
    
Ajuntament   de   Porreres   

  
  
  

IDENTIFICACIÓ   DE   LA   SESSIÓ:    
  

- Núm.   4/2021   
- Caràcter:   ordinària.  
- Data:   24   de   maig   de   2021     
- Horari:   de    20:02   a   22.06   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.   
  
  

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.  2/2021  de  22  de  març  de  2021  i  l’acta  de  la  sessió  extraordinària  núm.  3/2021  de  23  de                    
març   de   2021.     
  
  

SEGON.  APROVACIÓ  DE  LA  MODIFICACIÓ  PUNTUAL  NÚM.  6  DE  LES  NNSS  PER              
A  L’ELIMINACIÓ  DE  LA  PROHIBICIÓ  DE  L’ÚS  DE  FUSTERIA  METÀL·LICA  A             
LES   QUALIFICACIONS   DE   CENTRE   ANTIC   II   I   INTENSIVA   (EXP.   194/2020)     
  

La  Sra.  batlessa  explica  aquesta  proposta  d'acord.  Diu  que  ja  es  va  aprovar  inicialment  pel  ple                  
de  la  corporació  de  27  de  juliol  de  2020,  s'ha  emès  exoneració  d'avaluació  d'impacte  ambiental                 
per  part  de  la  Comissió  Balear  de  Medi  Ambient  dia  2  d'octubre  de  2020,  s'ha  emès  informe                   
favorable  per  part  de  la  Comissió  d'Urbanisme  del  Consell  de  Mallorca  dia  29  de  gener  de  2021                   
i  es  va  sotmetre  a  exposició  pública  per  un  termini  de  trenta  dies  sense  que  s'hagin  presentat                   
al·legacions.   
  

Finalitzat  el  debat,  vist  el  dictamen  favorable  de  la  Comissió  Informativa  de  13  de  maig,  el  ple                   
de   l'Ajuntament,   acorda   per   unanimitat   el   següent:   
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"L'Ajuntament   de   Porreres   proposa   modificar   els   articles   97   i   105   de   les   Normes   Subsidiàries   de   
Porreres  de  l'any  1998  per  tal  que  no  estigui  prohibit  l'ús  de  materials  sintètics  o  metàl·lics  en                   
els  elements  de  fusteria  en  les  qualificacions  Nucli  Antic  II  i  Intensiva.  A  causa  del  seu  ús                   
majoritari  en  l'actualitat  i  davant  la  gran  varietat  de  nous  materials  sintètics  i  metàl·lics  sorgits,                 
es  considera  adient  admetre'ls.  Aquesta  modificació  no  afecta  les  determinacions  del  Pla              
Territorial  de  Mallorca,  ni  a  cap  altra  legislació,  planificació  sectorial  o  de  planejament  vigent                
més   enllà   de   la   municipal.   
  

L'article  171.2  del  Reglament  General  de  la  Llei  2/2014  de  25  de  març  d'ordenació  i  ús  del  sòl                    
per  a  l'illa  de  Mallorca  i  els  articles  58  i  59  de  la  Llei  12/2017  de  29  de  desembre  d'urbanisme  de                       
les  Illes  Balears  regulen  la  modificació  dels  instruments  de  planejament  urbanístic  en  els  casos                
que  es  prevegin  canvis  aïllats  en  la  normativa,  sense  que  suposin  canvis  substancials  en  el                 
model   urbanístic   i   territorial   del   municipi.   
  

A  la  sessió  ordinària  del  Ple  de  27  de  juliol  de  2020  es  va  acordar  aprovar  inicialment  la                    
modificació  puntual  núm.  6  que  consisteix  a  modificar  els  articles  97  i  105  de  les  Normes                  
Subsidiàries  de  Porreres  de  l'any  1998  per  eliminar  la  prohibició  existent  d'utilització  de               
materials   sintètics   i   metàl·lics   per   a   fusteria   en   les   qualificacions   Nucli   Antic   II   i   Intensiva.   
  

El  2  d'octubre  de  2020  el  president  de  la  Comissió  de  Medi  Ambient  de  les  Illes  Balears  declara                    
l'exoneració  del  procediment  d'avaluació  ambiental  estratègica  atès  que  no  està  inclòs  en  cap               
dels  supòsits  prevists  a  l'article  6  de  la  Llei  21/2013  ni  de  l'art.  9  de  la  Llei  12/2016,  de  17                      
d'agost,   d'avaluació   ambiental   de   les   Illes   Balears.   
  

La  Comissió  Insular  d'Ordenació  del  Territori  i  Urbanisme  en  sessió  de  29  de  gener  de  2021  va                   
emetre   informe   de   conformitat.   
  

L'expedient  s'ha  sotmès  al  tràmit  d'informació  exposició  pública  per  termini  de  trenta  dies               
mitjançant  edicte  al  BOIB  núm.  138  de  8  d'agost  de  2020,  anunci  a  premsa  escrita  l'11  d'agost                   
de   2020   i   a   la   seu   electrònica   sense   que   s'hagin   presentat   al·legacions.   
  

Per  tot  això,  d'acord  amb  el  què  disposa  l'article  55.3  de  la  Llei  12/2017,  de  29  de  desembre,                    
d'urbanisme  de  les  Illes  Balears  i  l'article  22.2.c  de  la  Llei  7/1985,  de  2  d'abril,  Reguladora  de                   
les   Bases   del   Règim   Local,   el   Ple   de   la   corporació   acorda:   
  

Primer.  Aprovar  provisionalment  la  modificació  puntual  núm.  6  que  consisteix  a  modificar  els               
articles  97  i  105  de  les  Normes  Subsidiàries  de  Porreres  de  l'any  1998  per  eliminar  la  prohibició                   
existent  d'utilització  de  materials  sintètics  i  metàl·lics  per  a  fusteria  en  les  qualificacions  Nucli                
Antic   II   i   Intensiva.   
  

Segon.  Remetre  l'expedient  d'aprovació  al  Consell  Insular,  amb  la  finalitat  que  resolgui  sobre  la                
seva   aprovació   definitiva."   
  
  

TERCER.   APROVACIÓ   DE   LES   FESTES   LOCALS   2022.   
  

La  Sra.  batlessa  explica  aquesta  proposta  d'acord  relativa  a  què  les  festes  locals  siguin  dia  16                  
d'agost  Sant  Roc  i  dia  24  de  juny,  Sant  Joan.  El  Sr.  Lliteres,  regidor  MES,  proposa  especificar                   
que  Sant  Joan  és  la  data  de  Sant  Joan  Baptista,  el  24  de  juny,  i  no  l'altre  copatró,  Sant  Joan                      
Evangelista,   el   27   de   desembre.   
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Finalitzat  el  debat,  vist  el  dictamen  favorable  de  la  Comissió  Informativa  de  13  de  maig,  el  ple                   
de   l'Ajuntament,   acorda   per   unanimitat   el   següent:   
  

"El  Consell  de  Govern  va  aprovar  el  calendari  de  festes  per  a  l'any  2022  en  l'àmbit  de  les  Illes                     
Balears,   el   qual   s'adjunta.   D'acord   amb   l'article   46   del   Reial   decret   2001/1983,   els   ajuntaments   
han   de   determinar   dues   festes   locals   en   l'àmbit   municipal   per   a   l'any   2022.   
  

Per  tot  això,  previ  dictamen  favorable  de  la  comissió  informativa,  el  Ple  de  la  Corporació                 
acorda:   
  

Primer.   L'Ajuntament   de   Porreres   fixa   com   a   dies   festius   en   l'àmbit   municipal   per   a   l'any   2022   
els   següents:   
-   Sant   Roc,   16   d'agost   
-   Sant   Joan   Baptista,   24   de   juny.   
  

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

QUART.  MODIFICACIÓ  DE  L’ORDENANÇA  FISCAL  NÚM.  11  D’OCUPACIÓ  DE           
VIA  PÚBLICA  AMB  TAULES  I  CADIRES  I  DECLARACIÓ  D'INDISPONIBILITAT  DE            
CRÈDIT.   
  

La  Sra.  batlessa  explica  que  es  proposa  no  cobrar  la  taxa  per  a  l'ocupació  de  via  pública  amb                    
taules  i  cadires,  vista  la  delimitació  d'aforament  que  tenen  els  bars  i  restaurants  a  causa  de  les                   
restriccions  sanitàries  de  la  Covid-19.  També  es  declara  la  indisponibilitat  del  pressupost  de               
previsió  de  cobrament  per  import  de  2.000  euros.  És  una  mesura  més  per  ajudar  al  comerç  local                   
i   les   empreses   de   Porreres.   
  

La  Sra.  Maria  Agnès  Sampol,  regidora  PP,  demana  quan  es  tancarà  l'Avinguda  i  el  Sr.  Martorell                  
diu  que  el  mes  de  juny  però  només  a  partir  de  les  19.00  h.  La  Sra.  batlessa  diu  que  l'acord  inicial                       
que   es   va   xerrar   amb   les   dues   APIMA   era   tancar   de   principis   de   juny   a   finals   de   setembre.   
  

El  Sr.  Lliteres,  regidor  MES,  comenta  que  quan  s'arribi  a  una  situació  de  normalitat  i  de  certa                   
recuperació  econòmica,  s'haurà  de  restablir  també  la  normalitat  en  l'ocupació  de  l'espai  públic  i                
en  el  cobrament  d'aquesta  taxa.  La  Sra.  batlessa  pensa  que  amb  la  pandèmia  hem  après  a  valorar                   
i   compartir   l'espai   públic   que   és   un   espai   de   tots-   És   una   bona   reflexió,   diu.   
  

Finalitzat  el  debat,  vist  el  dictamen  favorable  de  la  Comissió  Informativa  de  13  de  maig,  el  ple                   
de   l'Ajuntament,   acorda   per   unanimitat   el   següent:   
  

«Vist  el  procediment  i  la  Legislació  aplicable  per  procedir  a  la  modificació  de  l'Ordenança  fiscal                 
núm.   11   reguladora   de   la   utilització   privativa   i   aprofitament   especial   del   domini   públic.   
  

La  supressió  per  a  l'any  2021  de  la  Taxa  d'ocupació  del  domini  públic  amb  taules  i  cadires,                   
mercaderies  i  altres  elements  i  estructures  auxiliars  amb  finalitat  lucrativa  suposen  una              
minoració  a  l'execució  del  pressupost  d'ingressos  2021.  Concretament,  la  partida  33900             
«ocupació  via  pública:  terrasses  i  comerços»  està  dotada  al  pressupost  inicial  amb  l'import  de                
2.000,00 €.  En  conseqüència,  es  proposa  la  següent  declaració  de  no  disponibilitat  de  crèdit  del                
pressupost   de   despeses   2021:   338   /   22609,   Festes   /   Activitats   culturals   i   esportives   2.000,00 €.   
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Conforme  a  l'article  54  del  Reial  decret  legislatiu  781/1986,  de  18  d'abril  i  l'article  33.3  del                  
Reial  decret  500/1990,  de  20  d'abril,  pel  qual  es  desenvolupa  el  Capítol  primer  del  Títol  sisè  de                   
la  Llei  Reguladora  de  les  Hisendes  Locals,  segons  la  proposta  de  Dictamen  de  la  Comissió                 
Informativa,   el   Ple   d'aquest   Ajuntament,   prèvia   deliberació   i   per   unanimitat   acorda:   
  

Primer.  Aprovar  la  modificació  de  l'Ordenança  fiscal  núm.  11  reguladora  de  la  utilització               
privativa   i   aprofitament   especial   del   domini   públic   amb   la   següent   redacció:   
  

"Disposició  transitòria  primera.  Se  suprimeix  per  a  l'any  2021  el  cobrament  de  la  Taxa                
d'ocupació  del  domini  públic  amb  taules  i  cadires,  mercaderies  i  altres  elements  i  estructures                
auxiliars  amb  finalitat  lucrativa  previst  als  articles  2.7  i  6.7  d'aquesta  ordenança  fiscal,  mentre  es                 
mantinguin   en   vigor   les   restriccions   sanitàries   provocades   per   la   Covid-19.   
  

Segon.  Donar  a  l'expedient  la  tramitació  i  la  publicitat  preceptiva,  mitjançant  exposició  d'aquest               
en  el  tauler  d'anuncis  d'aquest  Ajuntament  i  en  el  Butlletí  Oficial  per  termini  de  trenta  dies                  
hàbils,  dins  dels  quals  els  interessats  podran  examinar-ho  i  plantejar  les  reclamacions  que               
estimin  oportunes.  Així  mateix,  estarà  a  la  disposició  dels  interessats  a  la  seu  electrònica                
d'aquest   Ajuntament   https://www.porreres.cat/ca.   
  

Tercer.  Considerar,  en  el  cas  que  no  es  presentessin  reclamacions  a  l'expedient,  en  el  termini                 
anteriorment  indicat,  que  l'Acord  és  definitiu,  sobre  la  base  de  l'article  17.3  del  Text  Refós  de  la                   
Llei  Reguladora  de  les  Hisendes  Locals,  aprovat  pel  Reial  decret  legislatiu  2/2004,  de  5  de                 
març.  
  

Quart.   Facultar   a   la   Sra.   batlessa   per   subscriure   els   documents   relacionats   amb   aquest   assumpte   
  

Cinquè.  Declarar  la  no  disponibilitat  del  crèdit  pressupostari  de  l'aplicació  pressupostària             
338/22609,   festes/activitats   culturals   i   esportives,   per   import   de   2.000   euros».   
  
  

CINQUÈ.  MODIFICACIÓ  DE  L’ORDENANÇA  FISCAL  NÚM.  20  REGULADORA          
DEL  PREU  PÚBLIC  PER  A  LA  PRESTACIÓ  DE  SERVEIS  EN  LES  INSTAL·LACIONS              
ESPORTIVES   MUNICIPALS   REFERENT   A   LES   TARIFES   DEL   SERVEI   DE   PÀDEL.   
  

La  Sra.  Batlessa  explica  que  l’empresa  Algalia  va  rescindir  el  contracte  i,  per  això,  ara                 
l’ajuntament  ha  de  gestionar  les  pistes  de  pàdel.  S’ha  automatitzat  l’entrada  i  sortida  que  anirà                 
amb  un  codi  electrònic.  L’ordenança  actual  just  era  d’una  hora  i  es  proposa  ampliar  la                 
possibilitat  d’ús  d’una  hora  i  mitja.  No  es  modifica  a  l’alça  sinó  que  just  es  tracta  de  normalitzar                    
el   preu   i   l’hora.     
  

El  Sr.  Lliteres,  regidor  MES,  demana  si  això  ho  gestionarà  i  cobrarà  l’empresa  guanyadora  del                 
concurs  de  Ses  Forques  o  el  mateix  ajuntament.  El  Sr.  Toni  Sastre,  regidor  d’esports,  contesta                 
que   s’instal·larà   una   aplicació   per   pagar   i   que   el   conserge   també   podrà   ajudar.     
  

La  Sra.  Agnès  Sampol,  regidora  PP,  diu  que  no  es  preveu  com  a  cost  indirecte  cap  assegurança                   
per  ruptures  i  manteniment  o  pels  danys  que  es  puguin  causar  els  usuaris.  Es  contesta  que  tant                   
l’ajuntament   com   Algalia   té   una   assegurança   de   responsabilitat   civil.     
  

Finalitzat  el  debat,  vist  el  dictamen  favorable  de  la  Comissió  Informativa  de  13  de  maig,  el  ple                   
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de   l’Ajuntament,   acorda   per   unanimitat   el   següent:     
  

«  L’art.  41  estableix  que  les  entitats  locals  podran  establir  preus  públics  per  la  prestació  de                  
serveis  o  la  realització  d’activitats  de  competència  local.  En  aquest  cas,  es  tracta  de  modificar                 
l’ordenança  fiscal  del  preu  públic  per  a  la  prestació  de  serveis  en  les  instal·lacions  esportives                 
municipals   relativa   a   l’ús   de   les   instal·lacions   de   pàdel.   
  

L’art.  44.1  exposa  que  la  quantia  haurà  de  cobrir  com  a  mínim  el  cost  del  servei  prestat  o  de                     
l’activitat  realitzada,  per  la  qual  cosa,  de  conformitat  amb  l'article  47  TRLHL  s’ha  emès  el                 
corresponent  estudi  tècnic-econòmic  sobre  els  costos  previsibles  del  servei  als  efectes  de              
determinar-ne   els   preus   públics   corresponents.   Per   la   qual   cosa   el   Ple   de   la   corporació   acorda:     
  

PRIMER.  Aprovar  la  modificació  de  l’ordenança  fiscal  núm.  20  reguladora  del  preu  públic  per                
la  prestació  de  serveis  en  les  instal·lacions  esportives  i  fixar  la  següent  tarifa  per  la  realització  de                   
l’activitat   de   pàdel:     
  

  
TERCER.  Publicar  el  present  Acord  en  el  tauler  d'anuncis  de  l'Ajuntament  i  en  el  Butlletí                 
Oficial  a  l'efecte  del  seu  general  coneixement.  Així  mateix,  estarà  a  la  disposició  dels  interessats                 
a   la   seu   electrònica   d'aquest   Ajuntament   https://www.porreres.cat/ca.   
  
  

SISÈ.  ESTUDI  I  APROVACIÓ  DE  L’ORDENANÇA  FISCAL  DEL  PREU  PÚBLIC  PER             
A   LA   PRESTACIÓ   DEL   SERVEI   MUNICIPAL   DE   L’ESCOLA   D’ESTIU.   
  

La  Sra.  Batlessa  explica  que  ja  ha  sortit  el  concurs  públic  de  l'escoleta  d'estiu  i  s'ha  d'establir                   
l'ordenança  fiscal  amb  els  preus  públics.  Els  preus  es  fan  d'acord  ambl  cost  del  servei.  A                  
continuació  explica  les  diferents  tarifes,  el  que  pagaran  les  famílies  i  el  cost  real  que  aporta                  
l'ajuntament,  per  10  monitors,  1  director/a  i  una  persona  de  neteja.  També  s'ofereix  l'acollida                
matinera  i  el  menjador.  El  cost  per  nin  i  dia  és  de  10,20  i  les  famílies  pagarien  7,40  euros  per  dia                       
i  nin.  El  Consell  de  Mallorca  ha  de  treure  les  ajudes  a  famílies  i  també  hi  ha  l'opció  de  treure                      
una   convocatòria   de   l'ajuntament   per   famílies   vulnerables.   
  

El  Sr.  Toni  Sastre,  regidor  d'esports,  afegeix  que  una  millora  que  poden  oferir  les  empreses  és                  
augmentar   el   percentatge   de   descompte   per   germans.   
  

El  Sr.  Lliteres,  regidor  MES,  fa  una  proposta  concreta  amb  relació  a  aquesta  ordenança  fiscal.                 
Pel  que  fa  a  aquesta  ordenança  en  concret,  creiem  que  seria  molt  millor  si  s'hi  inclogués  una                   
bonificació  per  famílies  monoparentals  i/o  nombroses.  Ara  mateix  no  es  preveu,  i  això  fa  que  als                  
plecs  de  licitació  de  l'escola  d'estiu  només  es  demani  un  mínim  d'un  5%  en  cas  que  s'hi  apuntin                    
dos  germans  o  germanes.  Això  vol  dir  que  una  família  de  dos  germans  en  lloc  de  pagar  670                    
euros  en  pagaria  630  pels  serveis  complets  durant  un  mes,  i  això  per  moltes  famílies  és                  
inassumible.  A  més,  no  es  preveu  que  l'empresa  adjudicatària  hagi  de  tenir  un  mínim  de                 
descompte  per  famílies  monoparentals.  Fem  aquesta  reflexió  perquè  es  tingui  en  compte  de  cara                
a   la   propera   licitació.   
  

La  Sra.  Batlessa  diu  ara  mateix  no  es  té  constància  de  quantes  famílies  nombroses  o                 
monoparentals  seran  usuàries  del  servei.  Diu  que  es  podria  treure  una  convocatòria  incloent               

    

PÀDEL   
1   hora   9,00   euros   1   hora   +   llum   10   euros   
1,5   hores   13,50   euros   1,5   hores   +   llum   15   euros   
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ajudes  a  famílies  monoparentals  o  nombroses,  quan  es  conegui  com  queda  la  licitació.  El  Sr.                 
Lliteres  diu  que  si  l'ordenança  fiscal  ja  ho  preveu,  ja  quedaria  fixat,  una  altra  cosa  diferent  és                   
que   a   la   licitació   es   vagi   més   enllà   o   s'ajudi   a   través   de   subvencions.   
  

El  Sr.  Lliteres,  regidor  MES,  explica  que  la  seva  manera  d'entendre  el  sistema  de  tarifes  per                  
aquest  servei  és  diferent,  i  que  aposten  per  un  sistema  de  preus  establert  segons  la  renda  de  cada                    
família,  com  ha  proposat  la  FELIB  juntament  amb  els  ajuntaments  de  Menorca  pel  que  fa  a  les                   
escoles  0-3.  Creiem  que  és  un  model  més  garantista  i  sobretot  més  equitatiu.  Abans  de  treure  els                   
propers  plecs  de  l'escola  d'estiu  i  de  l'escola  0-3  seria  positiu  modificar  les  ordenances  fiscals  de                  
preu   públic   en   aquest   sentit,   i   estem   disposats   a   treballar   amb   vosaltres   aquest   tema.   
  

La  Sra.  Batlessa  contesta  que  l'ajuntament  d'Andratx  ha  optat  per  aquesta  fórmula,  però  és  molt                 
complexa  de  revisar  i  per  això  es  va  descartar.  S'ha  demanat  a  la  Felib  que  s'unifiquin  els  criteris                    
i  preus  per  les  escoles  d'estiu  perquè  cada  municipi  va  pel  seu  vent.  El  Sr.  Sastre,  regidor                   
d'esports,   recorda   que   s'ha   licitat   per   un   any   prorrogable,   per   poder   valorar   si   funciona.   
  

El  Sr.  Lliteres  diu  que  s'abstindran  perquè  consideren  que  falta  aquesta  millora  relativa  a  les                 
famílies   monoparentals.   
  

Finalitzat  el  debat,  vist  el  dictamen  favorable  de  la  Comissió  Informativa  de  13  de  maig,  el  Ple                   
de  l'Ajuntament  aprova  amb  10  vots  a  favor  (6  El  Pi,  3  PP,  1  PSOE)  i  3  vots  d'abstenció  (MES)                      
el   següent   acord:     
  

«Vist  l’expedient  d’aprovació  de  l’ordenança  fiscal  reguladora  del  preu  públic  per  a  la  prestació                
del   servei   municipal   de   l’escola   d’estiu   i   la   memòria   economicofinancera.     
  

Segons  l'article  24  de  la  Llei  8/1989,  de  13  d'abril,  de  Taxes  i  Preus  Públics,  tindran  la                   
consideració  de  preus  públics  les  contraprestacions  pecuniàries  que  se  satisfacin  per  la  prestació               
de  serveis  o  la  realització  d'activitats  efectuades  en  règim  de  Dret  públic  quan,  prestant-se  també                 
tals  serveis  o  activitats  pel  sector  privat,  siguin  de  sol·licitud  voluntària  per  part  dels                
administrats.   
  

D’acord   amb   l’article   20.1   b)   TRLHL,   el    Ple   de   l’Ajuntament   acorda:     
  

PRIMER.  Aprovar  la  següent  ordenança  fiscal  reguladora  del  preu  públic  per  la  prestació  del                
servei   municipal   de   l’escola   d’estiu:     
  

Article   1.-   Fonament   i   naturalesa.   
De  conformitat  amb  el  que  preveuen  els  articles  127  i  41  del  Text  refós  de  la  Llei  reguladora  de                     
les  hisendes  locals  (Reial  decret  legislatiu  2/2004),  l’Ajuntament  de  Porreres  estableix  el  preu               
públic  per  la  prestació  del  servei  de  l’Escola  d’Estiu  especificat  en  les  tarifes  de  l’article  4,  que                   
s’han   de   regir   per   aquesta   ordenança.     
  

Article   2.-   Fet   imposable     
Els   preus   públics   s’han   d’acreditar   des   del   començament   de   la   prestació   del   servei.     
  

Article   3.-   Obligats   al   pagament.     
Estan  obligats  a  pagar  el  preu  públic  els  qui  es  beneficiïn  dels  serveis  prestats  o,  si  és  el  cas,  els                      
pares   o   tutors   legals   si   el   beneficiari   és   menor.     
  

Article   4.-   Quantia     
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1. S’estableixen   les   diferents   tarifes   per   a   cada   un   dels   serveis   que   s’ofereixen:   

  

  
2. De  conformitat  amb  el  que  preveu  l’article  47.1  del  Text  refós  de  la  Llei  reguladora  de  les                   

hisendes  locals,  en  relació  amb  l’article  23.2  b)  de  la  Llei  reguladora  de  les  bases  de  règim                   
local,  es  delega  en  la  Junta  de  Govern  Local  la  modificació  de  la  quantia  dels  preus  públics                   
per   usuari   segons   les   tarifes   anteriors.   

  
Article   5.-   Normes   de   gestió   i   cobrament     
  

1.  L’obligació  de  pagar  el  preu  públic  neix  des  del  moment  en  què  se  sol·licita  la  prestació  del                    
servei.     
  

2.  La  formalització  de  la  matrícula  i  el  pagament  del  preu  públic  s’ha  de  fer  segons  les  normes                    
que   determini   l’Ajuntament.     
  

3.  L’Ajuntament,  mitjançant  el  plec  de  clàusules  administratives  particulars,  pot  estipular  que  el               
prestador  del  servei  cobri  i  obtingui  la  recaptació  que  faci  de  totes  o  alguna  de  les  tarifes  dels                    
serveis   establerts   en   l’article   4   d’aquesta   ordenança.     
  

4.  Una  vegada  fet  efectiu  el  preu  públic,  no  es  pot  tornar  l’import  corresponent  excepte  en  els                   
casos   següents:     
  

a.  Quan  per  causes  no  imputables  a  l’obligat  al  pagament  el  servei  no  es  presti.  En  aquest  cas,                    
cal   tornar   el   100%   de   l’import   abonat.     
  

b.  Quan  amb  anterioritat  o  durant  els  primers  5  dies  de  prestació  del  servei  l’obligat  al  pagament                   
presenti  i  sol·liciti  a  l’Ajuntament  la  baixa  del  servei.  En  aquest  cas,  cal  tornar  el  75%  de                   
l’import   abonat.     
  

c.  En  els  casos  en  què  el  beneficiari  del  servei  hagi  de  donar-se’n  de  baixa  per  malaltia  greu,                    
amb  justificació  prèvia  d’aquesta.  En  aquest  cas,  cal  tornar  l’import  de  la  part  proporcional  que                 
li   correspongui.   
  

La  devolució  s’ha  de  tramitar  amb  una  sol·licitud  prèvia  de  la  persona  interessada  adreçada  a                 
l’Ajuntament  de  Porreres  a  la  qual  ha  d’adjuntar,  si  escau,  la  documentació  justificativa  que                
correspongui.     
  

Article   7.-   Infraccions   i   sancions     
Les  infraccions  i  les  sancions  en  matèria  tributària  s’han  de  regir  per  allò  que  disposa  la  Llei                   
general   tributària   i   la   normativa   que   la   desplega.     
  

DISPOSICIÓ   FINAL     
Aquesta  ordenança  entra  en  vigor  a  partir  de  l’endemà  de  la  seva  publicació  definitiva  en  el                  
Butlletí  Oficial  de  les  Illes  Balears,  i  continuarà  vigent  fins  que  es  modifiqui  o  es  derogui                  
expressament.   

    

Servei   Horari   Dia   Quinzena   Mes   
Escola   d’Estiu   9:00-14:00   -   90   €   170   €   
Acollida   Matinera   7:30-9:00   2   €   18   €   35   €   
Menjador   14:00-15:00   7   €   65   €   130   €   
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SEGON.  Donar  a  l'expedient  la  tramitació  i  la  publicitat  preceptiva,  mitjançant  exposició              
d'aquest  en  el  tauler  d'anuncis  d'aquest  Ajuntament  i  en  el  Butlletí  Oficial,  per  un  termini  de                  
trenta  dies  hàbils.  Durant  aquest  termini  podrà  ser  examinat  per  qualsevol  interessat  en  les                
dependències  municipals  perquè  es  formulin  les  al·legacions  que  s'estimin  pertinents.  Així             
mateix,  estarà  a  la  disposició  dels  interessats  a  la  seu  electrònica  d'aquest  Ajuntament               
https://www.porreres.cat/ca .     
  

TERCER.  Considerar  definitivament  adoptat  l'Acord,  en  el  cas  que  no  es  presentessin              
reclamacions   a   l'expedient,   en   el   termini   anteriorment   indicat».   
  
  

SETÈ.  RESTABLIMENT  DEL  COMPLEMENT  ESPECÍFIC  PER  RENÚNCIA  AL          
RECONEIXENT  DE  COMPATIBILITAT  PER  SERVEIS  PRESTATS  A  L’EMPRESA          
PRIVADA   D’UN   FUNCIONARI   MUNICIPAL.   
  

La  Sra.  Batlessa  explica  aquesta  proposta  i,  finalitzat  el  debat,  vist  el  dictamen  favorable  de  la                  
Comissió  Informativa  de  13  de  maig,  el  Ple  de  l’Ajuntament  aprova  amb  10  vots  a  favor  (6  El                    
Pi,   3   PP,   1   PSOE)   i   3   vots   d’abstenció   (MES)   el   següent   acord:     
  

“El  Ple  de  l'Ajuntament  de  Porreres,  en  sessió  ordinària  de  18/7/2016,  acorda  reconèixer  al  Sr.                 
Vidal   la   compatibilitat   amb   l'exercici   de   l'activitat   de   graduat   social   i   reduir   el   CE   en   un   30%.   
  

El  6  d'abril  de  2021,  amb  registre  d'entrada  núm.  2021-E-RC-732,  el  Sr.  Jaume  Vidal  Bauza                 
presenta   un   escrit   en   el   qual   comunica   la   renúncia   a   la   compatibilitat   que   tenia   atorgada   i   que,   a   
partir  de  l'1  d'abril  de  2021,  li  sigui  restablert  el  100%  del  complement  específic.  Aporta                 
justificant  de  baixa  en  el  règim  especial  de  treballadors  per  compte  propi  o  autònoms  i  baixa                  
036   
davant   l'Agència   Tributària   de   31   de   març   de   2021.   
  

Per  a  aprovar  la  modificació  del  complement  específic  i  recuperar  l'import  previ  a  la  reducció,                 
l'òrgan   competent   és   el   Ple   de   la   Corporació   segons   l'art.   50.9   ROF   i   els   articles   9   i   14   de   la   Llei   
53/1984,  de  26  de  desembre,  d'Incompatibilitats  del  Personal  al  Servei  de  les  Administracions               
Públiques.   Per   tot   això,   el   Ple   acorda:     
  

Primer.   Reconeixement   de   la   recuperació   del   30%   del   complement   específic   amb   efectes   de   
l'acreditació   del   cessament   efectiu   en   l'activitat   privada.   
  

Segon.   Notificar   a   l'interessat   el   present   Acord   juntament   amb   els   recursos   pertinents.   
  
  

VUITÈ.  ESTUDI  I  APROVACIÓ  DE  LA  MODIFICACIÓ  DELS  ESTATUS  DE  LA             
MANCOMUNITAT   DEL   PLA   DE   MALLORCA.   
  

La  Sra.  Batlessa  explica  que  s’ha  de  ratificar  la  modificació  dels  estatuts  de  la  Mancomunitat                 
per   fixar   les   tasques   i   funcions   de   la   figura   del   gerent.     
  

La  Sra.  Sampol,  regidora  PP,  demana  si  això  implica  un  increment  de  la  participació  o  taxa  de                   
l’ajuntament   i   es   contesta   que   no,   que   ja   hi   havia   un   gerent   i   un   secretari.     
  

Finalitzat  el  debat,  vist  el  dictamen  favorable  de  la  Comissió  Informativa  de  13  de  maig,  el  Ple                   

    

https://www.porreres.cat/ca
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de   l’Ajuntament   aprova   per   unanimitat   el   següent   acord:    
  

“Vista  la  certificació  de  l’acord  de  la  Mancomunitat  del  Pla  de  19  de  març  de  2021  segons  la                    
qual  s’aprova  la  modificació  dels  estatuts  de  la  mancomunitat  per  adequar  l'actual  plaça  de                
gerent   i   les   seves   funcions.     
  

Atès  que  el  Ple  de  l’Ajuntament  de  Porreres  ha  de  ratificar  aquesta  proposa  de  modificació  de                  
l’art.  17  dels  estatuts,  en  compliment  del  que  es  disposa  la  lletra  d)  de  l’article  37  de  la  Llei                     
20/2006,  de  15  de  desembre  Municipal  i  de  Règim  Local  de  les  Illes  Balears,  el  Ple  de  la                    
corporació   acorda:   
  

Primer:   Ratificar   la   modificació   de   l’article   17   dels   Estatuts   de   la   Mancomunitat   del   Pla.     
  

Segon.   Notificar   aquesta   resolució   a   la   Mancomunitat   als   efectes   oportuns.   
  
  

NOVÈ.  DACIÓ  DE  COMPTE  DEL  PROJECTE  DE  RENOVACIÓ  DEL  CARRER  D’EN             
SALA.   
  

La  Sra.  batlessa  explica  el  projecte  de  renovació  del  carrer  Sala  que  consisteix  a  separar  les                  
aigües  pluvials  i  residuals,  el  paviment  i  els  accessos.  El  pressupost  total  és  de  502.969,34                 
euros,  iva  inclòs.  S'ha  firmat  un  conveni  amb  la  Mancomunitat  per  import  de  245.870,75  euros  i                  
l'asfaltatge  anirà  a  càrrec  del  Consell  de  Mallorca,  tal  com  es  va  acordar  amb  el  conveni  de  la                    
permuta.   Hi   ha   una   part   que   va   a   càrrec   del   Pla   d'obres   i   serveis   del   Consell   de   Mallorca.   
  

El  Sr.  Lliteres,  regidor  Mes,  diu  que  no  han  vist  cap  modificació  de  la  Placeta  de  Santa  Catalina,                    
i  hagués  estat  una  bona  oportunitat  per  repensar-la  i  remodelar-la,  fent  d'aquest  espai  un  indret                 
pacificat  per  infants  i  per  la  ciutadania  en  general.  També  aprofiten  per  tornar  a  demanar  que  la                   
comissió  de  circulació  s'hauria  de  convocar  per  començar  a  treballar  futurs  canvis  en  la                
circulació  de  tot  el  nucli  urbà.  Després  de  construir  la  ronda  que  falta,  hi  haurà  canvis  per  fer  i                     
considerem  que  és  important  tenir-los  treballats  i  estudiats  en  l'àmbit  de  comissió,  i  també                
donant  veu  i  espai  pel  debat  als  veïnats,  tant  als  afectats  com  als  veïnats  en  general.  La                   
participació   ciutadana   és   molt   important   en   aspectes   com   aquests.   
  

El  Sr.  Martorell,  regidor  de  circulació,  diu  que  es  convocarà  la  comissió  quan  hi  hagi  la  feina                   
relativa   al   pla   de   circulació   a   peu   i   en   bicicleta.   
  

La  Sra.  Batlessa  diu  que,  amb  relació  a  la  placeta,  es  varen  demanar  ajudes  per  rehabilitar  el                   
patrimoni  al  Departament  de  Cultura  i  Patrimoni  del  Consell  de  Mallorca,  però  varen  dir  que  no                  
n’hi  havia.  Varen  quedar  que  hi  aniria  un  tècnic  del  Consell  per  assessorar  com  fer  la                  
rehabilitació  i  millorar  l'entorn  o  embellir.  El  Sr.  Martorell  diu  que  ja  es  deixa  tot  a  punt  per                    
quan   es   pugui   rehabilitar   com   per   exemple,   l'enllumenat.   
  

El  Sr.  Lliteres  diu  que  hi  ha  alguna  fotografia  d'una  creu  de  terme  senzilla  d'abans  de  l'any  1956,                    
la  qual  va  desaparèixer  i  proposa  la  recuperació  d'aquest  tipus  d'elements.  La  Sra.  Batlessa                
demana   si   els   hi   poden   passar   la   imatge,   però   diu   que   s’ha   d’anar   alerta   amb   les   rèpliques.     
  

Finalitzat   el   debat,   la   corporació   queda   assabentada.   
  
  

DESÈ.  DACIÓ  DE  COMPTE  DEL  PERÍODE  MITJÀ  DE  PAGAMENT  I  ELS             
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INFORMES   DE   MOROSITAT.   
  

La  Sra.  Batlessa  diu  que  al  primer  trimestre  de  2021  el  termini  mitjà  de  pagament  de                  
l’ajuntament  és  de  15,84  dies,  la  Fundació  de  7,14  i  SMP  de  20,02,  per  davall  dels  30  dies  que                     
exigeix  el  ministeri.  Del  quart  trimestre  de  2020,  el  període  mitja  de  pagament  de  l’ajuntament                 
és   de   9,14   dies,   la   Fundació   de   8,50   i   SMP   de   20,16,   la   qual   cosa   es   comunica   al   ministeri.     
  

La  Sra.  Maria  Rosa  Juan,  regidora  MES,  demana  informació  d’unes  factures  en  concepte  de                
jardineria  que  han  cobrat  Juan  José  Gallardo  i  Rafel  Adrover.  Podríeu  explicar  si  són  factures                 
anteriors  al  contracte  de  SIFU?.  La  Sra.  Batlessa  explica  que  són  els  dos  socis  de  l’empresa  Es                   
Fassaret  que  es  varen  separar  i  es  repartiren  les  zones  de  feina.  Llavors,  ja  ho  factura  la  nova                    
empresa   que   va   guanyar   la   licitació.     
  

La  Sra.  Maria  Rosa  Juan,  regidora  MES,  demana  si  la  factura  de  2.000  euros  invertida  a  la  Sala                    
Polivalent  es  correspon  al  projector  que  s’ha  instal·lat.  El  Sr.  Gaspar  Mora,  regidor  de  cultura,                 
contesta   que   sí,   relatiu   a   l’equip   de   so   i   als   altaveus.     
  

Finalitzat   el   debat,   la   corporació   queda   assabentada.   
  
  

ONZÈ.   MOCIÓ   PER   LA   CREACIÓ   D’UNA   POLICIA   DE   LES   ILLES   BALEARS.   
  

La  Sra.  batlessa  explica  que  El  Pi  presenta  aquesta  moció  perquè  hi  ha  un  problema  de  fa  molts                    
d'anys  i  és  que  no  hi  ha  una  estabilitat  laboral  de  la  policia.  No  hi  ha  una  equiparació  salarial                     
entre  els  diferents  ajuntaments  i  quan  hi  ha  oposicions,  els  policies  poden  canviar-se  als                
municipis  que  els  hi  convingui  més.  Això  suposa  un  perjudici  pels  municipis  petits  que  no  tenen                  
tants  de  recursos  com  els  costaners  o  els  grossos.  El  Fons  de  Seguretat  que  aporta  el  Govern  és                    
de  20.000  euros  i  no  és  suficient,  tenint  en  compte  la  gran  quantitat  d'hores  extres.  Fins  ara  no                    
s'havien  convocat  cursos  de  l'EBAP.  La  taxa  de  reposició  de  la  policia  local  impedeix  contractar                 
nou  personal  fins  que  algú  es  jubili.  A  Porreres  just  hi  ha  6  policies  i  pot  passar  que  algú  estigui                      
de  baixa  o  vacances.  Aquest  problema  s'ha  de  solucionar  per  part  del  Govern.  La  guàrdia  civil  té                   
el  mateix  problema  perquè  el  complement  d'insularitat  no  els  hi  compensa.  Demanem  que  es                
creï  un  cos  de  policia  autonòmic,  sense  voler  extralimitar-se  en  les  competències  sinó  donar                
solidesa  laboral  i  econòmica  als  treballadors,  donant  l'opció  a  formació.  Tant  es  pot  fer  servir  el                  
model  mixt  de  Canàries  o  el  del  País  Basc.  S'ha  d'apostar  per  la  seguretat  de  la  gent.  A                    
continuació   llegeix   part   de   la   moció.   
  

La   Sra.   Maria   Rosa   Juan,   regidora   MES,   explica   que   han   afegit   dos   punts   més.   
    

La  Sra.  Maria  Agnès  Sampol,  regidora  PP,  diu  quant  a  aquesta  moció  "creació  d'una  policia  de                  
les  Illes  balears"  que  contestarem  en  positiu,  dient  que  és  necessari  reformar  la  llei  de                 
coordinació  de  policies  locals  per  poder  resoldre  aquestes  carències  i  millorar  les  plantilles  de  la                 
Part  Forana.  Som  conscients  que  la  creació  d'una  policia  autonòmica  a  les  Balears,  està  recollit  a                  
l'estatut  d'autonomia  i  estam  d'acord  que  es  pugui  implantar  en  un  futur,  amb  les  millors                 
condicions  possibles  perquè  sigui  efectiva  i  cobreixi  les  necessitats  de  seguretat  d'aquesta              
comunitat.  La  implantació  de  la  policia  autonòmica  requereix  un  pla  molt  complex  i  costós  i                 
mirant  en  preocupació  com  s'estan  encallant  altres  temes  més  urgents  com  la  vacunació  i                
recuperació  del  turisme  i  benestar  a  les  Balears,  no  creiem  que  sigui  un  bon  moment  perquè  el                   
Govern  emprengui  la  implantació  d'aquest  cos.  Pensem  que  ara  si  és  un  bon  moment  perquè  el                  
Govern  Central  compleixi  amb  el  reglament  que  estableix  el  nombre  mínim  d'efectius  de  forces               
i  cossos  de  seguretat  de  l'estat  i  s'incrementin  els  efectius  que  necessita  les  Illes  Balears,  amb                  
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una  població  dispersa  i  àmplia  en  determinats  períodes  de  l'any,  que  supera  els  efectius  actuals  i                  
prova  desatenció  amb  molts  de  municipis  de  la  part  Forana.  Així  mateix,  s'han  d'arbitrar                
mecanismes  per  incrementar  les  plantilles  de  la  policia  local,  que  és  la  policia  més  pròxima  als                  
ciutadans.  Els  problemes  de  plantilla,  no  només  estan  relacionats  amb  la  taxa  de  reposició,  els                 
governs  actuals  d'esquerres  segueixen  amb  la  "cantinela"  de  la  llei  Montoro.  Però  el  senyor                
Montoro  ja  fa  anys  que  està  fora  del  govern  i  els  actuals  pactes  progressistes  han  estat  incapaços                   
d'arbitrar  mecanismes  de  millora  de  les  plantilles  de  la  policia  local.  Continuem  dient  que  els                 
darrers  anys  de  l'etapa  popular  i  una  vegada  superada  la  crisi  econòmica,  ja  es  va  ampliar  al                   
120%  la  taxa  de  reposició  pels  ajuntaments  amb  una  economia  sanejada.  Però  això  no  ha  estat                  
suficient,  ja  que  existeixen  altres  motius  pels  quals  els  municipis  amb  manco  mitjans  segueixen                
sofrint  un  dèficit  de  personal.  El  Govern  sent  conscient  d'aquesta  situació,  que  recullen  les                
memòries   de   l'institut   de   seguretat,   on   es   plasmen   les   carències   de   policia   local,   no   ha   fet   res   per   
millorar  la  situació.  Tal  com  hem  dit  a  l'inici  del  nostre  argumentari,  és  necessari  reformar  la  llei                   
de  coordinació  de  policies  locals  per  a  poder  solucionar  aquesta  carència  i  millorar  les  plantilles                 
a   la   part   forana.   Per   ara,   considerem   necessari   seguir   reclamant   que   el   Govern   central   compleixi   
amb  el  nombre  obligatori  d'efectius  de  guàrdia  civil  i  cossos  de  policia  nacional,  i  que  el  Govern                   
balear  agilitzí  la  incorporació  de  nous  policies  locals,  ajudant  als  municipis  en  l'organització               
d'oposicions,  ampliant  els  cursos  amb  l'EBAP  i  millorant  la  coordinació,  fins  i  tot               
complementant  les  retribucions  salarials  perquè  no  es  produeixin  aquestes  carències  de  plantilla              
a   molts   de   municipis   com   és   el   nostre.   Per   tot   això,   ens   abstenim.   
  

El  Sr.  Miquel  Àngel  Veny,  regidor  PSOE,  diu  que  està  d'acord  amb  el  diagnòstic  i  que  hi  ha  un                     
problema  molt  gros.  Els  pobles  d'interior  no  tenen  el  potencial  econòmic  d'altres  municipis               
costaners  o  més  grossos.  No  sé  si  la  millor  solució  és  crear  una  policia  autonòmica,  però  sí  que                    
s'hauria  d'igualar  els  salaris  i  les  condicions  per  evitar  el  robatori  de  policies.  A  municipis  com                  
el  nostre  veiem  compromesa  la  seguretat.  Crear  una  policia  autonòmica  no  hauria  de  suposar                
duplicar  despeses  sinó  que  s'ha  d'optimitzar  al  màxim.  Votaré  a  favor  de  la  moció  perquè  s'ha  de                   
cercar   una   solució   coordinada,   però   no   tinc   clar   que   el   model   sigui   el   de   policia   autonòmica.   
  

La  Sra.  batlessa  diu  que  no  són  ells  que  han  de  proposar  el  model  de  policia  que  pot  ser  com  el                       
de  Canàries  o  el  del  País  Basc,  sinó  que  s'ha  de  consensuar  amb  els  policies  i  els  tècnics  del                     
govern.  No  estic  d'acord  amb  el  Partit  Popular  que  és  una  cosa  de  futur,  sinó  que  ha  d'anar  de  la                      
mà  de  les  coses  importants.  Per  exemple,  no  hi  ha  policies  suficients  per  controlar  que  es                  
compleixen  les  mesures  de  seguretat  per  a  la  prevenció  de  la  Covid.  Es  demana  que  es  posi  fil  a                     
l'agulla  i  es  creï  una  taula  de  feina  de  futur  quant  a  l'estructura  que  es  vol  tenir.  Davant  la                     
ciutadania   no   es   poden   posar   més   excuses.   
  

Finalitzat  el  debat,  vist  el  dictamen  favorable  de  la  Comissió  Informativa  de  13  de  maig,  el  Ple                   
de  l'Ajuntament  aprova  amb  10  vots  a  favor  (6  El  Pi,  3  MES,  1  PSOE)  i  3  vots  d'abstenció  (PP)                      
el   següent   acord:   
  

"L'article  33  de  l'Estatut  de  les  Illes  Balears  estableix:  Policia  de  les  Illes  Balears  1.  És                  
competència  de  les  Illes  Balears  la  creació  i  l'organització  d'un  cos  de  policia  propi  en  el  marc                   
de  la  legislació  estatal.  En  els  mateixos  termes,  correspon  a  la  Comunitat  Autònoma  el                
comandament  de  la  policia  de  les  Illes  Balears,  que  ha  de  dur  a  terme  les  seves  funcions  sota  la                     
dependència  directa  de  les  institucions  de  les  Illes  Balears.  2.  Les  funcions  de  la  policia  de  les                   
Illes   Balears   es   fixen   en   la   seva   llei   de   creació   d'acord   amb   la   legislació   estatal.   
  

La  societat  reclama  que  el  servei  públic  encarregat  de  garantir  la  seguretat  ciutadana  i  l'ordre                 
públic  funcioni  de  forma  eficient  i  tingui  una  dimensió  suficient  per  donar  resposta  a  les                 
necessitats  ciutadanes.  Resulta,  però  que  a  les  Illes  Balears  això  estructuralment  no  s'ha               
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aconseguit  perquè  les  places  de  guàrdia  civil  i  policia  destinats  a  les  Balears  queden  en  un  alt                   
percentatge  sense  cobrir  per  diverses  raons.  En  el  cas  de  la  guàrdia  civil,  perquè  molts  dels                  
efectius  són  de  fora  de  les  Illes  Balears  i  venir  aquí  els  hi  és  molt  poc  atractiu  atès  el  cost  de                       
l'habitatge,  el  preu  del  cost  de  la  vida  i  el  caràcter  insular  que  limita  la  mobilitat.  El  dèficit                    
d'agents  és  un  problema  històric  a  les  Balears  i  lògicament  això  ha  perjudicat  el  servei  públic  i                   
ha  sobrecarregat  indegudament  les  policies  locals.  Es  calcula  que  al  voltant  del  30%  de  les                 
places   no   es   cobreixen.  
  

A  tot  això  s'hi  afegeixen  els  problemes  de  la  taxa  de  reposició,  impossibilitant  a  les                 
administracions  a  crear  noves  places,  la  manca  d'organització  de  cursos  per  part  de  la               
Conselleria  per  poder  optar  a  les  proves  selectives  que  es  convoquen  i  el  desequilibri  salarial                 
entre  els  diferents  ajuntaments,  que  fa  que  hi  hagi  inestabilitat  en  les  plantilles  dels  cossos  de                  
policia   local.   
  

A  més  a  més,  l'evolució  social  convida  a  impulsar  un  model  policial  que  prioritzi,  entre  altres                  
coses,  la  proximitat  i  una  més  constant  i  continuada  relació  entre  els  agents  distribuïts  en  el                  
territori  i  les  diferents  administracions,  agents  econòmics  i  socials.  El  principi  de  subsidiarietat               
és  totalment  coherent  amb  l'estat  compost  que  suposen  les  autonomies  i  amb  la  necessària                
proximitat.  I  en  el  cas  de  Balears  això  és  especialment  destacable,  ja  que  la  temporalitat  de  la                   
nostra  economia  també  requereix  una  gestió  diferent,  flexible  i  particular  de  la  policia  per  donar                 
les   respostes   oportunes   en   cada   moment.   
  

A  l'estat  espanyol  hi  ha  diverses  experiències  de  models  policials  autonòmics.  Hi  ha  el  model                 
policial  basc  i  català,  integral,  que  bàsicament  va  suposar  una  substitució  total  de  la  guàrdia  civil                  
i  la  policia  nacional  en  matèria  de  seguretat  ciutadana,  policia  judicial  i  trànsit.  Hi  ha,  però  altres                   
models,  com  el  canari,  on  la  policia  autonòmica  va  ser  més  enfocada  com  a  complement  i                  
reforç.   Sigui   com   sigui   el   que   no   és   acceptable   el   segle   XXI   és   no   comptar   amb   un   servei   públic   
de  policia  d'alta  qualitat  i  degudament  dimensionat  a  les  necessitats  de  les  Illes  Balears.  Una                 
policia  que  a  més  facilitaria  el  compliment  de  tota  la  normativa  autonòmica  i  que  fins  i  tot  en                    
determinats  casos  podria  assumir  funcions  inspectores  que  fins  ara  fan  altres  cossos              
funcionarials.   
  

Per   tot   això,   el   Ple   de   l'Ajuntament   de   Porreres   acorda:   
  

Primer.  Instar  al  Govern  de  les  Illes  Balears  a  impulsar  un  model  policial  propi  que  fructifiqui                  
en  la  creació  d'una  policia  de  les  Illes  Balears  que  permeti  consolidar  un  servei  públic  de                  
seguretat  degudament  dimensionat  a  les  nostres  necessitats  i  amb  una  continuïtat  que  garanteixi               
avançar   cap   a   un   model   policial   que   incrementi   la   proximitat   de   la   policia   i   la   societat.   
  

Segon.  Instar  al  Govern  de  l'estat  a  implicar-se  en  aquest  procés  de  nou  model  policial  per  les                   
Balears   en,   com   a   mínim,   els   aspectes   següents:   
a)   Transitòriament   apujant   el   complement   d'insularitat   dels   agents   i   cobrint   les   places   previstes;   
b)  Assumint  tota  o  bona  part  del  cost  econòmic  de  la  policia  autonòmica;  c)  Facilitant  la  posada                   
en   marxa   del   nou   cos   policial   i   la   coordinació   necessària.   
  

Tercer.  Instar  el  Govern  de  les  Illes  Balears  a  dotar  de  finançament  suficient  als  municipis  per                  
poder  cobrir  els  sous  dels  efectius  de  policia  local  que  els  correspongui  per  població,  mitjançant                 
el  fons  de  seguretat  pública  de  les  Illes  Balears,  amb  la  finalitat  que  es  rebaixin  les  diferències                   
de   sou   entre   municipis   illencs.   
  

Quart.  Instar  el  Govern  de  l'Estat  perquè  elimini  la  taxa  de  reposició  de  policia  local  i  perquè                   
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permeti   l'ampliació   d'efectius   depenent   de   les   necessitats   de   cada   municipi.   
  
  

DOTZÈ.  MOCIÓ  PER  LA  MODIFICACIÓ  LCSP  EN  FAVOR  DE  LA            
CONTRACTACIÓ   DE   LA   COMUNITAT   DE   BÉNS   (EL   PI).   
  

La  Sra.  Batlessa  explica  aquesta  moció.  A  Porreres  hi  ha  moltes  comunitats  de  béns  i  no  poden                   
facturar  a  l'ajuntament  sinó  que  just  ho  pot  fer  un  dels  comuners,  la  qual  cosa  els  hi  causa                    
dificultats  comptables.  Entenem  que  no  tinguin  personalitat  jurídica,  però  si  s'ha  de  posar  un                
sostre   màxim   de   facturació   perquè   puguin   ser   beneficiar-se   de   la   despesa   pública.   
  

La  Sra.  Juan,  regidora  MES,  diu  que  votaran  a  favor  perquè  estam  totalment  d'acord.  És  absurd                  
que   es   pugui   contractar   un   autònom   però   no   una   CB.   
  

La  Sra.  Sampol,  regidora  PP,  diu  que  són  conscients  que  a  Porreres  hi  ha  moltes  comunitats  de                   
béns  i  és  necessari  que  puguin  facturar  als  organismes  públics,  per  això  estem  totalment  d'acord                 
i   votarem   a   favor.   
  

Finalitzat  el  debat,  vist  el  dictamen  favorable  de  la  Comissió  Informativa  de  13  de  maig,  el  Ple                   
de   l'Ajuntament   aprova   per   unanimitat   el   següent   acord:   
  

La  Comunitat  de  Béns  és  una  associació  entre  dues  o  més  persones  a  través  de  la  que                   
s'administra  un  projecte  empresarial  o  un  patrimoni  comú.  El  seu  escàs  formalisme  per  a  la  seva                  
constitució  i  gestió,  així  com  el  seu  molt  limitat  cost  de  creació  i  funcionament,  la  converteixen                 
en  una  figura  ideal  per  petits  projectes.  D'acord  amb  els  articles  35  i  1669  del  Codi  Civil  les                    
comunitats  de  béns  no  tenen  personalitat  jurídica.  A  l'estat  espanyol  l'any  2019  es  varen                
constituir  més  de  100.000  comunitats  de  béns,  la  qual  cosa  indica  que  a  la  realitat  econòmica                  
aquesta   fórmula   té   moltíssima   presència.  
  

L'article  65  de  la  Llei  9/2017,  de  8  de  novembre,  de  Contractes  del  Sector  Públic,  per  la  que  es                     
transposen  a  l'ordenament  jurídic  espanyol  les  Directives  del  Parlament  Europeu  i  del  Consell               
2014/23/UE  i  2014/24/UE,  de  26  de  febrer  de  2014,  estableix  que  només  podran  contractar  amb                 
el  sector  públic  les  persones  naturals  o  jurídiques,  espanyoles  o  estrangeres  que  tinguin  plena                
capacitat  d'obrar.  Per  tant,  les  comunitats  de  béns  no  poden  subscriure  contractes  amb  les                
entitats   del   sector   públic.   
  

L'article  118  de  la  Llei  9/2017  de  Contractes  del  Sector  Públic  regula  la  figura  dels  contractes                  
menors.  És  a  dir,  contractes  d'escassa  quantia  subscrits  per  les  entitats  del  sector  públic  en  què                  
existeix  una  adjudicació  directa  i  en  què  l'expedient  presenta  molta  simplicitat.  En  aquest  sentit,                
el  contracte  menor  molt  sovint  permet  d'una  forma  totalment  legal  que  petites  empreses  i                
autònoms  puguin  fer  feines  puntuals  per  a  l'administració.  En  aquest  sentit  potser  tindria  sentit                
que  les  comunitats  de  béns  com  a  fórmula  habitual  existent  en  la  realitat  econòmica  pugui                 
realitzar  contractes  menors,  ja  que,  en  definitiva,  el  contractista  només  ha  de  presentar  una                
factura   davant   l'administració.   
  

En  altres  àmbits  i  règims  jurídics  ja  s'ha  admès  que  les  comunitats  de  béns  tot  i  no  tenir                    
personalitat  jurídica  tinguin  unes  determinades  capacitats.  Per  exemple,  a  l'àmbit  jurisdiccional             
s'ha   admès   a   les   comunitats   de   béns   la   capacitat   per   ser   part   en   procediments   judicials.   
  

Considerant  que  en  aquests  moments  de  crisi  econòmica  provocada  per  la  Covid-19  resulta               
especialment  pertinent  facilitar  les  coses  als  petits  empresaris  i  autònoms,  perquè  puguin  tirar               
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endavant  la  seva  activitat  i,  per  tant,  flexibilitzar  determinats  règims  jurídics  sembla  una  línia                
d'acció   convenient   per   intentar   reactivar   l'economia.   
  

Per   tot   això,   s'acorda:   
  

PRIMER  i  ÚNIC.  L'Ajuntament  de  Porreres  insta  al  Govern  de  l'Estat  a  procedir  la  modificació                 
de  la  Llei  9/2017,  de  8  de  novembre,  de  Contractes  del  Sector  Públic  a  fi  i  efecte  de  permetre  la                      
celebració   per   les   administracions   públiques   de   contractes   menors   amb   les   comunitats   de   béns.   
  
  

TRETZÈ.  MOCIÓ  SOBRE  EL  SOSTENIMENT  DELS  CENTRES  DE  PRIMER  CICLE            
D’EDUCACIÓ   INFANTIL   (EL   PI   I   MES).   
  

La  Sra.  Batlessa  explica  que  aquesta  proposta  es  presenta  conjuntament  entre  El  Pi  i  Mes.  A                  
continuació  explica  que  l'any  2006  es  va  aprovar  la  gratuïtat  del  segon  cicle  d'educació  infantil,                 
aconseguint  una  reivindicació  històrica,  malgrat  no  ser  educació  obligatòria  que  comença  a              
partir  de  primària.  La  seva  aplicació  va  ser  un  èxit  perquè  va  beneficiar  al  món  educatiu  i  a  les                     
famílies.  Queda  a  l'aire  l'educació  del  0  a  tres  anys.  Malgrat  que  el  seu  caràcter  és  voluntari                   
creiem  que  és  imprescindible  que  la  gratuïtat  es  dugui  a  terme.  El  2021  toca  iniciar  aquest  camí                   
per  a  garantir  l'accés  universal  de  tots  els  infants  amb  independència  de  la  situació  econòmica  de                  
totes  les  famílies,  contribuint  a  eliminar  desigualtats.  La  Disposició  addicional  tercera  de  la               
LOMLOE  que  es  va  aprovar  per  desembre  de  2020  estableix  un  termini  de  vuit  anys  per  donar                   
passes  cap  a  la  gratuïtat  del  primer  cicle.  Entenem  que  és  una  tasca  complexa,  però  és  necessari                   
saber  amb  quin  finançament  es  contarà  per  a  implantar-ho  i  en  la  creació  de  places.  S'ha  de                   
reconvertir  el  sistema  actual  que  ara  recau  en  els  ajuntaments  que  han  de  sostenir  aquestes                 
escoletes.  A  Porreres,  l'ajuntament  aporta  92.000  euros  l'any.  L'escolarització  primerenca  és             
molt  beneficiosa  pel  desenvolupament  integral  dels  infants  i  prevenint  l'exclusió  social.  Es              
demana  al  Ple  de  l'Ajuntament  que  insti  al  Govern  d'Espanya  aprovar  el  Pla  al  qual  es  va                   
comprometre   i   que   els   pressuposts   del   2022   incloguin   la   partida   adient.   
  

La  Sra.  Maria  Rosa  Juan,  regidora  MES,  explica  que  proposen  afegir  dos  punts  a  l'exposició  de                  
motius  i  dos  acords,  que  creiem  que  millorava  la  proposta  de  moció  que  havíem  rebut  de  la                   
Plataforma  0-3.  Després  de  consensuar  el  text  amb  el  PI,  s'ha  arribat  a  un  acord  per  presentar-lo                   
de  forma  conjunta  i  d'aquesta  manera  fer  força  perquè  les  necessitats  d'aquest  sector  educatiu  i                 
de  la  població  siguin  una  realitat.  Al  nostre  programa  electoral  dèiem  que  "lluitaríem  perquè                
més  famílies  puguin  accedir  a  l'escoleta  pública,  amb  la  intenció  de  fomentar  la  inclusió  de  tots                  
els  nins  i  nines  del  poble".  La  intenció  dels  acords  que  exposem  és  caminar  cap  aquí,  ja  que                    
només  aconseguirem  establir  unes  bases  sòlides  de  cohesió  i  inclusió  social  si  tothom  té  les                 
mateixes  oportunitats  d'iniciar  la  seva  trajectòria  en  el  sistema  educatiu.  Hi  ha  famílies  per  ex.                 
que  hi  voldrien  tenir  accés,  però  a  causa  que  tenen  una  renta  que  no  els  hi  permet  assumir  cap                     
classe  de  pagament  de  quota  ja  no  es  plantegen  dur  els  seus  fills  a  l'escoleta.  I  això  ha  de                     
canviar,  possibilitant  que  totes  les  famílies  que  ho  necessitin  i  vulguin  hi  puguin  anar.  I                 
evidentment  reivindicar  els  drets  laborals  dels  treballadors  i  les  treballadores  de  les  escoletes,  un                
col·lectiu  de  sempre  poc  valorat,  i  això  que  fan  feina  amb  el  més  preuat,  els  nostres  infants,  i                    
que   menys   q   reivindicar   per   elles   uns   sous   més   dignes.   
  

La  Sra.  Maria  Agnès  Sampol,  regidora  PP,  diu  que  estan  d'acord  amb  la  moció,  però  demanen                  
que  la  votació  sigui  per  separat,  per  punts.  No  estem  d'acord  amb  el  que  es  planteja  al  primer                    
punt,  on  tot  l'ensenyament  de  0-3  acabi  essent  públic.  En  el  primer  punt  ens  abstindrem  i  estam                   
a   favor   de   la   resta.   Si   no   es   pot   votar   per   punts,   ens   abstindrem.   
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La  Sra.  Batlessa  contesta  que  en  el  Consell  s'ha  demanat  fer  un  reglament  per  donar  cobertura  a                   
les  escoletes  que  no  pertanyen  a  la  Xarxa  d'escoletes  de  la  conselleria.  Però  ara  han  donat  peu                   
que  moltes  escoletes  siguin  concertades  i  col·laboren  amb  el  seu  sosteniment.  És  un  debat                
complementari.  Si  la  vostra  intenció  és  abstenció  al  primer  punt  i  a  favor  la  resta,  pensam  que                   
així   sortiria   reforçada.   
  

Finalitzat  el  debat,  vist  el  dictamen  favorable  de  la  Comissió  Informativa  de  13  de  maig,  el  Ple                   
de  l'Ajuntament  aprova  el  primer  punt  de  la  moció  amb  10  vots  a  favor  (6  El  Pi,  3  MES,  1                      
PSOE)   i   3   abstencions   (PP)   i,   per   unanimitat,   la   resta   (punts   2   a   5)   del   següent   acord:   
  

"D'ençà  que  la  Llei  Orgànica  1/1990,  de  3  d'octubre,  d'Ordenació  General  del  Sistema  Educatiu                
(LOGSE)  establí  l'educació  infantil  com  la  primera  etapa  del  sistema  escolar  espanyol,              
l'administració  de  l'Estat  ha  anat  implantant  una  oferta  escolar  de  segon  cicle  d'educació  infantil                
(3-6  anys)  universal  i  gratuïta  per  a  tots  els  infants.  Des  de  llavors,  respecte  al  primer  tram                   
educatiu  (0-3  anys)  totes  les  lleis  educatives  (LOCE,  2002;  LOE,  2006;  LOMCE,  2013;  i                
LOMLOE,  2020)  han  mantingut  la  responsabilitat  compartida  entre  les  administracions,            
inclosos   els   ajuntaments,   per   a   garantir   una   oferta   suficient   de   places.   
  

El  fet,  però,  és  que  han  estat  les  famílies,  els  ajuntaments,  en  alguna  mesura  les  administracions                  
educatives  autonòmiques,  i  en  el  cas  de  Menorca,  d'Eivissa  i  Formentera,  també  els  respectius                
Consells  Insulars,  qui  han  creat  i  sostingut  l'oferta  de  places  de  primer  cicle  d'educació  infantil,                 
limitant-se  l'administració  de  l'Estat  a  establir  alguna  normativa  de  funcionament.  Només  el              
2008  el  Govern  d'Espanya,  a  través  de  l'efímer  PLAN  EDUCA3,  contribuí  a  la  creació  de  places                  
públiques   per   infants   menors   de   3   anys.   
  

També  l'administració  de  l'Estat  s'ha  inhibit  pel  que  fa  a  ajuts  per  a  possibilitar  l'escolarització                 
dels  infants  en  situació  de  vulnerabilitat  i  el  desplegament  de  mesures  i  recursos  per  a  la                  
detecció   i   el   suport   educatius   primerencs   que   les   lleis   educatives   exigeixen.   
  

La  nova  Llei  Orgànica  3/2020,  de  29  de  desembre,  per  la  qual  es  modifica  la  Llei  Orgànica                   
2/2006,  de  3  de  maig,  d'Educació  (LOMLOE),  a  la  seva  disposició  addicional  tercera  estableix                
que  «En  el  termini  d'un  any  des  de  l'entrada  en  vigor  d'aquesta  Llei,  el  Govern,  en  col·laboració                   
amb  les  Administracions  educatives,  elaborarà  un  pla  de  vuit  anys  de  durada  per  a  l'extensió  del                  
primer  cicle  d'educació  infantil  de  manera  que  avanci  cap  a  una  oferta  pública  suficient  i                 
assequible  amb  equitat  i  qualitat  i  garanteixi  el  seu  caràcter  educatiu.  En  la  seva  progressiva                 
implantació  es  tendirà  a  l'extensió  de  la  seva  gratuïtat,  prioritzant  l'accés  de  l'alumnat  en  situació                 
de   risc   de   pobresa   i   exclusió   social   i   la   situació   de   baixa   taxa   d'escolarització.»   
  

Per   tot   això   s'acorda:   
  

1.  El  Ple  de  l'Ajuntament  de  Porreres  insta  el  Govern  d'Espanya  a  fer  efectiva  la  disposició                  
addicional  tercera  de  la  Llei  Orgànica  3/2020,  de  3  de  maig  (LOMLOE),  tot  aprovant  dintre  del                  
termini  establert  per  aquesta  disposició  el  pla  de  vuit  anys  per  a  l'extensió  del  primer  cicle                  
d'educació  infantil,  i  a  preveure  els  recursos  necessaris  per  a  la  seva  implementació  en                
col·laboració   amb   les   Administracions   educatives.  
  

2.  El  Ple  de  l'Ajuntament  de  Porreres  insta  el  Govern  d'Espanya  a  incloure  en  els  propers                  
Pressuposts  Generals  de  l'Estat  una  aportació  econòmica  estable  per  a  la  creació  i  el  sosteniment                 
dels  centres  de  primer  cicle  d'educació  infantil,  garantint  la  protecció  de  l'escolarització  dels               
infants   en   situació   de   pobresa.   
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3.  El  Ple  de  l'Ajuntament  de  Porreres  es  compromet  a  garantir  el  compliment  i  millorar  els  drets                   
laborals  de  les  persones  professionals  docents  que  treballen  amb  infants  menors  de  tres  anys,  i                 
insta  el  Govern  de  les  Illes  Balears  a  equiparar  els  seus  drets  laborals  amb  la  de  la  resta  de                     
professionals   docents.   
  

4.  El  Ple  de  l'Ajuntament  de  Porreres  es  compromet  a  millorar  l'accés  de  tots  els  infants  menors                   
de  tres  anys  bonificant  les  quotes  mensuals  en  funció  de  la  renda  i  de  la  situació  sociofamiliar  i                    
a   garantir   la   gratuïtat   de   l'escolarització   dels   infants   en   situació   de   pobresa.   
  

5.  El  Ple  de  l'Ajuntament  de  Porreres  insta  el  Govern  de  les  Illes  Balears  a  fer  seves  aquestes                    
propostes,   i   a   traslladar-les   al   Govern   d'Espanya.   
  

CATORZÈ.  SOL·LICITUD  D’ACLARIMENT  D’INFORMACIONS  PUBLICADES       
RELATIVES   ALS   SERVEIS   TÈCNICS   D’URBANISME.  
  

La  Sra.  Batlessa  diu  que  els  tècnics  d'urbanisme  han  presentat  el  següent  escrit:  "Vista  la                 
publicació  del  Bolletí  numero  2  de  maig  de  2021  del  Partit  Popular  de  Porreres  on  es  manifesta                   
un  cost  del  servei  anual  pels  sotasignats  i  sa  dita  manifestació  incorrecta  i  donada  la                
transcendència  d'aquesta,  mitjançant  la  present  demanam:  Que  en  el  primer  ple  municipal  que  se                
celebri  sigui  tractat  dins  l'ordre  del  dia  l'aclariment  públic  en  referència  a  la  citada  manifestació                 
i,  en  el  cas  de  no  ser  rectificada,  i  en  conseqüència  mantinguda,  per  part  dels  autors,  ens                   
reservem  les  oportunes  accions  en  defensa  dels  nostres  interessos..".  A  continuació  llegeix              
l'esmentada   publicació.   
  

La  Sra.  Batlessa  demana  si  la  publicació  sorgeix  dels  regidors  o  d'algú  extern.  La  Sra.  Sampol,                  
regidora  PP,  diu  que  s'ha  extret  aquesta  informació  de  les  dades  que  tenen  com  a  regidors,  en                   
concret   de   les   factures   que   consten   als   informes   de   morositat.     
  

La  Sra.  batlessa  contesta  que  teniu  les  portes  obertes  per  demanar  qualsevol  informació  o                
factures  i  que  els  67.000  euros  no  són  certs.  La  partida  pressupostària  d'estudis  i  treballs  tècnics                  
és  de  135.000  euros  i  inclou  la  modificació  de  les  normes  subsidiàries,  la  redacció  i  direcció  de                   
projectes  i  els  tècnics,  inclòs  l'advocat.  L'enginyer  va  facturar  12.950  euros,  l'arquitecte  10.243,               
l'arquitecte  tècnic  13.150  i  l'advocat  10.240  euros,  en  total  46.564  €.  Venen  els  dimarts  i,                 
l'arquitecte  tècnic,  els  dijous  horabaixa.  Si  aquesta  informació  l'haguéssiu  demanat,  us  l'hauríem              
donat.  No  fa  falta  difamar  amb  noms  i  llinatges  que  han  hagut  de  rebatre  una  desinformació  que                   
els  perjudica  personalment.  S'han  fet  més  de  150  comunicacions  prèvies,  90  expedients  d'obra               
major  el  2021,  informació  cèdules  urbanístiques,  finals  d'obra  informes  d'antiguitat,  visites             
d'inspecció  d'obra  o  edificis  municipals.  També  diu  que  hi  ha  un  procediment  negociat  amb  tres                
pressuposts   i   que   no   s'ha   posat   ningú   a   dit.   
  

La  Sra.  Sampol,  regidora  PP,  fa  el  següent  aclariment  a  la  informació  apareguda  al  butlletí  2                  
corresponent  al  mes  de  maig  tal  com  han  sol·licitat  els  assessors  de  l'àrea  d'urbanisme  de                 
l'ajuntament:   
  

"En  primer  lloc,  volem  deixar  clar  que  la  intenció  d'aquesta  publicació  no  va  en  contra  de  la                   
feina  que  realitzen  aquests  professionals,  simplement  amb  les  dades  que  disposem,  exposem  un               
fet.  Amb  la  informació  proporcionada  per  l'Ajuntament  i  les  dades  que  tenim  al  nostre  abast,                 
exposem   el   següent:   
  

Les  darreres  dades  tancades  que  disposem  han  estat  tretes  dels  informes  de  morositat  i                
corresponen  a  l'exercici  2019,  les  quals  pugen  67000  euros  (tal  com  diem  al  butlletí).  Dins                 
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aquests  informes  de  morositat  tenim  com  a  conceptes  de  factures:  hores  realitzades  a               
l'ajuntament,  hores  extres,  i  projectes  a  part  com  per  exemple:  aparcament  de  n'Hereveta,  Parc                
Verd,   projectes   polígons   rústics,   projecte   reparació   de   camins...   
  

Tal  com  apareix  en  el  butlletí  de  maig,  el  que  nosaltres  volíem  manifestar  era  que  els  veïns  i                    
veïnes  de  Porreres  reclamen  serveis  cada  vegada  millors  i  considerem  que  la  dedicació  d'aquests                
professionals  és  escassa  respecte  al  volum  de  feina  que  se'ls  encomana.  El  fet  d'aparèixer  al                 
butlletí  dins  l'epígraf  "s'ho  haurien  de  fer  mirar"  és  perquè  considerem  necessari  que  aquests                
professionals  puguin  dedicar  la  seva  tasca  a  l'Ajuntament  a  la  revisió  de  projectes  de  manera                 
més  àgil  i  els  ciutadans  no  hagin  d'esperar  vuit  mesos  a  una  concessió  o  denegació  de  llicència.                   
En   cap   moment   hem   criticat   la   feina   que   fan   perquè   en   fan   molta.   "   
  

La  Sra.  Batlessa  contesta  que  aquestes  dades  no  s'agafen  dels  informes  de  morositat  sinó  de  la                  
liquidació  o  el  pressupost.  No  és  cert  que  facin  4  hores  setmanals.  No  es  poden  contractar  més                   
hores.  Ara  es  traurà  a  concurs  públic  i  es  veurà  si  es  poden  aportar  més  doblers.  No  es  pot                     
contractar  més  personal.  Enguany  hi  ha  un  gran  volum  d'obres  i  les  lleis  són  cada  vegada  més                   
complexes,  però  els  informes  s'han  de  fer  amb  responsabilitat.  Es  demana  si  es  rectificarà  la                 
informació   i   d'on   ha   sortit   la   informació.   
  

La   Sra.   Sampol   explica   que   ho   han   calculat   de   la   informació   que   tenen   i   del   model   347.   
  

El  Sr.  Martorell,  regidor  d'urbanisme,  diu  que  no  es  pot  donar  informació  incorrecta,  com  per                 
exemple  l'horari  o  posat  a  dit.  Això  fa  molt  de  mal  a  persones  que  no  tenen  cap  culpa.  Se  sent                      
orgullós  i  diu  que  els  tècnics  fan  una  feina  excel·lent.  Una  cosa  és  la  feina  que  fan  per                    
l'ajuntament   i   l'altra   els   projectes   que   factures   a   part   i   s'ha   mesclat   tot.   
  

La   Sra.   Sampol   demana   disculpes   als   tècnics   perquè   la   seva   intenció   no   era   aquesta.   
  
  

QUINZÈ.   DACIÓ   DE   COMPTE   DELS   DECRETS   DE   BATLIA     
  

La  Sra.  Maria  Rosa  Juan,  regidora  MES,  demana  si  ja  teniu  la  valoració  dels  terrenys  pels  quals                   
es  va  signar  contracte  menor  amb  dues  empreses  (Tinsa  i  Gloval),  per  valorar  els  terrenys                 
d’ampliació  IES  i  de  la  ronda  que  falta.  Ens  ho  podeu  passar?.  El  Sr.  Martorell  diu  que  el  de                     
Gloval   els   hi   ha   de   presentar   aquesta   setmana   i   que   els   hi   poden   passar.     
  

Es   dona   compte   dels   diversos   decrets   i   la   corporació   queda   assabentada.    
  
  

SETZÈ.   DACIÓ   DE   COMPTE   ACORDS   JUNTA   DE   GOVERN.     
  

La  Sra.  Sampol,  regidora  PP,  demana  informació  de  la  factura  núm.  690  de  Robotix  de  l'àrea                  
d'educació  de  12/4/21  per  import  de  254 €.  La  Sra.  Maria  Antònia  Veny,  regidora  d'educació,                
contesta   que   és   una   activitat   extraescolar   educativa   de   robòtica.   
  

La  Sra.  Sampol  demana  informació  d'una  factura  de  Ranking  per  material  esportiu  de  480,13  €  i                  
es   contesta   que   són   xarxes   del   camp   de   futbol.   
  

La  Sra.  Sampol  demana  informació  de  tres  factures  de  Deixalles  de  Serveis  ambientals  per                
import  de  444 €,  1036 €  i  420 €.  La  Sra.  Miquela  Sampol,  regidora  de  medi  ambient,  explica  que                  
és  per  cobrir  la  baixa  de  la  persona  del  punt  verd.  La  Sra.  Batlessa  no  es  pot  contractar  ningú  del                      
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SOIB   i   que   són   horari   molt   concrets,   inclús   el   cap   de   setmana.   
  

La  Sra.  Sampol  demana  informació  de  la  factura  del  Sr.  A.  Vázquez  per  assistència  a  Place  i                   
s'explica   que   és   el   servei   informàtic   de   manteniment   de   la   plataforma   de   contractació.   
  

Es   dona   compte   dels   acords   de   diverses   Juntes   de   Govern   i   la   corporació   queda   assabentada.   
  
  

DISSETÈ.   TORN   OBERT   DE   PRECS   I   PREGUNTES.   
  

El  Sr.  Bartomeu  Garí,  regidor  MES,  demana  si  ja  s'ha  remès  al  Consell  el  document  amb  les                   
prescripcions  corregides  sobre  la  ronda  i  l'IES  Porreres.  El  Sr.  Martorell,  regidor  d'urbanisme,               
explica  que  encara  no  s'ha  enviat  al  Consell  perquè  està  pendent  de  les  valoracions  i  d'un                  
informe  de  carreteres.  La  resta  d'esmenes  estan  resoltes.  S'ha  de  saber  si  s'ha  de  recular  l'institut                  
i   si   afecta   l'APT   de   Carreteres.   
  

El  Sr.  Garí,  regidor  MES,  demana,  amb  relació  a  les  obres  de  l'Escola  Nova  el  següent:  "Com  ja                    
vàrem  dir  al  darrer  Ple,  estaria  bé  que  pugueu  fer  una  reunió  amb  l'oposició  (ja  ho  hem  demanat                    
altres  vegades)  i  també  una  reunió  informativa  per  a  la  ciutadania  en  general,  encara  que  sigui                  
virtual,  per  mostrar-nos  el  projecte  i  així  el  coneixeríem  de  primera  mà".  El  Sr.  Martorell  diu                  
que  es  pot  demanar  una  reunió  al  coordinador  amb  els  regidors  de  l'oposició,  però  de  cara  a  la                    
ciutadania  ho  veu  més  complicat,  com  estan  les  coses.  Ell  fa  feina  al  matí  i  us  hauríeu  d'adaptar,                    
però   no   creu   que   hi   hagi   cap   problema.   La   Sra.   batlessa   diu   que   el   projecte   ho   fa   l'IBISEC.   
  

El  Sr.  Garí,  regidor  MES,  demana  com  estan  les  inversions  a  les  instal·lacions  esportives?  Ja                 
s'ha   posat   la   caldera   del   futbol?   Es   contesta   que   sí.   
  

El  Sr.  Garí  demana  si  es  demanarà  la  subvenció  per  canviar  la  gespa  del  futbol?  Es  contesta  que                    
sí   i   també   del   pavelló,   però   la   subvenció   no   està   definida.   
  

El  Sr.  Garí  demana  quines  millores  es  preveuen  a  la  zona  utilitzada  per  l'atletisme,  darrere  la                  
pista  de  tenis  i  pàdel?  El  Sr.  Toni  Sastre,  regidor  d'urbanisme,  contesta  que  està  previst  instal·lar                  
el  parc  de  cal·listènia.  La  Sra.  batlessa  diu  que  s'ha  demanat  al  Consell  per  fer  una  pista                   
d'atletisme   amb   els   fons   europeus,   atès   que   hi   ha   un   gran   volum   d'entitats   esportives.   
  

El  Sr.  Garí,  regidor  MES,  diu  que  fa  uns  mesos  vàrem  demanar  si  miràveu  si  els  aparcaments                   
del  poble  es  podien  beneficiar  de  les  subvencions  del  Govern  per  posar  marquesines               
fotovoltaiques,  atès  que  pel  2025  tots  els  aparcaments  municipals  de  més  de  1.000 m2  s'hauran                
de  solaritzar  (plaça  de  toros,  2.000 m2,  n'Hereveta  devers  1.100 m2).  Ja  heu  pogut  aclarir  si                
l'Ajuntament  es  presentarà  a  la  convocatòria?  Hi  ha  fins  dia  30  de  juny  per  presentar-se.  El  Sr.                   
Martorell  diu  que  s'ha  mirat  amb  l'enginyer  i  diu  que  s'ha  preparat  el  projecte  a  Ses  Forques  i                    
també   està   previst   al   cementiri.   
  

El  Sr.  Garí,  regidor  MES,  diu  el  següent  sobre  un  comentari  que  va  sortir  al  butlletí  del  PP                    
envers  la  visita  de  l'IES  Porreres  a  les  exhumacions  de  les  fosses  de  la  Guerra  Civil  al  cementiri:                    
podem  acceptar  que  no  us  agradi  (tindreu  els  vostres  propis  motius)  però  no  que  dubteu  de  la                   
llibertat  del  centre  de  poder  dur  a  terme  les  ensenyances  i  visites  didàctiques  on  el  professorat                  
cregui  convenient,  i  tampoc  que  aixequeu  la  veu  per  aquesta  activitat  que  varen  dur  a  terme  -i                   
que  té  una  gran  importància  per  conèixer  el  nostre  passat  -  i  no  diguéssiu  res  quan  VOX  volia                    
venir  a  visitar  el  centre  educatiu.  Allò  sí  que  era  polititzar  l'educació,  i  no  una  visita  d'interès                   
històric!  No  acabem  d'entendre  que  un  partit  que  és  dins  la  comissió  de  memòria  històrica  de                  
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l'Ajuntament   pot   fer   aquestes   declaracions   al   seu   butlletí   oficial.   
  

El  Sr.  Garí,  regidor  MES,  demana  si  ja  s'ha  pres  una  decisió  sobre  la  contractació  d'energia                  
elèctrica  per  l'Ajuntament:  contracte  marc  de  la  FELIB  o  contracte  propi?  La  Sra.  batlessa                
contesta   que   s'han   rebut   diverses   propostes   interessats   per   poder   redactar   els   plecs.   
  

El  Sr.  Garí,  regidor  MES,  diu  que  al  carrer  Major,  s'havien  de  posar  un  «bot»  elevat  per                   
disminuir  la  velocitat,  però  encara  no  s'ha  fet.  Creiem  que  s'ha  de  fer  per  reduir  la  velocitat  dels                    
cotxes  que  hi  passen.  Són  diversos  els  veïnats  que  ens  comenten  aquesta  problemàtica.  Tampoc                
s'ha  resolt  el  tema  dels  aparcaments  de  cotxes  a  cada  banda  de  la  voravia,  a  la  zona  de  la                     
Teulera,  ni  repintar  el  pas  de  vianants.  Com  ja  hem  dit,  per  coses  com  aquestes  i  per  repensar  la                     
circulació,   seria   interessant   convocar   la   comissió.   
  

El  Sr.  Martorell,  regidor  de  circulació,  contesa  que  el  pas  de  vianants  està  pendent  de  carreteres  i                   
que  ho  han  de  posar  ells.  El  tema  dels  reductors  de  velocitat  no  ho  havíem  parlat,  però  pensem                    
que  pot  incrementar  el  renou  a  la  gent  que  viu  davant  i  no  voldria  crear  més  problemes  que                    
beneficis.  El  tema  dels  aparcaments  s'ha  parlat  amb  la  policia  i  el  problema  es  crea  a  primera                   
hora  del  matí,  però  dóna  més  oportunitats  de  crear  aparcament.  En  podem  parlar  a  la  comissió                  
de   circulació.  
  

El  Sr.  Garí,  regidor  MES,  diu  que,  sobre  els  plecs  de  condicions  i  contractes  oberts,  han  vist  que                    
ja  han  sortit  a  concurs  els  contractes  de  les  rutes  senderistes/ciclistes,  el  de  neteja  de  camins  i                   
desbrossament  de  síquies,  i  el  servei  d'escola  d'estiu.  Només  volem  dir  que  si  voleu  que                 
participem  en  la  millora  dels  contractes  o  que  aportem  idees,  seria  un  detall  dur-los  a  Ple  o                   
convocar  reunions  per  explicar  els  plecs  quan  s'hagin  de  treure  a  concurs,  sobretot  per  poder  fer                  
observacions   sobre   els   contractes   de   serveis.   
  

El  Sr.  Garí,  regidor  MES,  demana  quan  es  té  previst  licitar  la  gestió  de  la  piscina  municipal?  En                    
quina  situació  quedaran  els  treballadors  actuals  de  la  piscina?  La  Sra.  batlessa  contesa  que  estan                 
fent  feina  amb  els  plecs  i  que  se  subrogarà  el  personal  amb  les  condicions  noves.  El  Sr.                   
Martorell   diu   que   es   preveu   que   pel   setembre   hi   hagi   el   nou   concessionari.   
  

El  Sr.  Garí,  regidor  MES,  diu  han  rebut  informació  d'algunes  queixes  del  servei  de  menjador  a                  
domicili.  Us  han  arribat  a  vosaltres?  El  Sr.  Miquel  Àngel  Veny,  regidor  Serveis  Socials,  no  li                  
consta  que  hi  hagi  queixes  significatives  i  recorda  que  en  el  ple  d'octubre  de  2019  es  varen                   
adherir  al  contracte  marc  de  la  Mancomunitat  amb  l'empresa  Newrest.  Diu  que  si  els  hi  fan                  
arribar   la   queixa   puntual   ho   analitzaran.   
  

El  Sr.  Garí,  regidor  MES,  diu  que  avui  dia  no  tenim  cap  informació  sobre  la  convocatòria  de  les                    
properes  Jornades  d'estudis  locals.  Teniu  alguna  informació?  El  Sr.  Gaspar  Mora,  regidor  de               
cultura,  diu  que  el  mes  d'octubre  i  novembre  hi  ha  bastants  de  pobles  que  ho  fan  i  per  això  es                      
plantegen   mantenir   la   data   d'abril.   
  

El  Sr.  Garí,  vol  afegir  que  els  alegra  molt  la  notícia  de  la  signatura  del  conveni  amb  la  UIB  per                      
la  digitalització  de  l'arxiu  municipal,  però  volem  recordar  que  és  molt  important,  més  que  la                 
digitalització,  la  conservació  d'aquest  arxiu  i,  ni  el  lloc  ni  les  condicions,  són  les  adequades.                 
Convé  repensar-ho.  La  Sra.  batlessa  diu  que  es  mira  d'adquirir  un  edifici  per  arxiu  però  és                  
complex.   El   Sr.   Mora   també   diu   que   són   estructures   molt   reforçades.   
  

El  Sr.  Garí,  regidor  MES,  demana  quan  es  té  pensat  convocar  la  comissió  de  nomenclàtor.  Hi  ha                   
diverses  qüestions  que  s'haurien  de  tractar  i  abans  de  l'estiu  seria  convenient  posar-la  en  marxa.                 
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El  Sr.  Gaspar  Mora,  regidor,  diu  que  va  enviar  el  mail  demanant  el  nomenament  dels                 
representants  dels  partits  polítics  i  encara  no  ha  tingut  resposta.  Es  contesta  que  s'enviaran  els                 
representants.   
  

La  Sra.  Sampol,  regidora  del  PP,  dóna  l'enhorabona  al  Mallorca  i  al  jugador  Joan  Sastre.  És  un                   
orgull  que  un  jugador  que  es  fa  formar  a  Unió  Esportiva  de  Porreres  aconsegueixi  un  ascens  a                   
primera   divisió.   
  

La  Sra.  Sampol,  demana  la  relació  de  despeses  que  duem  gastades  en  benefici  dels  comerços  i                  
establiments  de  Porreres.  Ho  tenim  fins  a  data  de  dia  27  de  setembre.  La  Sra.  Maria  Antònia                   
Veny,  regidora  de  comerç,  diu  que  s'enviaran.  La  Sra.  batlessa  diu  que  la  setmana  que  ve  sortirà                   
una   convocatòria   d'ajuts   pe   import   de   120.000   euros.   
  

La  Sra.  Sampol  diu  que  el  passat  dijous  es  varen  arreglar  uns  quants  carrers  de  Porreres.  Ens                   
podeu  dir  quins  varen  ser?  El  Sr.  Martorell  diu  que  es  va  fer  una  primera  tanda  i  alguns                    
quedaren  sense  acabar,  però  es  poden  enviar.  Explica  que  quan  hi  ha  trams  llargs  es  contracta                  
una  empresa  i  on  hi  ha  un  clot  puntual  ho  fa  la  brigada.  Si  sabeu  d'algun  lloc  que  s'hagi                     
d'arreglar   ens   ho   podeu   dir   i   ho   podrem   arreglar.   
  

La  Sra.  Sampol  diu  que  han  sentit  queixes  que  al  cementeri  segueix  sense  que  s'hagin  començat                  
les  obres  de  reparació  i  restauració  després  de  l'exhumació.  Comença  a  ser  hora  de  posar  fil  a                   
l'agulla,  no  ho  trobeu?  El  Sr.  Veny  diu  que  demà  tenen  una  reunió  amb  el  govern  i  la  data  de                      
reconstrucció  segurament  serà  la  setmana  que  ve.  La  Sra.  batlessa  diu  que  la  demora  ve                 
provocada  per  la  modificació  del  contracte.  El  Sr.  Veny  diu  que  no  estava  previst  al  contracte  la                   
rehabilitació   del   jardí   i   això   es   farà   aprofitant   la   modificació.   
  

La  Sra.  Sampol  demana  que  es  té  pensant  fer  per  la  fira  de  l'albercoc.  La  Sra.  batlessa  explica                    
que  les  fires  estan  prohibides  i  el  govern  ha  demanat  evitar  fer  actes  que  puguin  concentrar                  
molta  gent.  Diu  que  es  farà  com  l'any  passat  i  se  cercarà  un  espai  on  vendre  els  productes  amb                     
les  mesures  sanitàries  que  pertoquin.  Estan  pendent  de  la  data  de  la  plena  de  l'albercoc  perquè                  
no   siguin   verds.   
  

La   Sra.   Sampol   demana   les   factures   de   la   Junta   de   Govern   en   format   excel.   
  

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,   

    


