, per exemple, entre 2014 i 2019 ha estat del 
53%, el més elevat entre les capitals espanyoles, per sobre de Barcelona, Màlaga i Madrid. 
 
3. La declaració de l'estat d'alarma i la forta dependència del sector turístic coma motor 
econòmic i generador de llocs de treball ja ha mostrat els primers impactes negatius en 
l'economia de les Illes Balears, després de la publicació de l'augment de l'atur a l'abril en un 
62% de l'augment interanual, sent la Comunitat més afectada. 
 
4. Aquesta xifra suposava que abans de la crisi de la Covid-19 moltes famílies ja superaven el 
límit de dedicar més del 30% dels ingressos a pagar el lloguer. Ara, amb l'actual emergència 
sanitària i l'augment espectacular de demandes d'informació i expedients oberts podem 
assegurar que ens trobam front una emergència social. 
 
5. Cal matisar que en cap moment podem deixar de banda els drets que tenen les persones o 
empreses que tenen habitatges en propietat. Ens trobam amb moltes famílies que, ja sigui per 
herència, perquè ho han pogut pagar o ho estan pagant, tenen més d'un habitatge. Aquestes 
famílies tenen dret a gaudir de l'habitatge, a treure un rendiment econòmic. 
 
6. Les mesures preses per fer front a les despeses d'habitatge davant l'actual emergència 
sanitària i social no s'han vist correspostes amb la disminució dels preus de l'oferta. Mentre que 
petits propietaris estan arribant a acords amb els llogaters, la corresponsabilitat no és la mateixa 
per part dels grans tenidors privats. La realitat és que empreses, fons voltor o bancs qualificats 
de grans tenidors especulen amb l'habitatge mentre tenim famílies sense sostre digne. El cas de 
Palma, per exemple, és flagrant: barriades on la propietat dels habitatges està en molt poques 
mans i el nivell d'especulació és insuportable, per això pràcticament no hi ha residents. 
 
A Porreres, segons les dades proporcionades pel Consell de Mallorca sobre el cens d'habitatges 
buits de 2011 teníem aquell any 345 habitatges buits, sense habitar. Aquesta xifra suposa un 
13,45% del total d'habitatges (2.565) del municipi. No tenim dades actualitzades, però no és 
difícil d'imaginar que aquesta xifra no deu haver baixat gaire, si és que no ha pujat. En casos 
com aquests s'han de prendre mesures per defensar el dret de la ciutadania a un habitatge digne i 
per a ajudar també a l'emancipació dels joves.7. Que tenim un problema amb l'accés a 
l'habitatge és una realitat que hem d'afrontar i cert és que el problema és històric. 
 
Durant la passada legislatura i l'actual el Govern de les Illes Balears ha fet passes per resoldre el 
problema: la llei d'habitatge de les Illes Balears i el decret 3/2020 de mesures urgents en matèria 
d'habitatge són els dos exemples més evidents de la feina feta, juntament amb l'activació de 
l'IBAVI com eina fonamental a l'hora d'afrontar polítiques actives d'habitatge.8. Per solucionar 
el problema de l'habitatge, que ha de ser prioritari i s'hi ha de treballar des de totes les 
institucions, s'ha de reconèixer, també, que la problemàtica de l'habitatge a les Illes Balears 
s'agreuja a causa del fet que els salaris no van d'acord amb el preu de l'habitatge i la vida. 
 
Per tot això, el Ple municipal pren els acords següents: 
 
Primer. L'Ajuntament de Porreres demana al Govern Estatal que l'article 47 de la Constitució 
Espanyola sobre l'habitatge digne es converteixi en un dret fonamental. 
 
Segon. L'Ajuntament de Porreres demana al Govern Estatal que iniciï la tramitació 
parlamentària per afrontar l'emergència de l'habitatge amb mesures valentes i cooperatives a 
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través d'una Llei Estatal d'Habitatge, que permeti: 
a) Publicar l'índex de preus dels lloguers i facultar els Ajuntaments i el Govern de les Illes 

Balears a regular els preus i els increments per zones. 
b) Mantenir més enllà de l'estat d'alarma els incentius econòmics per afavorir la mediació entre 

propietaris i llogaters. 
c) Facultar els Ajuntaments per rebaixar fiscalment a través de l'IBI els immobles o habitatges 

desocupats que es posin en règim de lloguer per afavorir l'accés a l'habitatge a col·lectius 
desfavorits o als joves 

d) Ampliar el codi de Bones Pràctiques bancari per suavitzar algunes restriccions i revisar-lo 
per ampliar la moratòria de deutes hipotecaris. 

 
Tercer. L'Ajuntament de Porreres demana al Govern de les Illes Balears el desenvolupament de 
la Llei de l'Habitatge per fer aflorar els habitatges buits i aturar les polítiques abusives de 
mòbing que duen a terme els fons voltor a més de regular-ne el preu del lloguer. 
 
 
 
NOVÈ. DACIÓ DE COMPTE DECRETS DE BATLIA/REGIDORIES DELEGADES. 
 
La Sra. Maria Rosa Juan, regidora Mes, demana informació sobre el borsí de policia local, 
perquè han vist que ha començat una al·lota nova durant tres mesos. La Sra. Batlessa contesta 
que substitueix el darrer policia que ha entrat amb oposicions que està de permís per paternitat.  
 
La Sra. Juan, regidora Més per Porreres, demana informació de la transferència de crèdit de 
Tastart a Fundació Auditori per import de 10.500 euros i de què es tracta. La Sra. Batlessa 
contesta que no s’havien gastat i s’han passat a la fundació per compensar les activitats culturals 
que s’han fet durant l’any, per res en concret.  
 
La Sra. Maria Agnès Sampol, regidora PP, comenta que al decret de batlia de 15/10/2020 i 
12/11/2020 surt la donació del grup Parlamentari Més, també surt al decret del 12 de l’11 de 
2020. Els nostre grup també va fer dos donatius a Càritas de Porreres. La Sra. Batlessa diu que 
ho feren tots els partits. El Sr. Lliteres diu que Més per Porreres per voluntat pròpia ho seguirà 
donant fins desembre de 2020.  
 
 
 
DESÈ. DACIÓ DE COMPTE ACORDS JUNTA DE GOVERN. 
 
La Sra. Maria Rosa Juan, regidora Més per Porreres, demana informació per les factures de 
material esportiu i a benefici de qui són aquests materials? El Sr. Toni Sastre, regidor d'esports, 
diu que es varen canviar canastres pel pavelló amb un sistema que es pugui baixar perquè hi 
arribin els petits. 
 
La Sra. Maria Agnès Sampol, regidora PP, diu que ja s'ha comentat que a la Junta de Govern de 
29 d'octubre de 2020 surt una dotació econòmica de Més a favor de Càritas Porreres amb un 
import de 590 euros. Creiem que és un error i correspon a l'aportació de tots els grups polítics. 
 
La Sra. Sampol, regidora PP, demana informació sobre el talaiot dels Pagos que puja 13.000 
euros, ve subvencionat? Hem vist una sèrie de factures que semblen nòmines mensuals a un 
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parell de persones. Demana si això o paga l'ajuntament o vendrà del Consell per fer front a les 
tasques dels Pagos i qui ha contractat aquesta gent? El Sr. Gaspar Mora, regidor de cultura, diu 
que els projectes i les actuacions d'arqueologia vénen subvencionats pel Consell, no el 100%, 
sinó que va canviant, però les factures de la intervenció les paga l'ajuntament, no són nòmines, 
són factures de personal arqueòleg autònom, que justifiquen la feina feta amb factures i llavors 
les presenten al Consell per justificar-ho. 
 
La Sra. Sampol, regidora PP, demana informació d'una publicació a l'Última Hora en data del 
03/09/2020 amb un import que puja 687,28 euros d'una publicació de 31/08. La Sra. batlessa diu 
que va publicar informació sobre la gestió de la Covid i a finals d'any se sol publicar un 
reportatge de la gestió anual dels municipis. Diu que s'intenta col·laborar amb els diversos diaris 
que ho passen molt malament, tenen el retall i els hi poden enviar. 
 
La Sra. Sampol, regidora PP, demana informació de la factura de Logic Solutions per import de 
332,75 € cada mes. La Sra. Maria Antònia Veny diu que és l'empresa que du el manteniment del 
web de les empreses de Porreres. 
 
La Sra. Sampol, regidora PP, demana informació de l'adquisició d'un carruatge a Cristòfol Sala 
per un import de 600 euros. La Sra. batlessa contesta que s'ha comprat un carro antic de ferro, 
amb matrícula de Porreres, per posar a plaça tipus jardinera o element decoratiu. Ens va fer 
gràcia, perquè no ens constava que hi hagués un altre carro matriculat, diu. 
 
La Sra. Sampol demana informació de la factura de muntatges de targetes del Parc Verd i si 
s'han canviat les targetes. S'ha informat als ciutadans?, demana. La Sra. Miquela Bordoy, 
regidora de Medi Ambient, contesta que se n'han comanat de noves perquè hi ha gent que perd 
les targetes o que en demana de noves. A més s'ha de pagar el manteniment de l'aparell 
electrònic. 
 
La Sra. Sampol demana informació d'una factura de Crous Expert de tanques mòbils o material 
per a mobilitat per import de 1.763 euros. Es contesta que són 1.000 barreres mòbils. El Sr. Joan 
Obrador, regidor PP, diu que amb el vent se'n van cap al carrer. El Sr. Jaume Martorell diu que si 
fossin de ferro seria pitjor. 
 
La Sra. Sampol demana informació d'una factura de pistoles tèrmiques per valor de 900 euros i 
demana quantes se n'han comprades. El Sr. Miquel Àngel Veny, regidor de serveis socials, 
contesta que són càmeres tèrmiques que detecten la temperatura i s'han instal·lat a l'edifici 
polivalent per l'escola d'estiu. Quan la gent passa es detecta la temperatura, contesta. 
 
La Sra. Sampol demana informació d'una factura de reparació del tancament de l'Auditori 
Municipal per import de 5.748,42 euros. El Sr. Gaspar Mora, regidor de cultura, contesta que 
s'han canviat els vidres per ventilar les aules del centre de formació. La Sra. batlessa explica que 
abans eren fixes i no es podien obrir i s'han fet pivotats per la Covid, diu. 
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TORN OBERT DE PRECS I PREGUNTES 
 
La Sra. Maria Agnès Sampol, regidora PP, demana informació sobre el tema de l'actualització 
dels guals, com està?, ens podríeu passar una relació de les baixes del 2019 al 2020?, demana. 
El Sr. Martorell, regidor d'urbanisme, contesta que a finals d'any es revisarà i vos direm com 
queden. Hi ha bastants altes, diu. 
 
La Sra. Sampol, regidora PP, diu que Algalia ha tornat a obrir i demana quin import ha demanat 
d'indemnització, si se li ha pagat i a quin acord s'ha arribat amb ells. La Sra. batlessa diu que ara 
no recorden l'import, però se'ls hi enviarà l'informe tècnic amb la indemnització. S'explica que 
el personal de neteja de l'ajuntament hi va a fer net, és una despesa que ells s'estalvien. El Sr. 
Veny, diu que just era durant l'estat d'alarma la indemnització per les pèrdues. 
 
La Sra. Sampol regidora PP, diu que s'ha netejat el camí d'es Putxet, però s'han deixat les restes 
al camí. Demana, qui l'ha netejat i si està previst que algú vagi a retirar les restes. El Sr. Jaume 
Martorell, regidor d'urbanisme explica que la reparació està inclosa dins les obres de les rutes 
cicloturístiques i senderistes i s'està preparant el concurs per la neteja i reparació dels camins. El 
Sr. Martorell diu que la neteja no ho ha fet l'ajuntament. La Sra. Sampol diu que ho haurà fet 
algun veïnat, però ho han deixat a mitges. El Sr. Joan Obrador diu que ara fa molt mal passar 
perquè s'ha fet net i ara està allà enmig. La Sra. batlessa diu que són els primers interessats en 
què el camí estigui bé, però és un camí molt complex perquè hi ha moltes pedres. El Sr. 
Martorell diu que no és una obra fàcil, però que s'arreglarà amb les obres. 
 
La Sra. Sampol diu que han observat que hi ha diferents partides en el centre de dia que 
reflecteix que s'hi fan coses: una és la instal·lació d'una alarma i un rebut de llum per valor de 
192,69 euros. El Sr. Veny, regidor de Serveis Socials, diu que es va instal·lar l'alarma per evitar 
ocupes i desperfectes, ja fa més d'un any, i aquesta alarma consumeix corrent. També diu que el 
projecte bàsic està acabat i està en marxa el d'execució. 
 
La Sra. Sampol demana si heu pogut parlar amb els empresaris dels camions que estan aparcats 
a la Ronda? El Sr. Martorell contesta que no se sap ben bé la solució perquè has de saber on 
enviar els camions i llavors mirar d'arribar a un acord. Els policies els han informat que no 
aparquin a la Ronda perquè no hi poden estar, però no poden pegar amb garrot i s'han de cercar 
solucions. No just s'ha de dir el que no pots fer sense donar solucions. La majoria de camions no 
poden estar davant ca seva, no tots són d'empreses que tinguin lloc on aparcar, diu la batlessa. 
El Sr. Obrador, regidor PP, diu que el vespre és un perill. El Sr. Martorell contesta que són 
conscients del perill i s'ha proposat posar un llum. El Sr. Bartomeu Garí, regidor MES, diu que a 
vegades deixen la caixa i pot provocar accidents greus, proposa posar uns llums. El Sr. 
Martorell diu que no és fàcil trobar solucions. 
 
La Sra. Sampol, regidora PP, amb referència a la compra del solar per ampliar l'institut, ens 
diguéreu que estava pendent d'un informe de la Comissió de Medi Ambient. Com es troba 
aquest informe? El Sr. Martorell diu que l'informe de la Comissió de Medi Ambient és 
favorable, però falta el d'urbanisme del Consell Insular. La Sra. batlessa diu que hi ha l'opció de 
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fer l'expropiació amb el decret llei, però s'havia de confirmar si, en aquest cas, també podria ser, 
perquè s'ha de canviar el camí de lloc. Per canviar el camí de lloc, s'ha d'aprovar la modificació 
de les normes i ha d'anar al Consell. Són dues coses diferents, per expropiar els terrenys, que 
siguin de titularitat pública i cedir-los a l'IBISEC per fer l'ampliació, sí que es pot fer amb el 
decret llei, però canviar el camí de lloc i passar-lo a l'altra banda perquè no provoqui problemes 
perquè no pot estar separat s'ha de fer a través del Consell de Mallorca abans. El Sr. Lliteres, 
regidor MES, demana si està aprovada la modificació i el Sr. Martorell diu que la Comissió de 
Medi Ambient ha informat favorablement, però falta que ho revisi el departament d'urbanisme 
del Consell. El Sr. Martorell diu que es podrien iniciar els tràmits de l'expropiació per poder 
cedir els terrenys i, d'altra banda, s'han de seguir tramitant la modificació de les normes al 
Consell. 
 
La Sra. Sampol, regidora PP, demana si s'ha posat en pràctica el límit de 20 km/h a l'Avinguda? 
El Sr. Martorell diu que està posat el cartell a l'avinguda i que és una zona prioritària pels 
vianants davant els cotxes, això es pot fer quan no hi ha voreres i el vial és tot un. La Sra. 
batlessa diu que ara falta que la gent ho respecti. 
 
La Sra. Sampol, regidora PP, diu que al darrer ple ens vàreu dir que ens enviaríeu un document 
amb les partides desglossades de les ajudes als comerços. La Sra. Maria Antònia Veny, regidora 
de comerç, contesta que es va enviar al grup per whatsapp. La Sra. Sampol diu que ho revisarà. 
La Sra. Veny contesta que es pot tornar a enviar. 
 
La Sra. Sampol, regidora PP, demana si s'ha parlat amb el Consell per solucionar el problema 
del pas de vianants de la ronda amb el Molí d'en Negre? El Sr. Martorell diu que la Ronda 
Estació és seva. La Sra. batlessa diu que està en tramitació tot això, ara hi ha aquest buit, però el 
Consell no veu viable fer una rotonda elevada, sinó una baixa, una illa petita. La Sra. Sampol 
diu que també hi ha problemes a l'altra ronda, devora del supermercat nou perquè hi ha cotxes 
aparcats damunt passos de vianants. Aquí també hi ha un descontrol d'aparcament, diu la Sra. 
Sampol. El Sr. Martorell diu que els policies fan la seva feina. 
 
La Sra. Sampol, regidora PP, demana com està el tema del projecte de les rutes senderistes-
ciclistes? El Sr. Martorell diu que ho ha acabat de dir fa un moment, s'estan preparant els plecs. 
El Sr. Lliteres, regidor MES, diu que hi ha una subvenció de 347.000 euros pendent de rebre. La 
Sra. batlessa diu que és plurianuals. El Sr. Martorell diu que fa uns quinze dies que ens varen 
donar l'ok per posar-ho en marxa. 
 
La Sra. Sampol, regidora PP, demana si s'ha estudiat la possibilitat de canviar els plens cada dos 
mesos i passar-los a cada mes? Ens vàreu dir que això implica fer modificacions 
pressupostàries. Demana si poden arribar a un acord. La Sra. batlessa diu que en poden parlar. 
 
La Sra. Sampol, regidora PP, diu que la calefacció de les sales de reunions del carrer Veiet no 
funciona. La podreu revisar? També diu que va deixar les claus fa més de mig any i no les ha 
tornat a veure. El Sr. Martorell diu que les claus estan damunt la vostra taula. La Sra. Sampol 
diu que no hi ha tornat perquè no està reparat i no va bé ni l'aire fred ni el calent. La Sra. 
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batlessa diu que l'aparell de calefacció era el del centre sanitari d'un temps, és molt antic i es 
planteja fer una inversió nova i canviar-ho per un sistema de climatització sostenible perquè 
sigui adequada, dóna molt de problemes. A benestar social també dona problemes i s'atura cada 
dos per tres. L'enginyer ho ha anat a veure. Per estalviar energies, el rellotge està programat i 
s'atura els caps de setmanes des de l'estiu. El Sr. Martorell diu que l'aparell està obsolet. El Sr. 
Lliteres, regidor MES, diu que l'aparell que hi ha damunt la portassa vessa. El Sr. Martorell diu 
que s'haurà de tenir en compte pels pressuposts de l'any ve. El Sr. Lliteres diu que no hi van fa 
estona i van a cases. El Sr. Martorell diu que ara s'atura més prest i els caps de setmana no 
funciona. La Sra. batlessa planteja posar plaques solars. El Sr. Martorell recorda que tota la Sala 
Polivalent s'ha canviat a led, perquè arriba a un punt que cau. El Sr. Gaspar Mora afegeix que 
els d'Apaema fan feina fins tard. 
 
La Sra. Sampol, regidora PP, demana si s'ha xerrat amb l'associació que organitza la colcada 
dels Reis, si heu pensat com plantejareu la festa dels Reis? Considerem que si s'estudia amb 
temps els nins i nines de Porreres han de poder veure que tot i les circumstàncies i tenint en 
compte que són màgics, han pogut venir al nostre poble. La Sra. batlessa contesta que els Reis 
vendran, no poden enviar el patge enguany pel tema de la Covid perquè no es poden ajuntar els 
nins i nies a l'Auditori. S'han posat bústies a les escoles i a l'ajuntament perquè els nins puguin 
deixar les cartes. El grup Foganya no farà carrosses, no es pot fer la colcada, els reis faran el 
discurs per les xarxes socials. Demanaran ajuda a Porreres TV. S'avisarà de l'horari del discurs. 
Llavors aniran a repartir els regals pels carrers del poble. La Sra. Sampol diu que els nins ho 
demanen i esperen aquesta notícia. La Sra. batlessa diu que tindran el comunicat, els reis ho 
tenen en compte, els nins han actuat amb molta responsabilitat, han fet molta bonda i s'ho 
mereixen. Tindran un nombre reduït de patges. Es prendran mesures sanitàries com per exemple 
rentar-se les mans quan rebin els paquets. 
 
El Sr. Lliteres, regidor Més per Porreres, diu que de les cinc preguntes que aquesta legislatura 
hem passat per registre, només hem rebut resposta per escrit d'una sobra serveis socials, i 
parcialment i de forma oral, de dues, infraccions en rústic i personal de neteja. També queden 
pendents aquestes: pregunta sobre les graveres i les seves llicències d'activitat així com sobre el 
compliment de la llei d'ordenació minera; quants expedients d'infraccions s'han obert sobre 
infraccions en sòl rústic des del 2015? Quantes multes s'han posat? Quantes multes s'han 
cobrat? Sol·licitem un llistat de cada expedient amb els motius, nom de l'instructor i finalització 
de l'expedient. La Sra. batlessa diu que la del personal de neteja es donava per contestat, però 
que es pot enviar per escrit. 
 
El Sr. Lliteres, regidor Més per Porreres, diu que el Partit Popular va sol·licitar consultar el 
registre d'entrada i sortida i demana que s'enviï el mateix per extensió. 
 
El Sr. Lliteres, regidor Més per Porreres,  esmenta la recepció dels regidors d'aquesta corporació 
d'una carta des de Càritas Porreres on s'adjunten les factures dels aliments i productes que han 
pogut comprar gràcies a les donacions dels partits de Porreres. Es dona l'agraïment a Càritas i 
reconeixement per la feina que fan i sap greu diversos comentaris que es fan pel poble. 
 
El Sr. Lliteres, regidor Més per Porreres, demana si amb el tema dels lloguers de les concessions 
administratives especials, s'ha pogut arribar a alguna solució? La Sra. batlessa contesta que es 
va demanar a l'advocada, però la normativa no ho permet perquè des del moment que s'aixeca 
l'estat d'alarma i pots obrir com qualsevol altre comerç, empresa o indústria del poble que té un 
risc de guanyar més o manco. Són dues empreses privades, que l'ajuntament no les pot 
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incentivar perquè ja tenen l'opció de tenir obert. El Sr. Lliteres demana si es pot cercar una altra 
manera atès que es descompensatori perquè han sofert el tancament dels espais esportius, són 
espais molts concrets. La Sra. batlessa diu que tenen altres avantatges, l'edifici és de 
l'ajuntament i el manteniment de les infraestructures i les reparacions també les fa l'ajuntament 
en cas que hi hagi algun desperfecte. En un cas, s'ha fet una terrassa que abans no hi era. No ens 
podem botar la llei, no es poden donar incentius ni reduir el lloguer. Són dues concessions 
administratives. Al principi, que havien de fer algunes inversions sí que es va poder compensar 
en no pagar el lloguer, però no descomptes en el lloguer per pèrdues econòmiques. Llavors una 
altra empresa de Porreres també podria demanar la compensació de pèrdues. Sempre ens han 
tingut al costat i s'han donat totes les alternatives, diu la Sra. batlessa. 
 
El Sr. Lliteres regidor Més per Porreres, amb relació al Polvorí, demana si s'han fet tràmits amb 
altres institucions per cercar una sortida a aquestes instal·lacions, i com estan les obres que ja 
havien començat per part de Son Amat relatives a les mesures de compensació. Quan podrem 
fer-hi la visita?, demana. La Sra. batlessa contesta que han fet la part forestal, s'està acabant una 
part de neteja que fa l'ajuntament. La part d'obra està pendent del permís d'obra, han presentat el 
projecte i s'ha de revisar. Vos direm per anar a veure-ho. 
 
El Sr. Lliteres , regidor Més per Porreres, diu que al web caldria posar més evident l’enllaç al 
tauler d’anuncis de la seu electrònica, ja que es troba al final de la pàgina i gairebé no es veu. 
Per una qüestió de facilitat i transparència, hauria de sortir ben visible al web. Diu que s’han 
penjat les fotos del seu grup. La Sra. Batlessa diu que falta actualitzar les fotos del PP.  
 
El Sr. Lliteres, regidor Més per Porreres,  diu que, arran de les informacions que la batlessa i el 
PI van emetre per les xarxes socials fent-se ressò de què havia sortit per IB3, voldríem demanar 
d'acord amb quina dada es calcula si l'IBI del nostre poble és el més baix de Balears, és a dir, la 
recaptació municipal per habitant? Es va dir que el 2017 "es va fer una gran baixada de l'IBI" 
però molts veïnats no ho han notat gens perquè les valoracions cadastrals quan es toquen, poden 
beneficiar o perjudicar els propietaris, no són homogènies. La Sra. batlessa diu que Ib3 la va 
agafar aviat i corrensos i no va tenir temps a comprovar-ho. Explica que el Ministeri publica 
unes dades cada any i aquestes eren de 2017 i no del 2019, no era actualitzada. Diu que el 2017 
es va fer la reducció de la revisió cadastral del 40%. No és el poble que paga menys d'IBI sinó 
que té menys ingressos directes, en conjunt. El Sr. Lliteres diu que era important aclarir-ho 
perquè hi ha gent que no ha tingut cap baixa d'IBI. La Sra. batlessa diu que la quota és de 
5,48%, però el que es va baixar en 40% és el valor cadastral que era molt alt. També diu que 
quan es fa una revisió cadastral s'inclouen algunes altes com piscines o terrasses per això alguna 
gent no ho ha vist efectiva. La Sra. batlessa diu que Porreres és el que manco paga d'ingressos 
directes, la suma, d'impost de circulació, IAE, és el que manco recapta. S'ha de puntualitzar bé. 
Un 36% del pressupost d'ingressos municipal es nodreix d'això i de les subvencions que es 
reben. 
  
El Sr. Lliteres, regidor Mes per Porreres,  demana informació sobre la Ronda que falta, sembla 
que a Carreteres del Consell es té previst la inversió de la ronda que falta pel 2022, ja que 
segons hem sabut pel 2021 es té previst una altra inversió que aniria a la ronda Alcassor. Hi ha 
moltes persones que ens han fet arribar les seves queixes per la pudor que fa el clavegueram de 
la zona. És molt desagradable i seria necessari fer-ne una revisió, a part d'arreglar el tema de la 
canalització d'aigua. Suposem que la inversió que el Consell té previst realitzar sigui per això. 
Voldríem saber si s'ha demanat per part de l'equip de govern al Consell que prioritzin la inversió 
de la ronda que falta per fer. La Sra. batlessa explica que no poden pressupostar una cosa que 
està en tramitació urbanística. Ara mateix el segon tram del vial està en tramitació al Consell de 
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Mallorca, llavors teníem el compromís ferm de pressupostar-ho. No poden adoptar un 
compromís que potser no podran assumir. La Ronda Alcassor és del Consell de Mallorca i les 
canonades són totalment insuficients perquè és la part baixa del municipi i reben tot el cabal del 
poble i, a més, hi ha un tram que no estan separades les aigües pluvials de les residuals. S'ha de 
fer perquè ha de connectar amb l'ampliació de la depuradora. El nostre compromís era anar fent 
els carrers de baixada, per exemple, s'ha fet el tram de l'escoleta. La resta és del Consell. Hi ha 
un compromís que l'ajuntament farà les residuals i el Consell de Mallorca les pluvials. El Sr. 
Martorell diu que la canonada actual és de 500 per dur pluvials i residuals i hauria de ser 500 
per dur les residuals i 1.000 la de pluvials. La Sra. batlessa diu que dissabte passat varen sortir 
unes ajudes per temes mediambientals, entre el Govern un 33%, el Consell 33% i l'ajuntament 
33%, i un dels projectes serà aquest. El Sr. Lliteres diu que volia demanar quin projecte s'havia 
pensat. 
 
El Sr. Lliteres, regidor Més per Porreres, diu que al cap de cantó entre la Ronda Alcassor amb el 
carrer d’en Sala, hi ha diversos pals d'electricitat damunt la vorera que s'hauria de demanar la 
seva reubicació per afavorir el pas de la gent. El Sr. Martorell diu que no és fàcil perquè el pal és 
de Gesa i s'han de pagar 6.000 euros per llevar cada pòster de formigó. Diu que és un perill pel 
pas de la gent. Aquí n'hi ha un altre de telefonia. Explica que s'estan barallant amb això. 
 
El Sr. Lliteres, regidor Més per Porreres, diu que, amb relació als vestuaris del camp de futbol, 
tenen entès que Algalia s'encarregava dels vestuaris, però després del confinament es va 
negociar que la neteja dels vestuaris la farien dues dones contractades per l'Ajuntament que hi 
van 2 h cada matí de dilluns a divendres, però només fan els del gimnàs-piscina, deixant sense 
netejar els utilitzats per l'Atletisme i Futbol. Ens han arribat fortes queixes de la insalubritat 
d'aquestes instal·lacions i volem demanar què teniu pensat fer per arreglar-ho, ja que en un 
temps en què és més necessària que mai la neteja, no es poden tenir unes instal·lacions en 
aquestes condicions. El Sr. Martorell contesta que l'ajuntament just va a la piscina i al camp de 
futbol i la pista d'atletisme hi va Algalia directament, l'ajuntament no hi intervé. El Sr. Martorell 
diu que l'any passat es varen pintar i repassar aquests vestidors, però els hi transmetrem el 
missatge i una estirada d'orelles a Algalia. 
 
El Sr. Lliteres, regidor Més per Porreres, diu que s'han començat a arreglar els temes relatius a 
les queixes sobre fets que succeeixen a Monti-Sion, del tema de les fogueres. De forma reiterada 
rebem queixes per diverses situacions que es produeixen al voltant del Santuari de Monti-Sion. 
Hem sabut que s'ha intentat posar remei, però ens agradaria saber com està el tema. S'ha posat 
un cartell que no és molt visible, hi ha anat la guàrdia civil i els agents de medi ambient. La Sra. 
batlessa diu que és un problema molt perillós. 
 
El Sr. Lliteres, regidor Més per Porreres, amb relació al tema d'inversions al parc verd, diu que 
s'havien pressupostat uns 27.000 € per obres de millores al punt verd, però al final s'ha signat un 
contracte menor amb una empresa per valor de 37.000 € per arreglar aquest espai. En què 
consisteixen aquestes millores? El Sr. Martorell diu que el paviment està fet, era un tema de 
separació de residus perillós, també s'ha fet un tancament de tot l'espai del parc verd i la coberta 
dels residus perillosos. El Sr. Martorell diu que els hi enviarà el projecte. El Sr. Garí demana si 
s'ha reduït l'espai el Sr. Martorell contesta que s'ha delimitat l'espai urbà del rústic. La Sra. 
Bordoy diu que una part estava dins rústic. El Sr. Garí diu que s'ha fet un tancament i unes 
porxades. El Sr. Martorell diu que no és un capritx de l'ajuntament. La Sra. Bordoy diu que es 
tracta d'una subvenció per a legalitzar el parc verd i adequar l'espai. La Sra. batlessa diu que és 
un canvi normatiu del Consell de Mallorca perquè la majoria de municipis no estan regularitzats 
perquè tothom té tendència a posar-ho als afores del poble perquè no molestin. Ara s'ha hagut de 
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legalitzar i no permeten posar residus dins rústic sinó que sols dins urbà. El Sr. Martorell diu 
que l'espai és el mateix, però se surt i entra per allà mateix. 
 
El Sr. Lliteres, regidor Més per Porreres, seguint amb el tema de les inversions, demana 
informació sobre les calderes dels vestidors del camp de futbol o d'esports i la climatització de 
la Sala Polivalent. El Sr. Martorell diu que estan pendent que s'enviïn els pressuposts de les 
calderes, perquè costa molt què et facin un pressupost, sembla que hagis de demanar clemència. 
La Sra. batlessa diu que hi ha diferents sistemes d'acumulació. El Sr. Veny diu que les empreses 
de construcció i instal·lacions tenen molta feina i has de pregar perquè et facin un pressupost. El 
Sr. Martorell diu que hi ha un sistema que està molt bé, però no garanteix tenir molta aigua 
calenta durant poc temps i el camp de futbol necessita molta aigua calenta ràpidament en un 
moment determinat. Ara es vol fer una mica de canvi en el sistema que havien pensat. El Sr. 
Lliteres demana si creuen que bastarà la previsió dels 5.000 euros i el Sr. Martorell contesta que 
sí. El Sr. Martorell diu que es vol posar un descalcificador. 
 
El Sr. Lliteres, regidor Més per Porreres, demana informació sobre la climatització de la Sala 
Polivalent que s'havia pressupostat 14.500 euros. La Sra. batlessa explica que s'havia demanat 
una subvenció al Consell de Mallorca per la redacció del projecte, però s'ha renunciat perquè 
encara no està fet, després de quatre anys. Convindrà fer una reforma integral amb la resta. El 
Sr. Lliteres diu que s'ha de pensar bé el que es vol fer, que ells tenen diverses idees i si voleu en 
parlem. 
 
El Sr. Lliteres, regidor Més per Porreres, demana que s'ha pensat fer amb la plaça de la persona 
de brigada que s'ha jubilat i amb la RLT. La Sra. batlessa diu que hi està d'acord per donar 
claredat als treballadors de la casa i, amb relació a la plaça que està buida, es manté en els 
pressuposts, i quan es puguin treure oposicions es podrà cobrir la plaça de funcionari, a totes les 
àrees fa falta molt de personal, però a la brigada també. 
 
El Sr. Lliteres, regidor Més per Porreres, diu que al carrer Major, hi ha embós perquè 
l'aparcament a les dues parts impedeix el pas de dos cotxes que vagin en sentit contrari. El Sr. 
Martorell diu que ja ho tenen bastant clar perquè serà impossible deixar aparcar als dos costats 
si no sols a un. A la mateixa zona, sembla que hi ha falta marcar un pas de vianants, intenta 
aparcar on hi hagi manco guals. Si fas quinze dies o un mes a cada costat es perd molt d'espai 
pels guals. El Sr. Lliteres demana que s'informi els veïnats. 
 
El Sr. Lliteres, regidor Més per Porreres, demana si s'ha pogut tramitar el nomenament dels 
membres de MÉS a la Comissió de Seguretat Local que registraren el 6 juliol. S'explica que a la 
Junta de Seguretat Local, la Delegació de Govern no permet la possibilitat que hi accedeixin els 
partits polítics sinó sols els membres i càrrecs relacionats amb la seguretat, és a dir, la batlessa, 
el regidor d’interior, el cap de policia, el cap de protecció civil, el sergent i el capità de la 
guàrdia civil i els representants de Delegació. Llavors es feia una reunió informativa informal 
amb els diferents grups. 
 
El Sr. Lliteres, regidor Més per Porreres, diu que ja s'ha dit al Consell d'Administració de 
l'empresa municipal que considerem que hi ha hagut una mala gestió en la transmissió de la 
documentació al Registre Mercantil perquè no s'han presentat els comptes per part de l'empresa. 
Hem sabut que s'ha posat fil a l'agulla. La Sra. batlessa diu els representants de l'empresa no 
estan actualitzats. La Sra. batlessa diu que el seguiment s'ha fet, els comptes s'ha presentat a la 
Sindicatura de Comptes i al Ministeri, però al Registre Mercantil s'han de canviar els membres 
de l'Empresa i s'està intentat solucionar aquesta tema. 
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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, 
 
 
 
 
 
 
 
 


