
  

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

 Núm. 12/2018.
 Caràcter: ordinària.
 Data: 17/12/2018
 Horari: de 20,05 a 21,40 hores. 
 Lloc: Sala de sessions de l’Ajuntament de Porreres.
 Regidors/es assistents: Francisca Mora Veny (El Pi); Jaume Martorell Mesquida (El Pi),

batle accidental; Gaspar Mora Mulet (El Pi); Coloma Bover Garcias (El Pi); Margalida
Palerm Melià (El Pi); Adrián Aragunde Salom (El Pi); Joan Rigo Vivancos (El Pi); Mateu
Suñer Servera (PP); Maria Ines Sampol Sabater (PP); Joan Barceló Bauzà (MÉS); Maria
Rosa Juan Moll (MÉS); Miquel Àngel Veny Mestre (PSOE).

 Excusa la seva assistència: Maria Magdalena Barceló Vanrell (PP)
 Secretaria - intervenció: Maria del Mar Estarellas Pascual. 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

La batlia dona la benvinguda a les persones assistents i explica que es durà a terme la sessió
plenària ordinària.  A l’hora a dalt  assenyalada es reuneixen a la Casa Consistorial  els  Srs./es
Regidors/es  que  s’indiquen  a  dalt  presidits  per  la  Batlia  i  assistits  per  la  secretària  de  la
corporació, amb la finalitat  de dur a terme la sessió plenària de l'Ajuntament que havia estat
convocada pel dia d’avui. Comprovada l’existència del quòrum que exigeix la Llei, s’ordena el
començament de la sessió amb l’ordre del dia indicat.

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

En compliment del que disposa l'art. 97.2 de la Llei 20/2006, 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. Atès que ningú fa cap observació s'aprova
per unanimitat l'acta de la sessió plenària ordinària núm. 11 de 26/11/2018. 

SEGON.  DACIÓ  DE COMPTE DE TRASLLAT DE LES  MESES ELECTORALS DE
L’ORATORI SANT FELIP NERI A L’AUDITORI MUNICIPAL (C. D’EN CERDÀ, 21)

La Sra. Batlessa explica la següent proposta. El Sr. Suñer troba que totes les taules electorals es
concentren al centre del poble i proposa que alguna es faci a la zona de l'Escola Nova, per facilitar
l'accés. El Sr. Barceló també hi està d'acord. Finalitzat el debat, vist el dictamen de la favorable de
la Comissió Informativa de 13/12/2018, el Ple adopta aquest acord per unanimitat: 

«Es proposa modificar la ubicació d'aquestes taules electorals:  

Districte Secció Mesa Llinatges Local electoral Direcció 

01 002 A A-L 070430001 Oratori Sant Felip Neri Carrer  d'en  Cerdà,
núm. 78, CP 07260

01 002 B M-Z 070430001 Oratori Sant Felip Neri Carrer  d'en  Cerdà,
núm. 78, CP 07260
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Per les següents: 

Districte Secció Mesa Llinatges Local electoral Direcció 

01 002 A A-L 070430001 Auditori Municipal Carrer  d'en  Cerdà,
núm. 21, CP 07260

01 002 B M-Z 070430001 Auditori Municipal Carrer  d'en  Cerdà,
núm. 21, CP 07260

Notificar-ho a l'Oficina del cens electoral a la Delegació Provincial de Illes Balears

TERCER.  DACIÓ  DE  COMPTE  DELS  DECRET  DE  BATLIA  I  REGIDORIES
DELEGADES

Es dona compte dels decrets i resolucions de batllia i la corporació queda assabentada. 

QUART. DACIÓ DE COMPTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN 

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

CINQUÈ. TORN OBERT DE PARAULES. 

El Sr. Mateu Suñer, regidor PP, comenta que l'obra que s'està fent al celler de darrera el bar Sa
Plaça, ha ampliat les portes i demana si el catàleg de patrimoni inclou la protecció de la façana
perquè està catalogat amb el codi B1. El Sr. Jaume Martorell, regidor d'urbanisme, explica que el
catàleg de patrimoni encara no està vigent perquè està pendent d'aprovació definitiva juntament
amb les normes subsidiàries. Continua dient que aquest expedient d'obra ha estat informat pel
departament de Patrimoni del Consell i els tècnics varen venir expressament per informar del que
es podia fer i el que no. El Sr. Barceló, regidor MES, diu que el permís del Consell indicava
expressament que no es pot tocar cap finestra ni cap porta. El Sr. Martorell diu que el permís de la
comissió de Patrimoni no nega que es pugui ampliar.  La Sra. Batlessa diu que els tècnics de
patrimoni han vingut a veure l'obra i que l'ajuntament no s'arriscarà a contradir un informe de
Patrimoni. El Sr. Martorell diu que el tècnic no donaria un permís sense l'informe favorable del
Consell. A més, queda pendent el final d'obra i si hi ha res que no compleixi es detectarà. El Sr.
Suñer diu que si el catàleg encara no és vinculant, si algun ciutadà vol fer alguna cosa, li convé
anar a l'ajuntament a demanar-ho. El Sr. Martorell diu que s'ha tret a concurs la redacció de les
NNSS i el catàleg de Patrimoni per a la seva aprovació definitiva.

El Sr. Suñer, regidor PP, demana que es posi un mirall a la sortida del Pas del Frare a la carretera
de Vilafranca a prop de les bodegues de Bàrbara Mesquida. La Sra. Batlessa diu que es demanarà
a Carreteres.

El Sr. Suñer, regidor PP, diu que els cotxes aparquen damunt el parc de vianants de l'Escola Nova.

El Sr. Suñer, regidor PP, diu que el carrer de Sant Felip és de dues direccions i s'aparquen cotxes a
ambdues parts, és a dir, si es creuen dos cotxes, un ha de fer marxa enrere. Per això es demana que
sigui d'un sentit o que es deixi un espai per posar-se a un costat atès que és molt transitat.

El Sr. Suñer, regidor PP, demana que es faci net o s'ampliï el mirall de la placeta d'en Lluc perquè
està enfora i fa mal veure-hi. És un carrer molt transitat i s'ha de treure molt el cotxe.
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El Sr. Miquel Àngel Veny, regidor PSOE, demana que es pintin els passos de vianants de la Ronda
de les Illes Balears perquè, com que estan elevats, no es veuen molt bé.

El Sr. Veny, regidor PSOE, desitja molts d'anys, bones festes i bon any nou per a tothom.

El Sr. Joan Barceló, regidor MES, llegeix una part de l'informe tècnic emès pel Consell sobre el
celler  i  la  seva  protecció.  Aquest  informe  preveu  diverses  prescripcions  i  un  seguiment
arqueològic entre altres. El Sr. Martorell contesta que l'informe no prohibeix ampliar el portal i
diu que no es pot donar informació incorrecta. Demana que es rectifiqui. La Sra. Batlessa diu que
l'informe és favorable, inclosa l'obertura. A més, es preveu que es facin inspeccions per part dels
tècnics de patrimoni. Diu que es pot consultar l'expedient i que no s'ha fet res malament.

El Sr. Barceló, regidor MES, demana si s'ha fet alguna passa en relació a la Moció de camins
escolars segurs. La Sra. Margalida Palerm, regidora de circulació, diu que es tractarà aquest tema
en el proper Consell Sectorial de Circulació que es convocarà després de festes. Es convocarà als
presidents de les APIMAS. S'ha parlat de fer una prova el darrer trimestre després de Pasqua. Els
policies estan estudiant quina és la zona més adient.

El Sr. Barceló, regidor de MES, diu que segons la premsa el Consell ha subrogat la responsabilitat
patrimonial de la gravera de Son Amat. Es dedueix que l'ajuntament no té regulat l'ús extractiu en
el planejament urbanístic. La Sra. Batlessa diu que la gravera és d'abans del 56 i ara ha sortit una
nova llei de mines que es diu la Llei Cladera que estableix que totes les graveres de Mallorca
s'han d'adequar a les Normes Subsidiàries. Així com les Normes de Porreres no preveu un ús
turístic determinat, les normes ni ho autoritzen ni ho deneguen, però la nova llei estableix que s'ha
de regular  l'ús  extractiu.  Com que  és  una cosa molt  tècnica i  complexa  i  l'ajuntament  no  té
capacitat tècnica i es va fer una reunió al Consell per subrogar la feina. Allà tenen tècnics per fer-
ho i llavors passaran la factura. Mentre poden seguir excavant ben igual perquè tenen permisos de
mines.

El Sr. Barceló, regidor MES, diu que s'ha esbucat el Rafal Franc de Montuïri i demana en quin
estat es troba el catàleg de patrimoni. El Sr. Martorell contesta que està aprovat provisionalment i
que ara està en fase d'esmena de deficiències. Explica que s'ha tret a concurs per poder adjudicar a
una empresa l'esmena de deficiències i la redacció definitiva. Diu que es va fent feina amb el
catàleg, com per exemple a Baulenes, i pensam que estigui llest el mes d'abril.

El  Sr.  Barceló,  regidor  MES,  demana  com  està  l'execució  dels  projectes  dels  pressuposts
participatius.  La Sra.  Batlessa  diu que s'estan  acabant  de redactar  el  projecte  de les  barreres
arquitectòniques. També diu que no es podrà fer el parc de l'Escola Nova perquè és incompatible
amb l'ampliació de l'IBISEC.

El Sr. Barceló, regidor MES, diu que a les passades festes es va inaugurar l'hotel urbà i sembla
que encara no ha entrat en funcionament. El Sr. Martorell diu que es va fer el final d'obra fa un
mes i estan tramitant els permisos amb turisme. La Sra. Batlessa diu que eren unes portes obertes
per les festes perquè és un espai conegut però encara no ha entrat en funcionament.

I no havent-hi més assumptes de què tractar, per la Presidència s’aixeca la sessió, alhora dalt
indicada, de tot el qual, com a Secretària, en don fe.

Vist i plau, Batlia           La secretària,  
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