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L’Ajuntament de Porreres va aprovar en el plena-
ri celebrat el dia 23 de març el pressupost municipal 
per al 2021 amb els vots a favor de l’equip de go-
vern (Pi i PSOE) i amb l’abstenció del PP i Més. 
 
Els pressupostos d’enguany ascendeixen a 
4.470.000 €, mentre que l’any passat va ser 
de 3.855.000 €, això suposa un increment d’un 
15,95% més que principalment es destinaran a 
subvencions amb altres administracions, per tant, bona 
part d’aquesta quantia serà efectuada principalment 
pel Consell de Mallorca i el Govern de les Illes Balears. 
 
Pel que fa al capítol d’inversions, s’incrementen 
en un 58,53% respecte a l’any passat i en destaquen 
les obres de millora previstes al carrer Sala i al car-
rer Cerdà (605.000 €), la substitució dels llums del 
camp de futbol per un nou sistema de tecnolo-
gia LED (77.749,91 €) i l’execució de les rutes sen-
deristes i ciclistes (434.074,01 €), entre d’altres. 
 
En el pressupost d’aquest any la despesa més im-
portant es destina a polítiques socials i a garantir 
l’eficiència i eficàcia de la gestió municipal amb els 

serveis públics bàsics. A més, també s’augmen-
ta la despesa per lluitar contra la pandèmia: neteja, 
adequació d’espais públics, prevenció i seguretat. 
 
Respecte als impostos, no hi ha cap increment se-
guint en la mateixa línia dels altres anys, de fet la re-
captació en els impostos indirectes disminueix en un 
32,16 %, en aquest sentit s’efectuen bonificacions en 
l’IBI (30% per a famílies nombroses), també es boni-
fica l’ICIO en un 95% per a la implementació de pla-
ques solars per autoconsum, l’impost de circulació, 
concretament en un 100% per a vehicles històrics, 50 
% per a vehicles elèctrics i un 25 % en vehicles híbrids. 
 
Així mateix, pel que fa a les taxes i preus públics 
disminueixen en un 5,57 % respecte a l’any passat, 
ja que a causa de la pandèmia de la Covid-19 s’ha suspès 
la taxa d’ocupació de via pública pel mercat setmanal, 
les terrasses i altres aprofitaments de l’espai públic. 
 
També cal destacar que l’estat del deute públic de 
l’Ajuntament és zero i que el període mitjà de paga-
ment als proveïdors és de menys de deu dies.

L’AJUNTAMENT
APROVA

UNS PRESSUPOSTOS
DE 4,4 MILIONS D’EUROS

PER AL 2021



Tot i la resolució del contracte, l’empre-
sa concessionària seguirà duent a terme el 
manteniment i gestió de la piscina fins al mes 
de juny, mentre l’Ajuntament treballa en la 
redacció del plec de condicions per a la nova 
contractació del servei.
Així mateix, i per tal que els usuaris puguin 
seguir gaudint del servei, la piscina estarà 

oberta de dilluns a divendres de 7:00 a 11:00 
h i de 16:30 a 20:30 h, en la modalitat de na-
tació per lliure o amb la realització de cursets 
de natació els horabaixes.
Per a més informació us podeu posar en con-
tacte al telèfon 672 394 710 o al correu pisci-
naporreres@algaliasport.net

El passat 8 de febrer l’equip tècnic d’Aranzadi 
iniciava la segona fase de les tasques d’exca-
vació i exhumació al cementiri de Porreres, 
obtenint com a resultat la recuperació de 44 
víctimes de la repressió franquista, proce-
dents de cinc fosses ubicades a la part central 
del cementiri. Una xifra que s’ha incremen-
tat amb la localització de 21 víctimes més, 
fruit de les prospeccions realitzades poste-
riorment en les fosses excavades l’any 2016, 
que han deixat al descobert enterraments a 
major profunditat en tres de les fosses do-
cumentades fa quatre anys. 
En total, Aranzadi ha recuperat en aquesta 
segona intervenció 65 víctimes que se sumen 
a les 49 recuperades l’any 2016, i que situen 
en 114 el nombre de víctimes exhumades al 

cementiri municipal de Porreres d’un total de 
13 fosses.
Aquestes restes les custodiarà la Direcció 
General de Memòria Democràtica del Govern 
de les Illes Balears. 

Concretament Un Toyota Rav-4 híbrid, res-
pectuós amb el medi ambient i amb un menor 
consum de combustible. El cotxe està equi-
pat amb tots els accessoris policials necessa-
ris perquès els agents puguin dur a terme la 
seva tasca de forma eficient.
Amb l’adquisició d’aquest vehicle, se subs-
titueix uns dels cotxes policials que ja havia 
acabat la seva vida útil.

Aquest espai participatiu pretén traslladar la 
mirada de l’infant a l’esfera pública de ma-
nera que, des de l’adultesa, es tingui més en 
compte la seva opinió i les seves propostes en 
la construcció del bé comú del poble.
La temàtica d’enguany se centra en els rep-

tes de la situació derivada de la COVID-19 
pels infants de Porreres, els aprenentatges 
adquirits i les propostes creatives per posar 
en marxa actuacions concretes en benefici 
de la infantesa del poble.

L’AJUNTAMENT I ALGALIA ACORDEN DE MUTU ACORD
LA RESCISSIÓ DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DE LA PISCINA MUNICIPAL

FINALITZEN LES TASQUES D’EXHUMACIÓ AL CEMENTERI

NOU COTXE PATRULLA PER A LA POLICIA LOCAL

CONSTITUÏT EL III CONSELL D’INFANTS



Una de les principals novetats és que l’entra-
da es durà a terme a partir d’ara pel carrer 
Call, número 5, espai que va acollir fa anys 
la Biblioteca municipal i posteriorment el de-
partament de Serveis Socials.
El nou espai compta amb vestuaris, dutxes, 
sala de reunions i oficines.

Tot i que encara està pendent una actuació 
puntual per a reduir l’impacte paisatgístic de 
les instal·lacions, la depuradora ja funciona 
amb una capacitat que li permet donar servei 
a una població equivalent a 8.000 persones, 
gairebé el doble que abans d’iniciar les obres, 
quan només estava preparada per a un màxim 
de 4.500 persones.

L’actuació, cofinançada per fons FEDER i ITS, 
incrementa en un 75% la capacitat de tracta-
ment en hora punta.
Des de l’Ajuntament celebram que després 
d’anys de reivindicació aquestes noves in-
fraestructures modernitzades i adaptades a 
millors criteris mediambientals ja siguin una 
realitat.

Des de l’Ajuntament també se’ls hi ha de-
manat que l’aturada a Manacor sigui dins el 
recinte de l’hospital i no devora el Molí (uns 
500 metres enfora d’aquest). La conselleria 
ha adoptat el compromís d’iniciar, en breu 
totes aquestes millores.

Amb l’entrada del nou servei d’autobús, s’eli-
minen per motius tècnics dues aturades: una 
a la ronda d’Alcassor al costat de la rotonda 
dels Donants de Sang i la de la ronda de Po-
rrera ubicada a l’entrada al poble des de la 
carretera de Vilafranca.

Des de la regidoria de Cultura s’han iniciat els 
contactes amb el departament de Patrimoni 
del Consell de Mallorca per tal d’iniciar els es-
tudis per a la restauració d’aquest bé etnolò-
gic municipal catalogat.

El molí ha de quedar integrat a la zona verda 
de la nova ronda quan el Consell de Mallorca 
dugui a terme la segona fase de construcció 
d’aquest vial de circumval·lació.

HORARI CASAL DE JOVES 
El casal romandrà obert els dimarts; dijous i divendres de 16 a 20 hores. I els dissabtes 
de 10 a 13 h (activitats per als més petits, de 3 a 12 anys) i de 16 a 20 hores. Per a més 
informació podeu consultar l’Instagram del Casal de Joves Porreres, el Facebook de 
l’Ajuntament o enviar un correu a joventut@porreres.cat.

LA POLICIA LOCAL ESTRENA
NOVES DEPENDÈNCIES
A LA CASA DE LA VILA

CONCLOUEN LES OBRES D’AMPLIACIÓ DE LA DEPURADORA 

EL GOVERN RENOVARÀ LES MARQUESINES
DE LES ATURADES DEL BUS

REHABILITACIÓ DEL MOLÍ D’AIGUA D’ES PONT



Des de fa uns quants mesos personal de 
l’Ajuntament ha dut a terme tasques de ne-
teja, desbrossament i manteniment al polvorí 
militar del puig d’En Femella.
Des del maig del 2019 les dependències i ins-
tal·lacions del polvorí estan cedides per part 
del Ministeri de Defensa a l’Ajuntament de 
Porreres.
El passat 12 de març, el conseller d’Hisenda, 
amb el seu equip tècnic, acompanyat per la 
batlessa, el regidor de Manteniment Jaume 
Martorell i la regidora de Medi Ambient, Mi-
quela Bordoy feren una visita al polvorí per 
revisar les instal·lacions i així poder contem-
plar les diferents possibilitats d’ús de l’espai.

En aquests moments, el Consell de Mallor-
ca està fent un estudi tècnic i econòmic per 
conèixer el cost de les inversions per fer-hi 
un casal de colònies.

L’AJUNTAMENT REALITZA TASQUES
DE NETEJA I MANTENIMENT AL POLVORÍ 

Es preveu que el mes d’agost s’hagi finalitzat 
l’estructura i que al mes de desembre es pu-
guin haver finalitzat les obres. 
El projecte de reforma del centre ampliarà la 
seva capacitat que en l’actualitat és de 6 uni-
tats d’infantil i 8 de primària i, el convertirà 
en un centre de dues línies mantenint les 6 
unitats d’infantil i ampliant fins a 12, les de 
primària per acollir un total de 450 alumnes.
L’actuació de reforma prevista preveu una 
ampliació del centre de 983 m2.

Les àrees de Benestar Social i la de Medi Am-
bient de l’Ajuntament han posat en marxa els 
primers horts socials de Porreres, que tenen 
com a objectiu donar l’oportunitat de conrar 
un petit tros de terra a sis famílies en situació 
de vulnerabilitat usuàries dels Serveis Socials.
Es tracta d’un projecte que els permetrà cul-
tivar alguns dels seus aliments, però també 
facilitarà que es coneguin entre ells i com-
partir estones plegats.  Els usuaris dels horts 
tindran l’ajuda de l’equip tècnic d’APAEMA 
qui els acompanyarà per dur-hi a terme pràc-
tiques d’horticultura ecològica.
Aquesta iniciativa s’ha posat en marxa en un 

espai cedit pel celler Mesquida Mora. A banda 
de cultivar l’hort i aprendre els beneficis nu-
tricionals dels seus productes, també es tre-
ballaran valors. 

LES OBRES DE L’ESCOLA NOVA A BON RITME

L’AJUNTAMENT POSA EN MARXA HORTS SOCIALS AL MUNICIPI


