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ACTA PLE AJUNTAMENT DE PORRERES DE 25 DE JULIOL DE 2022 
 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ:   
- Caràcter: ordinària   
- Data: 25 de juliol de 2022 
- Horari: de 20:00 a 21.35 hores. 
- Lloc: 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); Teresa Julià Julià (PP); 
Maria Agnès Sampol Sabater (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 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 comentari a l'acta de la darrera sessió anterior. Finalment, se sotmet a votació i s'aprova per 
unanimitat l'acta de la sessió anterior de 23 de maig de 2022 i l’acta de la sessió extraordinària de 14 
de juny de 2022. 
 
 
SEGON. RESOLUCIÓ D’AL.LEGACIONS I APROVACIÓ PROVISIONAL DEL 
CATÀLEG D’ELEMENTS I ESPAIS PROTEGITS DEL MUNICIPI DE PORRERES 
 
La Sra. Batlessa explica que es tracta d'aprovar provisionalment el catàleg de patrimoni dels béns i 
elements patrimonials del municipi. A la sessió plenària extraordinària de 28 d'abril de 2014 es va fer 
l'aprovació inicial, el 25 de maig de 2020 vàrem rebre esmenes del Consell de Mallorca, les quals es 
varen esmenar, i el 26 de maig de 2020 es va dur a terme el tràmit d'exposició públic perquè es 
poguessin fer les al·legacions oportunes. Més per Porreres i un particular en presentaren. Amb 
relació a les al·legacions de Més, l'equip tècnic ha proposat acceptar la inclusió del pou de Son 
Calderó, del pou de Son Nebot, el pou de Son Valls del Serralt, la Pedra de les tres Fites, el Pont 
Gros I i II, l'elevació del pont del tren i la Sabateria, que és un edifici privat. S'han desestimat perquè 
han desaparegut o no s'han localitzat els béns patrimonials, la Sínia de Son Gornals, el Pou Robat, 
l'Aljub de la possessió dels Moreis, l'antiga barraqueta del tren, el pont de l'Olivar i l'escut heràldic 
de Son Lluís. S'estima l'al·legació del particular i es modifica la línia de delimitació del bé per tal 
d'incorporar les construccions complementàries exposades, amb la protecció de classe A, és el molí 
d'en Tòfol. Hi havia tres elements no inclosos a la fitxa inicial i ara s'han inclòs. Això es notificarà a 
les persones interessades. Avui s'aprova provisionalment amb les modificacions indicades i se 
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sotmetrà a informació pública per un termini de trenta dies. Finalment, es remetrà al Consell Insular 
perquè resolgui sobre l'aprovació definitiva. Això no implica suspensió de llicències anteriors, just és 
una resposta a les al·legacions presentades. 
 
El Sr. Bartomeu Garí, regidor de Més per Porreres diu: "Estem satisfets que s'hagin tingut en compte 
les esmenes presentades per Més per Porreres i que s'ha afegit al catàleg de patrimoni, i que fan 
referència al Pou de son Nebot, pou de son Valls des Serral, Pont Gros I i Pont Gros II, Pedra de ses 
tres fites, les elevacions de l'antic pont des tren al camí de sa Pedrera. Pel que respecta al document 
final simplement dir que el text és ben clar. Al llarg dels anys, s'han fet algunes modificacions que no 
han respectat els elements originals, a més d'intervencions sense cap classe de respecte. A partir 
d'ara, i tal com esmenta el document, és necessari treballar perquè es preservin i protegeixen els 
elements patrimonials que descriu l'informe. A més, de la seva recuperació i rehabilitació, si és 
possible, la conservació de l'element patrimonial i neteja de l'entorn. Pel que respecta a la Sabateria, 
estem d'acord amb el que s'ha exposat a l'informe. Era necessari fer un esforç perquè les properes 
intervencions serveixen per preservar la façana i la seva composició originària, així com tots els 
elements originaris de l'edifici. Per acabar volem demanar sobre el llistat de béns que proposàrem 
unes qüestions: no sabem si s'ha canviat el nom de possessió de son Mora per al son Mora d'Auba i 
el del Pou de son Mora per Pou de son Mora d'Auba." La Sra. batlessa diu que les rectificacions 
proposades de nomenclàtor també s'han estimat. 
 
El Sr. Garí continua dient que no han vist cap informe sobre el Pou o sínia de son Gornals, ni del Pou 
Rovat, que segons ens vàreu dir no s'han pogut localitzar. Afegir també que és una llàstima que no 
s'hagi pogut recuperar l'escut d'armes de la possessió de son Lluís. Tampoc apareix a la 
documentació cap menció sobre la possibilitat de la recuperació i reconstrucció de l'antiga barraqueta 
del tren, que fou desmuntada a conseqüència de les obres de reforma de les rondes". El Sr. Martorell 
diu que estan al magatzem de l'ajuntament. La Sra. batlessa diu que just hi ha la pedra que folrava la 
caseta, el que no hi ha és el bigam ni la teulada, perquè en el seu moment no estava en bones 
condicions. No es podia catalogar. Hauria de ser una rèplica. 
 
El Sr. Sebastià Lliteres, regidor de Més per Porreres, diu que és estrany, també, que no s'hagi pogut 
catalogar l'aljub dels Moreis, que es veu i se sap on és. El Sr. Martorell diu que es cataloguen 
elements. N'hi ha devers 700 elements catalogats. L'aljub dels Moreis no es va trobar, han passat 
molts d'anys. El catàleg és obert i s'hi pot afegir el que considerem, no hi ha problema. La Sra. 
batlessa diu que és una pressió sobre la propietat privada i s'ha de donar molta informació als 
propietaris que abans d'executar una obra han de venir a l'ajuntament. No només és preservar els 
béns municipals sinó que les persones de Porreres que tinguin un element catalogat tindran la 
responsabilitat d'haver-lo de conservar. El Sr. Martorell diu que quan un particular demana llicència 
d'un edifici catalogat, els tècnics municipals treballaran sobre la fitxa. S'han de donar solucions per 
protegir l'element, però també perquè l'edifici es pugui rehabilitar i ser útil. 
 
El Sr. Garí diu que el que s'ha de preservar segons el catàleg ajuda a millorar l'entorn. El Sr. 
Martorell diu que és una eina molt bona i recordar que hi ha classificacions A, B i C. 
 
Finalitzat el debat, vist el dictamen de la comissió informativa de 14 de juliol de 2022, amb la 
presència de tots els regidors, s'aprova per unanimitat: 
 
"El document inicial va ser aprovat inicialment en sessió plenària extraordinària de l'Ajuntament de 
Porreres dia 28 d'abril de 2014 i provisionalment dia 22 de setembre de 2014. 
 
D'altra banda, el Ple de l'Ajuntament de Porreres, en sessió ordinària de 25 de maig de 2020 va 
aprovar per unanimitat les esmenes introduïdes al Catàleg d'elements i espais protegits del municipi 
de Porreres indicades a l'Informe tècnic de deficiències del Servei d'Ordenació del Territori del 
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Departament d'Urbanisme i Territori del Consell de Mallorca de 18 de febrer de 2015 (exp 141/2014-
OT), l'informe tècnic d'esmena de deficiències del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports del 
Consell de Mallorca de 30 de setembre de 2015 (exp 467/2014), l'Acord de suspensió de la 
tramitació de l'expedient per part de la Comissió Insular d'Ordenació del Territori i Urbanisme en 
sessió celebrada dia 18 de desembre de 2015. 
 
Aquest expedient va ser sotmès a exposició pública pel termini de trenta dies mitjançant edicte 
publicat en el BOIB núm. 133, de 30 de juliol de 2020, anunci a premsa del diari Última Hora de 30 
de juliol de 2020 i publicació al taulell d'anuncis electrònic https://porreres.eadministracio.cat. 
Durant aquest termini s'han presentat les següents al·legacions: 
- Esmenes del grup municipal MÉS per Porreres amb registre d'entrada núm. 145/2020 de 6/7/2020 
- Esmena del Sr. Joan Socies Fiol amb registre d'entrada núm. 1221/2020 de 13/08/2020 
 
El 21 de juliol de 2022, l'equip redactor format per Immaculada Salom Moll, arquitecte, i Rosa 
Albertí Oliver, arquitecte, va emetre el document de proposta de contestació d'esmenes al catàleg 
d'elements i espais protegits: 
 
"1 AL·LEGACIÓ MES PER MALLORCA 
 
Mes per Mallorca proposa en caràcter general , incorporació de béns i modificació d'errades del 
llistat exposat a la lletra A i B d'aquesta memòria on s'especifica les noves fitxes incorporades si 
escau. 
 
En caràcter general s'han adoptat els següents criteris per la seva catalogació. 
 
A.1.La incorporació dels 7 béns etnològics proposats (pous i sínies) seria admesa sempre que la seva 
existència i estat de conservació tinguessin prou entitat per a considerar-ne un element a catalogar. 
Un cop analitzats aquests aspectes, es determinaria la seva catalogació i nivell de protecció si escau. 
 
A.2. Després de visitar l'immoble i comprovar que existeixen restes suficients que rememorin 
l'edifici originari així com el seu ús atès que tal com s'exposa a l'al·legació, que actualment és un 
edifici d'habitatges totalment reformat, s'han analitzat aquests els aspectes que finalment han 
determinat la seva catalogació i nivell de protecció A.3 Per tal de poder decidir la incorporació 
d'aquests elements seria admesa sempre que la seva existència i estat de conservació tinguessin prou 
entitat per considerar-ne un element a catalogar. Les fotos aportades són fotos antigues i ens hem 
d'assabentar de la seva existència o possibilitat de la seva recuperació, com és el cas de l'elevació del 
pont de tren, el pont de l'olivar i l'antiga barraqueta ara desapareguts. 
 
A.4 Pel que fa a l'escut de la façana de Son Lluís aquest element serà admès prèvia comprovació del 
seu estat de conservació i serà protegit en compliment del DECRET571/1963 "sobre protección de 
escudos , piezas heráldicas, rollos de justicia , cruces de término y piezas similares" 
 
B . Les errades i mancances són acceptades totes sense excepció. 
 
A. INCORPORACIÓ D'ELEMENTS OBJECTE DE CATALOGACIÓ: 
 
Dels elements proposats s'indica quins s'ha incorporat i quins no s'han incorporat 
 
A.1. Béns ETNOLÒGICS 
 
1. Pou o Sínia de Son Gornals. No s'ha incorporat per quan han desaparegut o no s'han pogut 

localitzar i/o visitar. 
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2. Pou de Son Calderó. S'ha incorporat com fixa BE-097 
3. Pou Rovat. No s'ha incorporat per quan han desaparegut o no s'han pogut localitzar i/o visitar. 
4. Pou de Son Nebot. S'ha incorporat com fixa BE-098 
5. Pou de Son Valls de Serralt. S'ha incorporat com fixa BE-099 
6. Aljub de la possessió dels Moreis. No s'ha incorporat per quan han desaparegut o no s'han pogut 

localitzar i/o visitar. 
7. Sa pedra de ses tres fites. S'ha incorporat com fixa BE-100 
 
A.2. ARQUITECTURA CIVIL 
 
1 Edifici conegut com a SA SABATERIA. Antiga fàbrica de calçats. S'ha incorporat com fixa 
AC399 
 
A.3. OBRES D'ENGINYERIA 
1. Pont gros I S'ha incorporat com fixa OE-002 
2. Pont gros II S'ha incorporat com fixa OE-003 
3. Elevació del pont del tren. S'ha incorporat com fixa OE-004 
4. Antiga barraqueta del tren (desaparegut) No s'ha incorporat per quan han desaparegut o no s'han 

pogut localitzar i/o visitar. 
5. Pont de l'Olivar (enterrat) No s'ha incorporat per quan han desaparegut o no s'han pogut 

localitzar i/o visitar. 
 
A.4. ESCULTURA MONUMENTAL 
1 Escut heràldic de Son Lluís ( desaparegut) No s'ha incorporat per quan han desaparegut o 
no s'han pogut localitzar i/o visitar. 
 
B ERRADES I MANCANCES 
 
S'han esmenat les errades i mancances de les fitxes següents 
- AC 377 Son Mora ha de dir SON MORA D'AUBA 
- BE 051 Pou de son mora ha de dir SON MORA D'AUBA 
- OE 001 Estació de tren . Substituir fotografies (errada en la documentació fotogràfica) 
- Memòria descriptiva. Incorporar al llistat de possessions (pag 38, la possessió de Son Mora 

d'Auba). 
 
2. SENYOR JOAN SOCIES FIOL. 
 
El Senyor Joan Socies Fiol proposa incorporar 3 construccions al costat del Moli den Tòfol, fitxa BE 
010 
 
A . Incorporació de construccions a l'element catalogat B010 MOLÍ D'EN TOFOL: 

- Construcció 1 . Habitació de la casa del molí assenyalada amb la lletra a . Foto 2 
- Construcció 2 Portassa d'entrada al molí assenyalada ama la lletra c. Foto 1 
- Construcció 3 Bovera assenyalada amb la lletra b foto 4 a l'interior de la parcel·la. 

 
PROPOSTA PER LA CONTESTACIÓ D'AL·LEGACIONS. 
Per la seva existència estat de conservació i entitat s'ha modificat la fitxa de catàleg B010 on es 
proposa el nivell de protecció d'aquests elements.” 
 
Per tot això, el Ple, a proposta de la Comissió Informativa de 14/7/2022, i de conformitat amb el que 
es disposa en els articles 22.2.c) i 47.2. ll) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del 
Règim Local, adopta per unanimitat el següent ACORD 
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Primer. Estimar les al·legacions presentades per Més per Porreres referides a: 
 
Nom     codi   grau 
Pou de Son Calderó   BE-097  B 
Pou de Son Nebot   BE-098  B 
Pou de Son Valls den Serralt  BE-099   B 
Sa pedra de ses tres fites  BE-100  A 
Pont Gros I    OE-002  A 
Pont Gros II    OE-003  A 
Elevació antic pont del tren  OE-004  A 
La Sabateria    AC-399  C 
 
Estimar les errades i mancances de les fitxes següents: 

- AC 377 Son Mora ha de dir SON MORA D'AUBA 
- BE 051 Pou de son mora ha de dir SON MORA D'AUBA 
- OE 001 Estació de tren . Substituir fotografies (errada en la documentació fotogràfica) 
- Memòria descriptiva. Incorporar al llistat de possessions (pag. 38 , la possessió de Son Mora 

d'Auba). 
 
Desestimar la resta de propostes de l'al·legació de MÉS perquè han desaparegut o no s'han pogut 
localitzar i/o visitar. 

- Pou o Sínia de Son Gornals: no localitzat o desaparegut 
- Pou Rovat: no localitzat o desaparegut 
- Aljub de la possessió dels Moreis. 
- Antiga barraqueta del tren: desaparegut 
- Pont de l'Olivar: enterrat 
- Escut heràldic de Son Lluís: desaparegut 

 
Segon. Estimar l'al·legació del Sr. Joan Socies Fiol i modificar la línia de delimitació del bé BE010 
per tal d'incorporar tres construccions al Molí d'en Tòfol per la seva existència i estat de conservació 
i modificar la fitxa de catàleg B010 amb el nivell de protecció d'aquests elements amb la 
incorporació de construccions a l'element catalogat B010 MOLÍ D'EN TOFOL: 

- Construcció 1 . Habitació de la casa del molí assenyalada amb la lletra a. Foto 2 
- Construcció 2 Portassa d'entrada al molí assenyalada amb la lletra c. Foto 1 
- Construcció 3 Bovera assenyalada amb la lletra b foto 4 a l'interior de la parcel·la. 

 
Tercer. Aprovar provisionalment el Catàleg d'elements i espais protegits del municipi de Porreres 
amb les modificacions resultants dels dos apartats anteriors. 
 
Quart. Sotmetre a informació pública l'expedient per un termini de 30 dies hàbils, que s'anunciarà, 
almenys, en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, en un dels diaris de major difusió de la Comunitat 
i a la seu electrònica de l'Ajuntament, en la qual constarà la documentació completa. Durant el dit 
període quedarà l'expedient a la disposició de qualsevol que vulgui examinar-ho perquè es presentin 
les al·legacions que s'estimin pertinents. 
 
Cinquè. Remetre l'expedient d'aprovació al Consell Insular, amb la finalitat que resolgui sobre la 
seva aprovació definitiva. 
 
Sisè. Remetre l'expedient als interessats juntament amb la notificació del present Acord amb la 
indicació dels recursos que siguin procedents. 
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SEGON. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI PÚBLIC D'EDUCACIÓ INFANTIL 
DE PRIMER CICLE EN EL CENTRE PÚBLIC MUNICIPAL DE PORRERES (0-3 ANYS) 
 
La Sra. Batlessa explica que el contracte actual ha acabat i s'ha tret la nova licitació. Just s'ha presentat 
una sola empresa que és la Societat Cooperativa Es Canyís. S'han fet totes les valoracions, en els 
criteris de judicis de valor se'ls han atorgat 35 punts i la puntuació per criteris automàtics són de 51 
punts i en total han obtingut 86 punts que els atorga la gestió d'aquest servei de gestió de l'escoleta 0-3 
anys. Hi ha un informe de valoració de la universitat del projecte educatiu del centre. Convidaria a 
tothom a llegir-lo perquè a vegades es posen en dubte les activitats que es duen a terme. En el projecte 
educatiu del centre queda molt clar. També es presenta el projecte d'acollida i adaptació per les 
famílies, el pla d'atenció a la diversitat, el projecte curricular del centre i els convenis de 
col·laboracions que tenen amb altres entitats locals. A més a més han presentat una proposta de gestió 
administrativa i organitzativa. La documentació és molt nombrosa. Estam contents que es doni 
continuïtat a aquest servei i que d'empresa que hagi guanyat sigui de Porreres. A partir d'ara es farà el 
seguiment que el servei s'ajusti als plecs tècnics i administratius. 
 
La Sra. Sampol regidora de PP, diu que estan molt contents que doni el servei una empresa de Porreres. 
Tenen un dubte sobre el servei de tenir obert el mes d'agost, hi ha un mínim d'alumnat el mes d'agost?. 
La Sra. Batlessa contesta que es recomana un mínim de 10, però que és consultar a inspecció de 
centres. El problema és saber si efectiu econòmicament obrir tota una escoleta de 0 a 3 per un nombre 
d'alumnes que sigui inferior a 10 perquè s'han de tenir un mínim de servei operatiu. La Sra. Maria 
Antònia Veny, regidora d'educació, contesta que a la pàgina 10 dels plecs diu que el mínim de nins per 
fer l'escoleta al mes d'agost és 12 usuaris. 
 
Finalitzat el debat, vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa, el Ple de l'Ajuntament de 
Porreres aprova per unanimitat el següent acord: 
 
"El Ple de l'Ajuntament de Porreres, a la sessió de 23 de maig de 2022, va aprovar l'expedient de 
contractació dels serveis d'educació infantil de primer cicle en el centre públic del municipi de Porreres 
(0-3 anys), mitjançant procediment obert simplificat, millor oferta qualitat-preu, diversos criteris 
d'adjudicació, tramitació ordinària, per un pressupost base de licitació 81.797,73 €, trobant-se el 
contracte exempt d'IVA. 
 
Un cop tramitat el procés de licitació, es proposa a l’òrgan de contractació l’adjudicació a la següent 
empresa:   
  
Licitador Total punts criteris 

amb judici de valor 
Total punts criteris 
automàtics 

TOTAL 

F57649246 SOCIETAT COOPERATIVA 
D'ENSENYAMENT ES CANYÍS 

35 punts 51 punts 86 punts 

  
L’esmentada empresa ha presentat l’aval i la resta de documentació preceptiva, per la qual cosa, de 
conformitat amb allò que s'ha fixat en la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic, el Ple acorda:  
 
PRIMER. Adjudicar el contracte de servei públic d’educació infantil de primer cicle en el centre 
públic municipal de Porreres (0-3 anys), en les condicions que figuren en la seva oferta i les que es 
detallen en els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques a: 
 
 Licitador Oferta Ús productes Servei Altres 
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econòmica neteja ecològics agost millores 
F57649246  
SOCIETAT COOPERATIVA 
D'ENSENYAMENT ES CANYÍS 

80.500€ Sí 3 
setmane
s 

4 activitats 
de + 500 € 

 
TERCER. Disposar la despesa adient a la partida 332.227 del vigent pressupost municipal.  
 
QUART. Designar com a responsable del contracte a la regidoria d’educació.  
 
CINQUÈ. Notificar-ho a l’adjudicatari del contracte i tramitar la formalització.  
 
SISÈ. Publicar anunci d’adjudicació i de formalització del contracte en el Perfil de contractant. 
 
SETÈ. Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques del contracte 
incloent la identitat de l'adjudicatari, l'import d'adjudicació, juntament amb el desglossament 
corresponent de l'Impost sobre el Valor Afegit. 
 
 
TERCER. MODIFICACIÓ DE CRÈDIT EXTRAORDINARI AMB FINANÇAMENT DE RLTDG 
PER A L'APORTACIÓ DE RECURSOS PROPIS A DIVERSOS PROJECTES D'INVERSIONS 
 
La Sra. Batlessa diu que han sorgit diverses propostes d'inversions importants que no estaven 
pressupostades i per això s'haurà de fer amb incorporació de romanents. Primer de tot, el ple va 
aprovar fer les obres de reparació del clavegueram i la xarxa d'aigües pluvials de la Ronda Alcassor, 
la qual no és municipal sinó del Consell de Mallorca. Els tècnics jurídics de mobilitat informen que 
no poden pagar les pluvials. L'Ajuntament haurà d'aportar 253.386,88 € més. Per una altra banda, a 
la instal·lació elèctrica cementiri, que està subvencionada, s'han d'afegir 36.945,33 € perquè 
l'enllumenat sigui segur i sigui eficient. Al mateix temps s'han d'instal·lar dues pèrgoles 
fotovoltaiques al cementiri i a Ses Forques amb punts de recàrrega, amb subvencions compromeses, i 
l'aportació municipal puja a 24.000 euros cadascuna. Al carrer des Vent hi ha un problema 
d'embassament d'aigua quan plou, la solució era connectar amb la xarxa general d'Illes Balears, però 
a l'hora de fer els sondatges per poder redactar el projecte, resulta que s'han trobat que no hi ha la 
xarxa de pluvials al carrer de les Illes Balears. Pensam que s'ha d'arreglar perquè dona problemes als 
veïns de la zona i es proposa fer una síquia des del carrer Jaume II fins al carrer de Santa Creu per 
posar les pluvials i connectar al carrer d'es Vent per import de 179.805,00 €. La darrera partida és 
una millora per arreglar la coberta de la piscina, els vestidors de l'atletisme i el paviment de la pista 
de tenis que s'ha d'arreglar per import de 103.792,25 €. En total, la modificació puja a 621.929,46 €. 
 
Finalitzat el debat, vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa, el Ple de l'Ajuntament de 
Porreres aprova per majoria absoluta de 10 vots a favor (6 El Pi, 3 PP i 1 PSOE) i 3 abstencions 
(Més per Porreres) el següent acord: 
 
"Vista la necessitat de realitzar aportacions de crèdit pressupostari propi als projectes d'inversió que 
es relacionen a continuació i que aquestes despeses no poden ajornar-se fins a l'exercici següent, es 
proposa l'aprovació d'una modificació pressupostària de crèdit extraordinari. 
 
De conformitat amb l'article 177 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 
aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i amb el Reial decret 500/1990, de 20 
d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de 
desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos, els crèdits extraordinaris 
es podran finançar amb algun o alguns dels següents recursos: 
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a) Amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria, calculat d'acord amb allò que s'ha fixat en els articles 
101 a 104 del Reial decret 500/1990. 
b) Amb nous i majors ingressos efectivament recaptats sobre els totals previstos en algun concepte 
del Pressupost corrent. 
c) Mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits d'altres aplicacions del Pressupost vigent no 
compromeses, les dotacions del qual s'estimin reduïbles sense pertorbació del respectiu servei. 
 
Els crèdits extraordinaris per a despeses d'inversió podran finançar-se, a més dels recursos indicats 
anteriorment, amb els procedents d'operacions de crèdit. 
 
D'acord amb la liquidació del pressupost 2021 aprovada al Decret 2022-0045 de dia 27/02/2022 
aquesta corporació disposa d'un Romanent Líquid de Tresoreria per a Despeses Generals de 
2.301.192,10 € dels que ja s'han utilitzat a anteriors modificacions: 677.808,24 €. Així, el Ple acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits núm. MC 7/2022 del pressupost vigent en 
la modalitat de crèdit extraordinari, d’acord amb el següent detall: 
 

Descripció aplicació pressupost de despeses Import Alta Partida Despeses 

Inversions per reactivació econòmica – Ronda Alcassor 253.386,88€ 160 / 60900 

Inversions per reactivació econòmica – Instal·lació 
elèctrica cementiri 

36.945,33€ 165 / 60900 

Punt de recàrrega de vehicles elèctrics – cementiri 24.000,00€ 1721 / 60900 

Punt de recàrrega de vehicles elèctrics – ses forques 24.000,00€ 1721 / 60901 

Xarxa de Pluvials c/des vent fins Santa Creu 179.805,00€ 160 / 60901 

Instal·lacions Esportives / Millora Camp Municipal 
d’esports (coberta, vestidors i pista de tenis) 

103.792,25€ 342 / 63200 

TOTAL 621.929,46€  

 

Descripció aplicació pressupost d’ingressos Import Alta Partida Ingressos 

Romanent de tresoreria per a despeses generals 621.929,46€ 87000 

 
SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el Butlletí Oficial, pel 
termini de quinze dies, durant els quals els interessats  podran examinar-ho i presentar reclamacions  
davant el Ple. L'expedient es considerarà definitivament aprovat si durant el citat termini no 
s'haguessin presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d'un termini d'un mes per 
resoldre-les». 
 
 
QUART. RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT 
 
La Sra. Batlessa explica la següent proposta relativa a factures que s'han presentat enguany de l'any 
passat arran de rescindir el conveni del cotxe elèctric amb Hyundai. Els usuaris eren molt pocs i no 
era productiu, per això s'ha rescindit. 
 
Finalitzat el debat, vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa, el Ple de l'Ajuntament de 
Porreres aprova per unanimitat el següent acord: 
 
L'article 60.2 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, estableix la possibilitat del reconeixement 
d'obligacions corresponents a exercicis anteriors que, per qualsevol causa, no ho haguessin estat en 



 
Ajuntament de Porreres 

 

aquell al qual corresponien, atribuint al Ple de la Corporació tal reconeixement. Per la qual cosa, 
d'acord amb el principi d'exigibilitat dels crèdits, excepcionalment podran imputar-se al Pressupost 
en vigor, obligacions corresponents a exercicis anteriors, previ reconeixement d'aquestes. 
 
La Legislació aplicable és la següent: 
◦ Articles 163, 169.6, 173.5, 176 a 179 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 
aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
◦ Articles 25.1, 26.1, 58, 60.2 del Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
Reguladora de les Hisendes Locals, desenvolupat per Reial decret 500/1990, de 20 d'abril. 
 
Per tot això, vist que s'ha sotmès al dictamen de la Comissió Informativa de conformitat amb el que 
es disposa en l'article 60.2 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, el ple acorda: 
PRIMER. Aprovar el reconeixement dels crèdits següents corresponents a exercicis anteriors que es 
relacionen i aplicar al pressupost vigent, els corresponents crèdits: 
• PROA AUTOMOCION S.L., B07915572, lloguer novembre 2021 4854LRB, 476,03 (Iva exclòs) i 
576,00 € (iva inclòs) 
• PROA AUTOMOCION S.L., B07915572, lloguer desembre 2021 4854LRB, 467,77 (Iva exclòs) i 
566,00 € (iva inclòs) 
 
 
CINQUÈ. APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD PER LA DE LA CONCESSIÓ D'UNA PEDRA 
DE LA MEMÒRIA ALS MEMBRES QUE CONFORMAVEN EL CONSISTORI DE PORRERES 
ENTRE EL MARÇ I EL JULIOL DE 1936" 
 
El Sr. Miquel Àngel Veny, president de la Comissió de Memòria, explica que es tracta d'una petició 
del Govern. La Comissió de Memòria proposa una pedra per cada un dels membres que formaven 
part del consistori entre el març i juliol de 1936. es proposa posar-ho davant l'ajuntament actual. 
 
El Sr. Bartomeu Gari, regidor de Més per Porreres, diu que, i per això es refereix al document, el text 
final necessita dues modificacions. La primera afegir el nom de Climent Garau Juan perquè 
únicament diu el Batle Marió. I La segona, el text diu "Les pedres, en cas que el govern ho consideri 
oportú, s'han de posar o davant el que fou la seva casa o el seu lloc de treball, per evitar problemes 
amb propietats privades la proposta és que posi davant l'actual edifici de l'Ajuntament de Porreres". 
 
El Sr. Garí vol afegir també que davant la petició que ha fet la Comissió de Memòria i 
Reconeixements Democràtics de les Illes Balears per a la configuració del llistat de les properes 
pedres de la memòria (Stolpersteine/Remembrance Stones), a més de la sol·licitud que fem avui 
d'una pedra de la memòria pels regidors de l'Ajuntament de Porreres entre el març i juliol de 1936, 
pensam que és necessari que es comencin els tràmits de la sol·licitud d'una pedra Stolpersteine per 
cada una de les víctimes de la repressió que varen néixer o residir a Porreres, pel que va suposar la 
República a Porreres. Recorda que Porreres ha estat capdavantera. 
 
El Sr. Veny afegeix que això seria una segona passa que es pot tractar a la propera comissió. 
 
El Sr. Joan Obrador, regidor PP, troba que hi ha coses que vessen el tassó, es podrien posar moltes 
altres pedres de gent que ha fet coses per Porreres. Si a la propera comissió es proposa posar 50 o 
100 pedres més, pensen que és un no acabar mai. Ells entenen que s'han fet passes molt importants, 
com reconèixer la tasca del Sr. Climent Garau, batle, com altra gent. Creim que se n'huaria de xerrar 
més de cap on volem anar. El Sr. Garí diu que es una proposta del grup de Més. El Sr. Obrador vol 
explicar per què voten en contra. El Sr. Veny contesta que és una proposta de futur que no està 
inclosa en l'acord que s'adopta avui. 
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Per tot això, vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 14 de juliol de 2022, el Ple de 
l'Ajuntament aprova per majoria absoluta de 10 vots a favor (6 El Pi, 3 Més per Porreres, 1 PSOE) i 
3 en contra (PP) el següent acord: 
 
"El passat mes d'abril es va rebre un escrit de la Direcció General de Memòria Democràtica sobre el 
següent assumpte: Petició de la Comissió de Memòria i Reconeixements Democràtics per a la 
configuració del llistat de les properes pedres de la memòria (Stolpersteine/Remembrance Stones). 
 
Se sol·licitaven propostes de persones que podrien ser mereixedores de tenir una pedra de la 
memòria "Stolpersteine". Aquestes pedres han de ser a persones que moriren en la repressió 
franquista, i que havien tingut algun paper rellevant durant la II República. 
 
La Comissió de Memòria Històrica proposa que, donat que el Sr. Climent Garau Juan, batle Marió, 
ja en té una i el Sr. Climent Serra recentment se li va posar el seu nom a l'Escola, es considera que la 
resta de membres que formaven el consistori el 1936, i que foren assassinats durant la repressió, eren 
mereixedors d'aquest reconeixement. Les persones són: 
- Miquel Ximelis Bisquerra "Cotó" - regidor. 
- Jordi Llaneras Llull "de Ca'n Ferrer" - regidor. 
- Sebastià Ferrà Xamena "Carraixet" - regidor. 
- Andreu Amengual Barceló "Amengual" - regidor. 
- Rafel Sampol Cerdà "Pastor Paula" - regidor. 
- Miquel Julià Nicolau "Pa" - regidor. 
- Bartomeu Vaquer Julià "Picarola" - dipositari de fons municipals. 
 
Les pedres, en cas que el govern ho consideri oportú, s'han de posar o davant el que fou la seva casa 
o el seu lloc de treball. En aquest cas, i per evitar problemes amb propietats privades la proposta és 
que es posin davant l'actual edifici de l'Ajuntament de Porreres" 
 
Per tot això, vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 14 de juliol de 2022, el Ple de 
l'Ajuntament aprova el següent acord: 
 
Primer: Sol·licitar a la Comissió de Memòria i Reconeixements Democràtics que s'inclogui al llistat 
de les properes pedres de la memòria els següents regidors que formaven el consistori el 1936: 
- Miquel Ximelis Bisquerra "Cotó" - regidor. 
- Jordi Llaneras Llull "de Ca'n Ferrer" - regidor. 
- Sebastià Ferrà Xamena "Carraixet" - regidor. 
- Andreu Amengual Barceló "Amengual" - regidor. 
- Rafel Sampol Cerdà "Pastor Paula" - regidor. 
- Miquel Julià Nicolau "Pa" - regidor. 
- Bartomeu Vaquer Julià "Picarola" - dipositari de fons municipals. 
 
Segon. Remetre aquest acord a la Comissió de Memòria i Reconeixements Democràtics abans del 31 
de juliol de 2022. 
 
 
 
SISÈ. MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS REPRESENTANTS DE MÉS PER MALLORCA A 
L'AJUNTAMENT DE PORRERES PER LA CESSIÓ D'ESPAIS MUNICIPALS A L'INSTITUT 
BALEAR DE L'ENERGIA (IBE) PER A L'IMPULS D'AUTOCONSUMS COMPARTITS AL 
MUNICIPI DE PORRERES 
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La Sra. Maria Rosa Juan Moll, regidora de Més per Porreres explica la moció. El 2021, l'IBE va 
iniciar una sèrie de projectes per fomentar l'autoconsum compartit com una fórmula de generar 
energia renovable utilitzant cobertes d'edificis públics, per posar aquesta energia a la xarxa a preu de 
cost i beneficiar així famílies vulnerables i no vulnerables, i també PIMES. Veient que més de 40 
municipis de Balears estan interessats a afegir-se a aquest projecte, proposam aquesta moció. A 
continuació llegeix els acords suggerits: 
a. Primer. L'Ajuntament de Porreres acorda iniciar els expedients de cessió dels espais següents a 
l'Institut Balear de l'Energia per a implantar-hi autoconsums compartits, sempre que compleixin amb 
els requisits necessaris: a) CEIP Climent Serra Servera, b) Poliesportiu Joan Llaneras, c) Aparcament 
del Parc de n'Hereveta, d) Auditori municipal, e) Altres que es considerin adients i compleixin amb 
els requisits marcats per l'IBE. 
b. Segon. L'Ajuntament de Porreres acorda treballar conjuntament amb l'Institut Balear de l'Energia 
per assegurar que la iniciativa arriba a les llars vulnerables i persones en situació de pobresa 
energètica. 
Hem de dir que la proposta dels espais és oberta i ho deixam a consideració dels tècnics. A més, hem 
rebut suggeriments del Col·legi Verge de Monti-sion, que s'ha interessat a poder formar part 
d'aquesta xarxa generadora d'energia elèctrica per autoconsum, i us suggerim que com a Ajuntament 
pugueu parlar amb el centre educatiu per vehicular la seva petició i mirar de quina manera poden 
col·laborar generant energia o bé formant part de la xarxa com a equipament educatiu que són. 
 
La Sra. batlessa diu que efectivament el Govern de les Illes Balears va publicar aquesta convocatòria 
per poder cedir l'energia que es genera a famílies vulnerables, no és per autoconsum propi, el sobrant 
se'n va a la companyia subministradora d'electricitat. De l'equip de govern apostam per l'autoconsum 
propi. A l'escola Nova ja hi ha plaques fotovoltaiques que consideram que s'hauran d'ampliar per ser 
el màxim d'autosuficients. El mes de març de 2022 vàrem anar a una reunió per parlar del tema on 
s'explicava aquesta proposta i es varen proposar diversos edificis que havien estudiat els tècnics. No 
és una qüestió de voluntat sinó que s'han de tenir en compte molts de criteris, per absorbir el màxim 
d'energia solar, que arribi al màxim de famílies i ha de generar una potència concreta. Aquesta moció 
ja està feta, ja s'han presentat unes propostes i es fa feina amb col·laboració amb l'Institut Balear 
d'Energia per posar en marxa aquestes cooperatives. Per això, o bé votarem en contra o vos 
proposem una transacció amb un únic punt que digui: "Instar a l'equip de govern a donar continuïtat 
a la seva iniciativa de donar impuls d'autoconsum compartit i comptar amb el suport d'altres partits 
per, amb posterioritat a aquesta la convocatòria, a estudiar nous espais, conjuntament amb l'IBE". 
Porreres sí que s'havia adherit a la convocatòria. Han de ser els tècnics de l'IBE que donin el vist i 
plau als edificis, perquè són qüestions molt particulars. Per no votar en contra proposam aquesta 
transacció. 
 
El Sr. Martorell afegeix que s'ha de pensar si convé fer el conveni amb l'IBE o s'han de sol·licitar 
projectes amb l'ajuda dels fons de Next Generation. A l'Escola Nova és més eficient que la subvenció 
es faci pel seu autoconsum. S'intenta veure on és millor fer la instal·lació per consum propi o bé 
cercar espais que pugui aprofitar més gent. Es valora el pavelló que està a un lloc estratègic perquè 
està a 500 metres de molts d'habitatges i produeix energia, però no la consumeix. El mateix passa a 
l'Auditori que està al centre del poble i podrà generar energia per les famílies que estan a propi tindrà 
un percentatge d'autoconsum. No és gratuït sinó que té un cost de producció que és el que pagaran 
les famílies o l'ajuntament. Es varen fer altres propostes com cedir espais com per exemple a 
l'escenari n'Hereveta, però l'estructura ho hauria de pagar l'ajuntament. També es va proposar fer-ho 
damunt les grades del camp de futbol, però allà no arribaria a molts habitatges. Ells tenen les nostres 
propostes i ho estudiaran. 
 
El Sr. Lliteres diu que no coneixien que l'ajuntament havia fet aquestes passes i per això s'accepta la 
transacció, no ha estat un intent d'aprofitament. Afegeix que no sols és per famílies vulnerables, 
malgrat que sí que siguin prioritàries, i que un percentatge ho podria aprofitar l'edifici municipal. El 
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Sr. Martorell aclareix que és un 20% si cedeix l'espai i el 80% a les famílies a preus molt raonables, 
però hi ha també tots els Fons Europeus afavoreixen això, diu. 
 
Finalitzat el debat, vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa, el Ple de l'Ajuntament de 
Porreres aprova per unanimitat el següent acord: 
 
"Fets 
1. El sistema energètic de les Illes Balears s'està transformant progressivament, d'un model 
centralitzat al voltant de poques centrals tèrmiques i en mans de grans companyies multinacionals, 
cap a un model descentralitzat i més apropat al territori, en què la ciutadania i les administracions 
públiques poden jugar un paper cabdal en l'abaratiment de la factura elèctrica, la lluita contra el canvi 
climàtic i, per descomptat, la democratització de l'energia. 
 
2. D'ençà de l'eliminació de l'impost al sol i gràcies també al suport econòmic del Govern de les Illes 
Balears, l'autoconsum d'electricitat ha anat creixent de forma important a Mallorca, essent avui dia 
nombroses les persones i empreses les que contribueixen a reduir les emissions de gasos d'efecte 
hivernacle, a la vegada que estalvien en la seva factura elèctrica. L'autoconsum d'energies renovables 
està, a més, demostrant ser font de generació de llocs de feina, amb cada vegada més empreses i 
professionals dedicats al sector. 
 
3. Així mateix, en un context d'alta oscil·lació de preus de l'energia, l'autoconsum suposa una manera 
ràpida i efectiva d'estabilitzar els costos energètics de famílies i d'empreses, essent una inversió 
modular, fàcilment adaptable a les necessitats de cada consum i relativament econòmica, sobretot si 
hi sumem les ajudes existents del Govern de les Illes Balears. D'aquesta manera, instal·lacions amb 
una vida útil de vint-i-cinc anys tendeixen a ser amortitzades entre 5 i 7 anys, produint en un estalvi 
net important durant la immensa majoria de la vida útil de la instal·lació. 
 
4. Tot i això, encara són moltes les llars i les empreses que tenen dificultats per accedir a 
l'autoconsum. Ja sigui per falta de capacitat econòmica, impossibilitat tècnica o patrimonial per 
impulsar projectes sobre les seves teulades o cobertes o, simplement, pel fet d'estar de lloguer i no 
voler comprometre una inversió sense la certesa de poder aprofitar-la. 
 
5. L'Institut Balear de l'Energia (IBE) va iniciar el 2021 una sèrie de projectes d'autoconsums 
compartits, aprofitant la figura jurídica que creava el nou marc legal d'autoconsum, que permet 
associar més d'un comptador de consum a una mateixa instal·lació de generació i fer ús de la xarxa 
de distribució sense cap cost dins un radi de 500 metres. Amb això, es permetia, des d'una 
instal·lació –i sense fer-hi cap més obra que la instal·lació mateixa– vincular-hi diferents consums en 
el radi de 500 metres, de manera que aprofitessin la producció de la mateixa manera que si estàs 
damunt ca seva. 
 
6. En el cas de l'IBE, els projectes acostumen a situar-se damunt un emplaçament municipal i, prèvia 
convocatòria pública, abasteixen a preu de cost les llars i les PIMES que han estat seleccionades, a 
més del mateix ajuntament. En aquesta convocatòria hi tenen prioritat les llars vulnerables. L'IBE es 
fa càrrec de la redacció del projecte, la licitació de les obres, la convocatòria pública i el 
manteniment i gestió de la infraestructura, quedant en mans de l'Ajuntament únicament la cessió de 
l'espai i el suport, en la mesura de les seves possibilitats, a l'hora de difondre la iniciativa entre les 
llars i PIMES del municipi. 
 
7. Després d'una crida a través de la FELIB, són nombrosos els ajuntaments de les Illes Balears que 
han proposat a l'IBE l'impuls de projectes d'aquesta mena i, avui dia, hi ha un projecte finalitzat a 
Santa Eugènia, 4 més en fase de finalització i una quarantena en redacció. Municipis de tota mena 
estan suggerint espais de tota classe: des de la coberta d'una escola a un aparcament públic, passant 



 
Ajuntament de Porreres 

 

pel poliesportiu municipal o altres espais. Municipis com Santa Eugènia, Ses Salines, Consell, Sa 
Pobla, Artà, Algaida, Alaró, Esporles o Campanet ja han proposat espais i, en algun cas i tot, han 
facilitat un projecte redactat. 
 
8. Aquests projectes no només permeten donar compliment als diferents PAESC, sinó que 
contribueixen a apropar la producció elèctrica als consums i a assegurar que els beneficis de la 
transició energètica arriben a tothom. 
 
Per tot això, el Ple acorda: 
 
Primer. Instar a l'equip de govern a donar continuïtat a la seva iniciativa de donar impuls 
d'autoconsum compartit i comptar amb el suport d'altres partits per, amb posterioritat a aquesta la 
convocatòria, a estudiar nous espais, conjuntament amb l'IBE". 
 
 
SETÈ. DACIÓ DE COMPTE DELS ACORDS DE LES JUNTES DE GOVERN. 
 
La Sra. Maria Agnès Sampol, regidora PP, demana informació d'una factura de 26 de maig de 2022 
de retorn d'una subvenció de SOIB dona 2021. La Sra. batlessa contesta que una persona contractada 
va acabar abans d'hora per motius personals i per això s'ha de tornar la diferència. 
 
La Sra. Sampol diu que hi ha dues factures a Última Hora per la publicitat de la fira de l'albercoc i es 
contesta que una correspon a la Fira Musical, però que es revisarà. 
 
La corporació queda assabentada dels acords de la Junta de Govern. 
 
 
VUITÈ. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE BATLIA 
 
La corporació queda assabentada dels decrets de batlia 
 
 
NOVÈ. PRECS I PREGUNTES 
 
El Sr. Sebastià Lliteres, regidor de Més per Porreres, diu que al pressupost de 2022 es varen 
pressupostar diverses inversions, com per exemple al museu. El Sr. Martorell contesta que s'ha fet un 
pressupost per part de Murprotect, però hi ha molt poques empreses que facin aquests tipus de 
reparacions i s'ha de veure si es pot fer directament. El Sr. Lliteres demana com estan els parcs 
infantils i el Sr. Martorell contesta que en queda a la plaça d'en Mora, però s'haurà de treure a 
concurs. El Sr. Lliteres demana per la remodelació a l'antic polvorí que tenia 60.000 euros 
pressupostats. El Sr. Martorell diu que s'ha fet el projecte i s'han de demanar pressupostos. El Sr. 
Lliteres demana informació de l'espai de formació al quarter nou i es contesta que està a punt de 
començar. La Sra. batlessa diu que es va aturar temporalment perquè l'institut va demanar per fer un 
grau de formació de química o de dependència, però la conselleria d'educació ho ha denegat. El Sr. 
Lliteres demana informació de la pista de pàdel nova i el regidor d'esports, Sr. Toni Sastre, contesta 
que a finals de setembre. El Sr. Lliteres demana informació de l'adquisició del vehicle de guarda 
rural i es contesta que s'han demanat pressuposts i que està en marxa. El Sr. Lliteres demana 
informació del camp experimental d'albercoquers i es contesta que és un conveni complicat, a més 
també s'haurà de fer la contractació. El Sr. Lliteres demana informació de la climatització de la sala 
polivalent i es contesta que s'ha fet. El Sr. Martorell diu que el temporitzador s'aturava a les 18.00 h 
per no consumir més, per això no anava bé, ara s'ha canviat fins a les 22.00 h. 
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El Sr. Lliteres demana informació sobre les licitacions en marxa o futures. Diu que la licitació del 
servei de neteja edificis municipals fa setmanes que es troba aturada a la plataforma, voldríem saber 
quin és el motiu. S'explica que hi ha una empresa que ha fet una oferta anormalment baixa i que pot 
perjudicar els treballadors. Una opció és adherir-se al conveni marc de la CAIB. El Sr. Lliteres 
demana informació del contracte de serveis tècnics d'urbanisme i es contesta que s'hi fa feina, però hi 
ha altres contractes que són més urgents i s'han prioritzat com el de les festes, les obres o el de 
l'escoleta. 
 
El Sr. Lliteres demana, pel que fa a les festes, voldríem saber quan teniu previst tenir el programa de 
festes i la Sra. Miquel Bordoy, regidora de festes, contesta que el programa està tancat, hi ha hagut 
alguns canvis de darrera hora, però us ho enviarem abans que es publiqui. 
 
El Sr. Lliteres demana si es posaran a la venda banderes de Porreres, juntament amb les banderes del 
ca de Sant Roc. La Sra. batlessa diu que un dels actes de les festes era inaugurar la bandera, encara 
que no surti al programa. La Sra. batlessa diu que no sap si es podran subministrar les banderes a 
temps, però que ho mirarà. 
 
El Sr. Lliteres agraeix que es convoqués la comissió de circulació en la qual es varen dir diverses 
coses interessants. Demanen pel carrer Sant Felip, que continua sent de doble direcció i considerem 
que això dificulta la circulació. El Sr. Martorell diu que és te'n compte fer la consulta. 
 
El Sr. Lliteres trasllada un suggeriment, que ens ha arribat diverses vegades per part de veïnats de 
distints carrers: retolar amb velocitat de 30 km/hora als carrers d'entrada de la vila, ja que n'hi ha que 
sí que estan retolats (fins i tot amb 20 km/h) però d'altres no, com el carrer Major. El Sr. Martorell 
diu que hi ha els discos. La Sra. batlessa diu que hi ha un pla de mobilitat i que es podria renovar 
cada dia perquè sorgeixen coses constantment. Es fa molta feina per reduir velocitat a molts 
d'indrets. Ara hi ha queixes a la carretera de Porreres a Vilafranca que hi ha un augment de velocitat. 
S'ha fet un escrit al Consell de Mallorca perquè posi més senyalístiques i faci una campanya de 
reducció de velocitat a les carreteres. Es fa molta feina perquè les normes subsidiàries s'aprovin 
perquè es necessiten aparcaments dissuasoris. Anem fent passes a les coses importants. El Sr. 
Martorell diu que s'ha demanat canviar la ubicació de la parada del bus de la Ronda Estació a 
mobilitat. Estam pendent de l'autorització de carreteres. 
 
El Sr. Joan Obrador, regidor PP, demana que la parada del bus sigui el més gran possible i el Sr. 
Martorell diu que estarà dins l'aparcament perquè el bus no molesti als cotxes que circulin i no quedi 
al mig del carrer, per motius de seguretat. 
 
El Sr. Lliteres demana perquè els camions de més de 3.500 kg van per camins del poble quan en 
teoria no hi poden anar. El Sr. Martorell explica que des d'urbanisme, quan es dona una llicència a 
una finca d'accés per un camí rural, els hi deim que demanin autorització per passar i, fins que hagin 
reparat el camí no es dona el final d'obra. Els policies també hi estan pendent. 
 
Finalment, el Sr. Lliteres torna a demanar si s'ha pogut esbrinar finalment si s'ha produït un 
tancament on no pertocava dins la parcel·la del Polvorí, ja que tenim informacions que ens diuen que 
s'ha entrat una sèrie de metres per diverses bandes. El Sr. Martorell diu que hi anaren a veure-ho i 
sols hi ha un dubte molt concret. El tancament que s'havia fet abans, s'havia fet més cap a dins la 
finca de la carretera perquè havia de tenir una zona de seguretat inclosa. 
 
El Sr. Joan Obrador, regidor PP, diu que a les juntes de govern hi participen membres de l'equip de 
govern però que no són membres de la junta de govern. Si efectivament tots fan la junta de govern i 
tots cobren les dietes, s'hauria de canviar això, i que tots siguin membres de la junta. La Sra. batlessa 
diu que hi participen tots perquè es tracten diverses àrees de gestió, diu que tots són membres de la 
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junta, però no poden votar i es paga per assistència. Afegeix que el nombre de membres està establert 
a la normativa de Llei de bases de règim local. El Sr. Obrador considera que es contradiu que una 
persona pugui cobrar si no és membre de la junta de govern. 
 
El Sr. Obrador, regidor de PP, demana al Sr. Toni Sastre, regidor d'esports per quin motiu no es va 
informar els regidors de l'oposició de la inauguració del parc de cal·listènia. El Sr. Sastre diu que es 
va publicar a les xarxes socials. El Sr. Obrador diu que s'hagues pogut informar el grup. La Sra. 
batlessa contesta que no es va fer per faltar el respecte a ningú, però que es va fer públic, i algun dia 
se'ns pot passar, no hi ha cap motiu amagat. El Sr. Obrador troba que l'oposició ho hauria de saber. 
El Sr. Gaspar Mora, regidor de cultura diu que a vegades es convida a les inauguracions d'exposició 
del museu i se sent malament quan no hi va representació de tothom. El Sr. Tomeu Garí diu que es 
demana que es convidi i res més. 
 
El Sr. Obrador demana informació de com estan les obres del centre de dia. El Sr. Miquel Veny diu 
que les obres van segons el previst i que hi ha hagut un problema amb els veïnats de darrere, perquè 
amb el moviment de les obres s'ha fet un crui a la paret de darrere. La Sra. batlessa diu que 
normalment no se'ns convida a les visites d'obra, però aquesta visita de la paret del veïnat va ser a 
petició de l'ajuntament. Crec que és important que l'ajuntament hi sigui per assegurar-nos que tot va 
bé i coordinar les feines. El Sr. Martorell afegeix que els arquitectes, sempre han respost i no hi ha 
res a dir 
 
El Sr. Obrador demana com van les obres del carrer Sala. El Sr. Martorell que la separació de les 
aigües ha anat bé i ara han de començar a arreglar les voravies a la zona de baix. Una brigada fa la 
feina a dalt i l'altre començarà abaix per deixar-ho a punt perquè carreteres pugui asfaltar. La Sra. 
Sampol demana quin és el termini d'execució de les obres i es contesta que a finals d'agost a principi 
de setembre. 
 
El Sr. Obrador demana informació de les obres del carrer Cerdà i el Sr. Martorell contesta que quan 
s'acabi una, llavors es començarà l'altre. 
 
El Sr. Obrador demana informació del senyal d'estop que hi ha al carrer Major i que puja a Sa Galla, 
ja que els cotxes aparquen a la mateixa part i s'ha de sortir al mig del carrer per veure-hi. Els cotxes 
haurien d'aparcar uns metres en fora per veure-hi. 
 
El Sr. Obrador demana si es poden tornar a pintar les ratlles grogues del carrer de Sant Feliu i es 
contesta que ja està previst. 
 


