
  

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

 Núm. 3/2019.
 Caràcter: ordinària.
 Data: 1/4/2019
 Horari: de 20,05 a 21,30 hores. 
 Lloc: Sala de sessions de l’Ajuntament de Porreres.
 Regidors/es assistents: Francisca Mora Veny, batlessa (El Pi); Jaume Martorell Mesquida

(El Pi);  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 Magdalena Barceló Vanrell (PP); Maria Ines Sampol Sabater (PP);
Joan Barceló Bauzà (MÉS); Maria Rosa Juan Moll (MÉS); Miquel Àngel Veny Mestre
(PSOE).

 Secretaria - intervenció: Maria del Mar Estarellas Pascual. 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

La batlia dona la benvinguda a les persones assistents.  A continuació, s'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. A continuació, s'aprova per unanimitat
l'acta de la sessió plenària ordinària núm. 2 de 4/3/2019.

SEGON.  SORTEIG  TAULES  ELECTORALS  PER  LES  ELECCIONS  A  CORTS
GENERALS DE 28/4/2019   

D'acord amb el que disposa l'article 26.4 LOREG, es procedeix a realitzar el sorteig per a la
designació de membres de taules electorals per les eleccions a Corts Generals de 28/4/2019 i la
corporació queda assabentada. 

Districte 
censal/Secció/Mesa

CÀRREC A LA MESA Nom i Llinatges

01 001 A PRESIDÈNCIA BALTASAR BARCELO RIERA

1R VOCAL ANA MARIA HERNANDEZ  HERNANDEZ

2N VOCAL JUAN BOVER JULIA

1R SUP. PRES. JUAN MANUEL AGUILAR GONZALEZ

2N SUP. PRES. FRANCISCA BAUZA BARCELO

1R SUP. 1R VOCAL LAURA CALDES RODRIGUEZ
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2N SUP. 1R VOCAL NURIA CANYES MONERRI

1R SUP. 2N VOCAL MARGARITA CERDO MATAS

2N SUP. 2N VOCAL PETRA BARCELO BELTRAN

01 001 B PRESIDÈNCIA JUAN FRANCISCO PERELLO OLIVER

1R VOCAL APOLONIA MARIA MAS MULET

2N VOCAL ANA VAQUER MORA

1R SUP. PRES. MATEO ROMERA ALONSO

2N SUP. PRES. DAMIANA VERGER OLIVER

1R SUP. 1R VOCAL AGNES OLIVER MORA

2N SUP. 1R VOCAL ALEJANDRO PIÑERO ABARCA DE

1R SUP. 2N VOCAL JUAN MESQUIDA ADROVER

2N SUP. 2N VOCAL ANTONI SERVERA GARCIAS

01 002 A PRESIDÈNCIA MIQUEL GARCIA SEGURA

1R VOCAL JUANA MARIA GELABERT FRAU

2N VOCAL BARTOMEU BLANCH VENY

1R SUP. PRES. MARIA ROSA CERDA JUAN

2N SUP. PRES. MARGARITA JUAN ALCINA

1R SUP. 1R VOCAL NOELIA CATALINA ESCALAS GUZMAN

2N SUP. 1R VOCAL GUILLE ADROVER BAUZA

1R SUP. 2N VOCAL FRANCISCA JUAN MOLL

2N SUP. 2N VOCAL ANTONIO ADROVER PICORNELL

01 002 B PRESIDÈNCIA MARIA MICAELA MORLA GARCIAS

1R VOCAL MARGARIDA PICORNELL VAQUER

2N VOCAL CATERINA VIDAL RAMIS

1R SUP. PRES. MARIA DE GRACIA SASTRE MASCARO

2N SUP. PRES. CATALINA MESQUIDA CATALA

1R SUP. 1R VOCAL BERNARDO VAQUER SALLERAS

2N SUP. 1R VOCAL MIGUEL TOLEDO VENY

1R SUP. 2N VOCAL MARIA ESPERANÇA MORA MESQUIDA

2N SUP. 2N VOCAL GUILLEM MORLA CUESTA

02 001 A PRESIDÈNCIA ALBA GONZALEZ CAMACHO

1R VOCAL MARIA CONCEPCION ALMEDA GARCIAS

2N VOCAL MANUEL ALBERTO LOPEZ ROJAS

1R SUP. PRES. CATALINA BOVER SITJAR

2N SUP. PRES. FRANCISCA GARI PROHENS
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1R SUP. 1R VOCAL CATALINA BARCELO SAMPOL

2N SUP. 1R VOCAL MIQUEL EXPOSITO MESQUIDA

1R SUP. 2N VOCAL JOSEP FONT ROIG

2N SUP. 2N VOCAL TOMAS-RICARD BORDOY MORA

02 001 B PRESIDÈNCIA PEDRO ANTONIO MULET MONSERRAT

1R VOCAL MARINA MULET SASTRE

2N VOCAL MARIA VICTORIA OLIVER MORA

1R SUP. PRES. MARTA NORIS MORA

2N SUP. PRES. MARC ADRIA OLIVER NICOLAU

1R SUP. 1R VOCAL FRANCISCO MESQUIDA LOPEZ

2N SUP. 1R VOCAL MARIA ANTONIA SALOM CAPO

1R SUP. 2N VOCAL ANTONIA OLIVER RIERA

2N SUP. 2N VOCAL CATALINA MAS MARIANO

02 002 A PRESIDÈNCIA CRISTINA BROSETA PERALES

1R VOCAL ESTEBAN BARCELO BARCELO

2N VOCAL MARIA BLANCA DONOSO CHAUSAL

1R SUP. PRES. MARIA VANESSA FERRAGUT ROMERA

2N SUP. PRES. MARGARITA CIFRE MIR

1R SUP. 1R VOCAL ENCARNACION FRESNEDA ALCALA

2N SUP. 1R VOCAL PAU BAUZA GARAU

1R SUP. 2N VOCAL VICENÇ JUAN MOLL

2N SUP. 2N VOCAL MIQUEL LLOMPART MAIMO

02 002 B PRESIDÈNCIA JOAN ANTONI PUIGSERVER ROSSELLO

1R VOCAL MIQUEL MELIA MORA

2N VOCAL XAVIER MORLA CUESTA

1R SUP. PRES. ANTONIA MASCARO MORA

2N SUP. PRES. ANTONIA XAMENA LLITERAS

1R SUP. 1R VOCAL KRISTINA ROIG ORCZYKOWSKA

2N SUP. 1R VOCAL MARIA RIBOT OLIVER

1R SUP. 2N VOCAL BARTOMEU SERVERA SITJAR

2N SUP. 2N VOCAL CRISTOBAL MORENO MESTRES
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3. DACIÓ DE COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2018

La Sra. Batlessa dona compta de la liquidació del pressupost municipal 2018 i explica que el
romanent  de tresoreria és de 766.585,72 € i  el  resultat  pressupostari  és positiu per import de
112.382,84 €. Diu que es pot fer servir aquest import per amortitzar deute o per dur a terme
inversions financerament sostenibles.

El Sr. Mateu Suñer, regidor PP, recorda que dins aquest exercici es va aprovar un expedient de
reconeixement  extrajudicial  de  crèdit  per  import  de  117.616,77 € per  la  qual  cosa hi  ha  una
diferència  de  -  4.000  €  aproximadament  amb  el  resultat  pressupostari  i  vol  que  en  quedi
constància. També diu que just s'ha executat un 34% de les inversions previstes en el darrer any i
creuen que es podria haver fet millor.  La Sra. Batlessa contesta que el principal projecte dels
pressuposts  participatius  per  un  import  de  100.000  €  no  es  va  poder  executar  perquè  és
incompatible amb les obres d'ampliació i, per tant, no s tracta d'una mala gestió. El Sr. Suñer
demana perquè el projecte de rutes hidràuliques no s'ha licitat fins enguany i es contesta perquè el
conveni amb el consorci de l'Agència Turística no s'ha licitat fins a finals de l'any passat. El Sr.
Suñer diu que no estaria de més tenir les coses preparades per poder-ho executar tot d'una si
sabem que s'ha de fer. La Sra. Batlessa contesta que es pot preveure el que és competència seva
però no de les altres administracions. El Sr. Suñer diu que s'hagués pogut donar més pressa al
consorci  i  la  Sra.  Batlessa  contesta  que  pot  ser  molt  pesada  però  que  no  té  tanta  capacitat
d'influència.

Finalitzat el debat es dóna compte del decret d'aprovació de la Liquidació del Pressupost 2018 i la
corporació queda assabentada:

"De conformitat amb els articles 191 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals
aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 89 del Reial decret 500/1990, de 20
d'abril, el Pressupost de cada exercici es liquidarà quant a la recaptació de drets i al pagament
d'obligacions el 31 de desembre de l'any natural corresponent, quedant a càrrec de la Tresoreria
Local  els  ingressos  i  els  pagaments  pendents,  segons  les  seves  respectives  contraccions.  Les
entitats locals hauran de confeccionar la liquidació del seu pressupost abans del dia primer de
març de l'exercici següent.

La Legislació aplicable és la següent:

- Els articles 163, 191, 193 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat
per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

- Els articles 89 a 105 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol
I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals,  en
matèria de pressupostos.

- Els articles 3, 11 i 12 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera.

De conformitat amb l'article 191.3 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals
aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i amb l'article 90.1 del Reial decret
500/1990, sobre matèria pressupostària, RESOLC

PRIMER. Aprovar la liquidació del Pressupost General de 2018.
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ROMANENT DE TRESORERIA A 31/12/2018

Components Imports any 
2018

1. (+) Fons liquids 1.042.643,24

2. (+) Drets pendents de cobrament 871.859,07

(+)del pressupost corrent 351.816,88

(+) de pressupostos tancats 515.317,13

(+) d'operacions no pressupostàries 4.728,06

3. (-) Obligacions pendents de pagament 501.492,17

(+) del pressupost corrent 124.088,01

(+) de pressupostos tancats 566,70

(+) d'operacions no pressupostàries 376.837,46

4. (+) Partides pendents d'aplicació -159.375,86

(+) cobraments efectuats pendents d'aplicació 
definitiva

159.375,86

(+) pagaments efectuats pendents d'aplicació 
definitiva

0,00

I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4) 1.253.634,28

II. Saldos de cobraments dubtós 302.813,92

III. Excés de finançament afectat 184.234,64

IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-
III)

766.585,72
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RESULTAT PRESSUPOSTARI A 31/12/2018

DRETS
RECONEGUT
S NETS

OBLIGACION
S
RECONEGUD
ES NETES

AJUSTO
S

RESULTAT
PRESSUPOST
ARI

a. Operacions corrents 3.507.312,88 3.047.601,34 459.711,54

b. Operacions de capital 235.860,15 345.067,67 -109.207,52

1. Total operacions no 
financeres

(a+b)
3.743.173,03 3.392.669,01 350.504,02

c. Actius financers 0,00 0,00 0,00

d. Passius financers 0,00 245.841,20 -245.841,20

2. Total operacions financeres 
(c+d)

0,00 245.841,20 -245.841,20

I. RESULTAT 
PRESSUPOSTARI DE 
L'EXERCICI (I=1+2)

3.743.173,03 3.638.510,21 104.662,82

AJUSTOS

3. Crèdits gastats finançats 
amb romanent de tresoreria 
per a despeses generals

0,00

4. Desviacions de finançament
negatiu de l'exercici

35.907,50

5. Desviacions de finançament
positiu de l'exercici

28.187,48

II. TOTAL AJUSTOS 
(II=3+4+5)

7.720,02

RESULTAT 
PRESSUPOSTARI AJUSTAT
(I+II)

112.382,84

SEGON. Donar trasllat a Ple de la Corporació en la primera sessió que aquest celebri, d'acord
amb quant estableixen els articles 193.4 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals  aprovat  per  Reial  decret  Legislatiu  2/2004,  de  5  de  març,  i  90.2  del  Reial  decret
500/1990, de 20 d'abril.

TERCER. Ordenar La remissió de còpia d'aquesta Liquidació als òrgans competents.

ACTA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA NÚM. 3 D'1/4/2019



  

QUART. CREACIÓ DEL COS DE POLICIA 

La Sra. Batlessa explica la proposta de creació del cos de policia local perquè si no hi ha una
ambigüitat administrativa que no dóna seguretat al cos. Explica que pel nombre de població ja es
pot constituir,  que un dels policies ja té la titulació equivalent al batxillerat i a més,  ara, han
aprovat  dos  policies  les  oposicions  que  abans  eren  interins.  Explica  que  es  remetrà  a  la
Conselleria perquè doni el vistiplau a l'expedient. També es podrà crear una plaça d'oficial.

El Sr. Barceló, regidor MES, diu que tothom és conscient que el municipi té més de 5.000 habitats
i es demana perquè no s'havia creat abans si ja fa un bon grapat d'anys que es disposa del cens.
Considera estrany que això es dugui al final de dues legislatures i creuen que es tracta d'una
mesura electoralista. Diu que a Porreres hi ha un greu problema de seguretat i d'atracaments. La
Sra.  Batlessa  diu  que acaba  d'explicar  que  fins  ara  no  s'havien fet  les  oposicions  perquè  els
policies interins poguessin passar a ser funcionaris  de carrera perquè hi  ha una sentència que
prohibeix tenir  policies  interins.  Explica  que es  va dur  a  terme un procediment  conjunta  per
optimitzar recursos per les oposicions. També diu que una persona no tenia la titulació i ara sí. Per
tot  això,  ara  que  s'han  acabat  les  oposicions  es  proposa  la  creació  del  cos  a  proposta  de  la
conselleria i el director general d'interior.

El  Sr.  Veny,  regidor PSOE,  diu que segons el  punt  tercer de la memòria  correspon tenir  1,7
policies cada mil habitats i en teoria n'hi hauria d'haver 9 mentre que ara n'hi ha 6 i un en segon
activitats. Creu que és necessari aspirar al fet que hi hagui 9 policies o, fins i tot més. La Sra.
Batlessa contesta que la llei  Montoro no ho permet i  diu que es tracta d'un criteri  orientatiu.
Explica que a la Junta de Seguretat ja es va demanar al Secretari General de la Delegació del
Govern  atès  que  hi  ha  molts  de  robatoris  i  aquest  va  informar  que  no  hi  ha  cap  criteri
d'excepcionalitat  a la llei.  Explica que s'ha tret  un borsí  per sol·licitar  agents en comissió de
serveis i no s'ha presentat ningú. El Sr. Veny diu que si es deroga aquesta llei, s'haurien de crear
places de policies per estar dins la ràtio. La Sra. Batlessa hi està d'acord i per això considera
adient crear el cos de policia per tenir una estructura i poder crear una plaça d'oficial.

El Sr. Suñer, regidor PP, diu que la prohibició de tenir policies interins és de l'any 2015 però que
abans no estava prohibit. Demana perquè no es va fer llavors i s'explica que es va intentar l'any
2010 però no tenien la titulació adequada i  alguns eren turístics.  El  Sr.  Suñer  demana si  els
policies turístics ara són places de l'ajuntament i es contesta que varen passar a ser interins. El Sr.
Suñer demana si la taxa de reposició permet cobrir més places i es contesta que la plaça d'en Joan
Mayol  passarà  a  ser  una  d'oficial  i  pel  setembre  un  altre  policia  s'acollirà  a  una  jubilació
anticipada. Llavors està previst convocar oposicions. El Sr. Suñer diu que en el 2018 hi havia un
mecanisme  en  els  pressuposts  generals  de  l'Estat  per  convocar  les  places  de  les  jubilacions
previstes. La Sra. Batlessa explica que fins ara no s'havien convocat oposicions i que es varen
acollir a la convocatòria de la Mancomunitat per donar seguretat als interins.

Finalitzat el debat, vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 28/3/2019, s'aprova
el següent acord per unanimitat: 

«CREACIÓ DEL COS DE POLICIA DE PORRERES

RÈGIM JURÍDIC APLICABLE 

PRIMER. Els cossos de policia local, com a forces de seguretat, són instituts armats de naturalesa
civil, amb estructura i organització jerarquitzada sota la prefectura superior i dependència directa
de l'alcaldia o regidoria delegada, segons el règim de competències previstes en la legislació de
règim local.
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Els municipis de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears poden crear cossos de policia local
propis, sempre que ho considerin oportú en funció de les seves necessitats, havent de disposar
dels mitjans humans i materials necessaris per a garantir la prestació de les seves funcions de
forma permanent. No obstant això, l'article 7.1 del Decret 28/2015, de 30 d'abril, pel qual s'aprova
el reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears estableix que, en els
casos en què la població municipal sigui superior a 5.000 habitants o quan el nombre d'efectius
sigui superior a tres, la creació del cos de policia local és preceptiva.

SEGON. La Legislació aplicable és la següent:
— Els articles 4 a 7 de la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de Coordinació de les Policies Locals de les
Illes Balears.
— Els articles 7, 8 i 32 a 37 del Reglament marc de Coordinació de les Policies Locals de les Illes
Balears, aprovat per Decret 28/2015, de 30 d'abril.
—L'article 25.2 f) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local.
— Els articles 126 i següents i 173 del Text Refós de les Disposicions Legals Vigents en Matèria
de Règim Local aprovat pel Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril.
— L'article 53 de la Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de Forces i Cossos de Seguretat.
— Els articles 168 i 169 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
— L'article 3.2 del Text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic, aprovat per Reial
decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.
— L'article 51 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la Igualtat Efectiva de Dones i
Homes.
— L’article 190 de la  Llei 20/2006, de 15 de desembre municipal i de règim local de les Illes
Balears

Els Cossos de Policia Local es regeixen a més per la Llei 20/2006, de 15 de desembre municipal i
de règim local de les Illes Balears,  artícle 190.1, així mateix també es regeixen per la normativa
autonòmica en matèria de coordinació de policies  locals,  excepte  en allò que estableix per  a
aquests cossos la Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat. 

TERCER. L'article 33 del Decret 28/2015 estableix uns criteris orientatius de nombre d'agents
segons la població. En el cas dels municipis amb població inferior a 20.000 habitats es preveu la
proporció següent: 1,7 per cada mil habitants de dret o fracció. En qualsevol cas, en el nombre
d'agents de cada cos no es computaran els agents que es trobin en situació de segona activitat
sense destinació.

D'altra banda, l'article 35 estableix que la plantilla mínima d'un cos de policia local és de tres
policies i un oficial. 

L'article 20 de la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes
Balears, regula la següent estructura jeràrquica: Grup C, Subgrup C1: Escala Bàsica, que comprèn
les categories de 
a) Oficial.
b) Policia.

QUART. De conformitat  amb l'article 5.2 del  Reglament marc de coordinació de les policies
locals de les Illes Balears, aprovat per Decret 28/2015, de 30 d'abril, els cossos de policia local,
d'acord amb la Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de Forces i Cossos de Seguretat, han d'exercir
també les següents funcions:
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a)  Protegir  a  les  autoritats  de  les  corporacions  locals  i  vigilar  o  custodiar  els  edificis  i
instal·lacions.

b) Ordenar, senyalitzar i dirigir el trànsit en el nucli urbà, d'acord amb el que s'estableix en les
normes de circulació.

c) Realitzar la instrucció dels atestats per accidents de trànsit dins del nucli urbà.

d)  Actuar  com a policia  administrativa  referent  a  les  ordenances  i  a  la  resta  de  disposicions
municipals, en l'àmbit de la seva competència.

e) Participar en les funcions de policia judicial en la forma establerta en l'article 29.2 de la Llei
orgànica 2/1986 i la resta de legislació vigent.

f) Prestar auxili en els casos d'accident, catàstrofe o calamitat pública i participar, d'acord amb la
forma prevista en les lleis, en l'execució dels plans de protecció civil.

g)  Efectuar  diligències  de prevenció i  totes  les  actuacions que tendeixin a  evitar  la  comissió
d'actes delictius en el marc de col·laboració que estableixen les juntes de seguretat.

h) Vigilar els espais públics i col·laborar amb les forces i els cossos de seguretat de l'Estat en la
protecció de les manifestacions i  el  manteniment de l'ordre en grans concentracions humanes,
quan els requereixin a aquest efecte.

i) Cooperar en la resolució dels conflictes privats, quan els requereixin a aquest efecte.

ANTECEDENTS DE FET 

PRIMER. Segons l'Institut Nacional d'Estadística la xifra de població de Porreres a 1 de gener de
2019 és de 5.502 habitats. 

SEGON. Segons el Pressupost i plantilla municipal per a l'exercici 2019 aprovat en el Ple ordinari
de 4 de  març  de  2019 de  la  plantilla,  l'escala  d'administració  Especial,  subescala  de  Serveis
Especials de policia local és la següent: 

Nombre d'agents de policia Grup-Nivell 

2 (1 en segona activitat) C1-17

5 C1-15

Dins el present exercici 2019 està prevista la jubilació d'un agent de policia en segona activitat
(C1-17) per jubilació obligatòria i un altre (C1-15) per acollir-se al Reial Decret 1449/18, de 14 de
desembre, que permet la jubilació anticipada. 

TERCER. Vists els antecedents descrits als apartats anteriors, resulta preceptiva la creació del cos
de policia per compliment dels requisits que es regulen a l'article 7 del Decret 28/2015, de 30
d'abril, atès que la població municipal és superior a 5.000 habitants i que el nombre d'efectius és
superior a tres. 

Pel que fa al programa d'implantació, es proposa convertir una plaça del grup C1-17 en una plaça
d'Oficial (C1), un cop la plaça estigui vacant per jubilació del seu titular i es facin els tràmits
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legals de modificació de la plantilla del personal i tenint en compte els límits prevists legalment
en els Pressuposts Generals aplicables en matèria de personal, la qual cosa no implicarà un cost
addicional a les despeses pressupostàries.  

QUART. A la memòria anual que emet la Policia Local de Porreres pels exercicis 2017-2018, la
qual es remet anualment a l'ISPIB, s'indiquen les actuacions dutes a terme. 

CINQUÈ. Per tal de dotar d'una major estabilitat a la plantilla de policia local s'han dut a terme un
procediment selectiu, pel sistema de concurs-oposició, segons el procediment extraordinari del
Decret Llei 1/2017, de 13 de gener de 2017 del qual dos aspirants han estat nomenats funcionaris
en pràctiques (BOIB núm. 114 de 15 de setembre de 2018). Així mateix s'ha convocat una borsa
extraordinària per la cobertura de places en comissió de serveis (BOIB núm. 34 de 14 de març de
2019). 

Per tot això, atesa la necessitat i conveniència en el Municipi de Porreres de prevenir la comissió
d'actes delictius, vigilar i custodiar els edificis i espais públics, dirigir el trànsit i, en definitiva,
mantenir la seguretat pública i exercir les funcions establertes d’acord amb  l’article 7.3 de la Llei
4/2013, de 17 de juliol que estableix que la creació del cos  de policia local corresponent és
preceptiva en els casos en què la població municipal sigui superior a 5.000 habitants o quan el
nombre d’efectius que exerceixi les funcions previstes en l’apartat anterior sigui superior a tres i
els articles 7 punt 1 i  2 del Decret 28/2015, de 30 d’abril,  pel qual  es considera necessari la
creació d'un Cos de Policia Local. 

De conformitat amb l'article 22.2 i) de la Llei 7/1985, de 2 abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local, el Ple de la corporació aprova el següent acord: 

PRIMER. Aprovar la creació del Cos de Policia Local d'aquest Municipi.

SEGON. Comunicar l'Acord de creació a la Conselleria d'Administracions Públiques competent
en matèria de coordinació de policies locals, en el termini d'un mes des que s'hagi adoptat perquè
informi,  si  escau,  si  l'Acord  de  creació  vulnera  el  que  s'estableix  en  el  Reglament  marc  de
coordinació de les policies locals de les Illes Balears, aprovat per Decret 28/2015, de 30 d'abril. 

TERCER. Publicar l'acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears

CINQUÈ.  DACIÓ  DE  COMPTE  DE  L'INFORME  DE  MOROSITAT  DEL  QUART
TRIMESTRE DE 2018

La Sra. Batlessa dóna compte de l'informe de morositat i de pagament a proveïdors del quart
trimestre de 2018. Explica que a l'Ajuntament el Període mitjà de pagament és de 97 dies des de
l'aprovació de la factura quan el màxim són 30 i es paguen a 19,49 dies des de la recepció de la
factura dins el període legal. En relació a Serveis Municipals de Porreres el PMP és de 22,59 dies
i es paga a 24,31 dies mentre que de la Fundació Auditori Municipal de Porreres el PMP és de
53,88 dies i es paga a 53,67 dies.

El  Sr.  Suñer  demana perquè la Fundació no paga dins  el  període que toca i  la  Sra.  Batlessa
contesta que va tenir el compte embargat per motius judicials i no es podien fer els pagaments. A
més l'Ajuntament li ha de transferir les subvencions i per això es retarda una mica més.
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SISÈ. APROVACIÓ DE LA CONCESSIÓ DEMANIAL A FAVOR DE L'AJUNTAMENT
DEL POLVORÍ DE PORRERES PER PART DEL MINISTERI DE DEFENSA

La Sra. Batlessa explica aquesta proposta d'acord que s'ha negociat amb la Comandància i que
consisteix en la cessió d'ús del Polvorí i que fins ata no es podia cedir perquè estava qualificat d'ús
militar. Per això el ministeri ha tramitat el procés de desqualificació i va proposar a l'ajuntament
cedir una part del Polvorí perquè el puguin gaudir la gent de Porreres. Té moltes infraestructures
per treure-hi rendiment. La comandància general ha anat fent revisions, perquè es mantingui en
bon estat. D'altra banda, a proposta dels diversos grups polítics de l'Ajuntament es va proposar
que les  mesures  de compensació de la  gravera  de Son Amat  per  l'impacte  mediambiental  es
poguessin repercutir en el municipi. Es va proposar fer unes obres a una part del polvorí del Puig
dels Soldats per fer-hi un centre d'interpretació del Massís de Randa i per a ús socioculturals. El
Ministeri de Defensa a través de la Comandància general va emetre els plecs de condicions amb
els drets i deures on consten els compromisos de les dues parts. Està prevista que Ibanat dugui a
terme la vigilància, tal com es fa a Monti-Sion. El conveni és per tres anys que és el termini per
amortitzar les inversions i llavors es podrà prorrogar fins a 75 anys. El Ministeri ha informat que
s'ha descartat l'opció de venda. Es preveu que es faci un consorci a 4 bandes pel seu manteniment
entre el Consell, el Govern, l'Ajuntament i el Ministeri un cop s'hagi fet la valoració econòmica
per fer la inversió i que sigui d'ús públic i treure un rendiment a l'espai.

El Sr. Barceló, regidor MES, té dubtes respecte a aquesta concessió demanial i demana si hi ha un
informe favorable de Medi Ambient i de Mines que doni fiabilitat a aquest projecte. El Sr. Barceló
diu que pot ser que la Comissió de Medi Ambient no ho autoritzi i s'hagi fet un castell de cartes
que no es pugui durà terme per motius de protecció medi ambiental. La Sra. Batlessa contesta que
ja s'ha donat el vistiplau de paraula s'ha dit que és correcte però que no es podia informar abans de
tenir la cessió.

El Sr. Barceló proposa que es parli del Polvorí i no del Polvorí Sud.

El Sr. Barceló, regidor MES, diu que el projecte parla de donar altres usos socioculturals i demana
a què es refereix. La Sra. Batlessa diu que s'ha redactat així perquè si hi ha alguna entitat cultural
interessada que pugui  fer  alguna activitat  però que això ho delimitarà  la  llicència  d'activitats
corresponent.

El Sr.  Barceló demana qui redactarà el contingut de l'exposició i el  material didàctic sobre el
massís de Randa. La Sra. Batlessa contesta que els panells estan inclosos en el projecte.

El  Sr.  Barceló  diu  que  estaria  bé  preveure  altres  possibles  usos  combinables  i  cercar  altres
col·laboracions amb altres institucions per poder fer  front a les despeses. Ara mateix aquí  no
s'explica damunt el projecte sinó que es pressuposten 65.000 € que només serviran per iniciar el
projecte per adequar l'espai perquè una vegada creat demana que se'n farà perquè no hi ha més
pressupost. Segons el conveni l'ajuntament es compromet a fer-se càrrec d'assumir despeses de
llum, fems, ... S'ha calculat quina despesa implica per l'Ajuntament de Porreres. La Sra. Batlessa
contesta que enguany no s'ha pressuposat cap despesa sinó que, un cop s'hagi signat el conveni
que s'adjunta als plecs de condicions, es podrà autoritzar a la gravera a executar les obres prèvia
autorització de la comissió de Medi Ambient. Diu que enguany hi ha molt poques despeses però
que s'haurà de calcular per l'any que ve i  pels tres anys següents l'import  exacte de totes les
reformes.  Si  l'ajuntament  troba  que  és  un  absurd,  s'ha  de  ser  realista  i  no  es  pot  hipoteca
l'ajuntament. Hi ha tres anys per gaudir del centre i que la gent ho pugui visitar.
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El Sr. Barceló, regidor MES, demana qui s'encarregarà de les activitats didàctiques, si es farà amb
personal  propi.  La  Sra.  Batlessa  contesta  que  ho  farà  el  dinamitzador  del  casal  jove  que
s'encarregarà d'obrir i tancar.

El Sr. Barceló diu que el projecte just preveu 47.000 euros d'obres i 20.000 de reforestació de
garriga i demès però no parla de material, de panells o expositors. La Sra. Batlessa contesta que
això està dins el pressupost. El Sr. Barceló diu que no diu que hi ha d'assumir la informació del
projecte i la Sra. Batlessa diu que els panells estan inclosos dins el pressupost. El Sr. Barceló
proposa que se cerquin col·laboradors i que es gestioni molt bé la perquè no suposi una càrrega ni
una despesa insostenible per l'Ajuntament perquè avui en dia ja costa molt mantenir els espais que
tenim. Demanaria que es faci un bon ús didàctic per a les escoles i instituïts, que les inversions es
facin  ben  fetes,  que  sigui  un  espai  obert  i  dinàmic  i  que  es  pensi  molt  bé  futura  gestió
pressupostaria.  Demana una participació més oberta a altres administracions.  La Sra.  Batlessa
contesta  que estan oberta a altes  aportacions.  El  Sr.  Barceló pensa que s'han dut  a terme les
negociacions  unilateralment  i  no  d'una forma participativa.  La  Sra.  Batlessa  contesta  que  les
negociacions inicials les havia de fer l'equip de govern.

El Sr. Veny, regidor PSOE, creu que s'ha de celebrar que es pugui gaudir d'aquest espai i creu que
és molt positiu recuperar-ho pel municipi per projectes socioculturals que donen més riquesa al
projecte de l'exposició. Fa constar que el conveni estableix moltes coses que s'han d'assumir per
part de l'ajuntament i que el manteniment i la gestió de l'espai té costos molt importants encara
que no es facin enguany. Diu que s'aprova un conveni que no sabem quines despeses suposaran en
el futur. Crec que s'haurà de fer un estudi econòmic malgrat que la cessió just sigui inicialment per
tres anys i que l'ajuntament si es veu ofegat en el futur pugui renunciar a la cessió i sigui una
possible escapatòria. Creu que abans de signar el conveni s'ha de fer un estudi econòmic amb
l'estat de les instal·lacions. La Sra. Batlessa contesa que el Ministeri farà l'estudi amb la redacció
del conveni.

El Sr. Barceló, regidor MES, diu que els militars varen cessar la seva activitat l'any 2011 i convé
saber quin manteniment s'ha fet de les instal·lacions fins ara. La Sra. Batlessa diu que hi varen
estar fins al 2013. El Sr. Barceló diu que hi ha una degradació molt grossa per l'abandonament i
que l'ajuntament haurà d'assumir la degradació que pateix. La Sra. Batlessa contesta que no és
tanta, que el terreny no implica manteniment sinó vigilància en col·laboració de l'Ibanat. La Sra.
Batlessa  diu  que  les  edificacions  necessiten  millorar  la  llanterneria  i  l'electricitat  però
estructuralment estan bé. Per això s'ha de valorar per saber que se'n vol fer d'aquí a tres anys i
mentre que es pugui gaudir del centre d'interpretació.

El Sr. Mateu Suñer, regidor PP, diu que si se sotmet a ple l'aprovació d'un conveni i d'uns plecs de
condicions pels quals s'aproven uns deures i obligacions, creu que com a mínim hi ha d'haver una
memòria  justificativa  i  un  informe  econòmic  de  l'ajuntament  de  què  costarà  en  termes  dels
capítols 1 i 2. La Sra. Batlessa contesta que per ara s'aprova la cessió demanial. El Sr. Suñer diu
que hauríem de saber que costarà o si per exemple es deixarà d'ingressar la taxa de fems, tot això,
hauria d'estar en paper i a les condicions particulars com a mínim. La Sra. Batlessa contesta que
per ara no se sap quines seran les despeses i que per enguany no n'hi haurà sinó pel pressupost de
l'any que ve. El Sr. Suñer diu que ara es demana que s'aprovi un conveni sense saber les seves
condicions econòmiques. La Sra. Batlessa diu que es durà després la valoració econòmica. Diu
que l'habilitació del centre d'interpretació costarà poc i serà molt bé perquè els infants es puguin
beneficiar. La Sra. Batlessa diu que quan es facin les valoracions econòmiques del que implica les
diferents reparacions del manteniment del Polvorí es poden reservar el dret a renunciar i rescindir
el conveni. El Sr. Suñer diu que el conveni no ho preveu i proposa que s'inclogui si es vol fer així.
El  Sr.  Suñer  diu que s'hauria  d'aportar  més  informació.  La Sra.  batlessa diu que en tenir  els
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informes econòmics s'aportaran i que ara just s'aproven unes condicions dels plecs per regular la
cessió perquè els porrerencs puguin gaudir del centre d'interpretació.

El Sr. Barceló recorda que la proposta d'inversió està pendent de l'autorització dels funcionaris de
la Comissió Balear de Medi Ambient.

Finalitzat el debat, vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 28/3/2019, s'aprova
aquest acord amb 10 vots a favor (7 El Pi, 2 MES i 1 PSOE) i 3 abstencions (PP):

«Vist el plec de condicions tècniques particulars que regeixen la concessió demanial a favor de
l'Ajuntament  de  Porreres  sobre  la  propietat  denominada  «Polvorí  de  Porreres»  amb  codi
DIGENIN  07-420-001  en  el  qual  el  Ministeri  de  Defensa  cedeix  l'ús  d'aquesta  propietat  a
l'Ajuntament per crear una zona recreativa i d'interpretació mediambiental de la zona Anei del
Massís de Randa» on es troba ubicat a més d'altres usos socioculturals.

Vist el «Projecte de gestió, mitjançant conveni amb el Ministeri de Defensa, per l'ús educatiu i
ambiental d'una zona del Polvorí de Porreres», per condicionar diverses construccions, en concret
el magatzem de beines, dos habitats annexos per banys, adequar la zona de comptadors, una zona
amb porxo, segons consta en el projecte. Aquest s'ha redactat el novembre de 2018, essent el
promotor Son Amat SA per import de 47.600 euros, Iva exclòs. El projecte s'emmarca dins del
procediment de compensació derivat del pla d'explotació i restauració de la pedrera de Son Amat.

Per tot això, el Ple de la corporació acorda:

Primer. Aprovar el plec de condicions tècniques particulars que regeixen la concessió demanial a
favor de l'Ajuntament de Porreres sobre la propietat denominada «Polvorí de Porreres» amb codi
DIGENIN  07-420-001  en  el  qual  el  Ministeri  de  Defensa  cedeix  l'ús  d'aquesta  propietat  a
l'Ajuntament per crear una zona recreativa i d'interpretació mediambiental de la zona Anei del
Massís de Randa» on es troba ubicat a més d'altres usos socioculturals. Aquesta concessió s'atorga
amb caràcter gratuït per un termini inicial de tres anys prorrogable fins a setanta-cinc.

Així  mateix,  s'aprova iniciar  la  tramitació del  projecte  d'obres  anomenat  «Projecte  de gestió,
mitjançant  conveni amb el Ministeri  de Defensa, per l'ús educatiu i  ambiental d'una zona del
Polvorí de Porreres», el qual s'ha redactat el novembre de 2018, essent el promotor Son Amat SA
per import de 47.600 euros, Iva exclòs.

Segon. Facultar a la batlia a executar l'esmentat acord.

Tercer. Notificar-ho a l'Administració General de l'Estat a través del Ministeri de Defensa.

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

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

VUITÈ. 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. 

El Sr. Mateu Suñer diu que hi ha dues factures pel mateix import d'un taller i el Sr. Gaspar Mora,
regidor cultura, contesta que és correcte que es tracta de dues visites de tallers explicatius de dos
dies diferents. 
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NOVÈ.  TORN OBERT DE PRECS I PREGUNTES

El Sr. Joan Barceló, regidor MES, diu que alguns vespres senten olor a goma cremada per la zona
de plaça i es demana si est té constància d'algú que podria cremar fems i si es farà alguna cosa al
respecte. La Sra. Batlessa contesta que no els hi consta, tal vegada pot ser que se senti l'olor del
fum d'alguna foganya però de goma no ho sap. Es demana que quan els veïns ho detectin els
avisin.

El Sr. Barceló, regidor MES demana si hi ha alguna solució provisional per reduir el trànsit rodat
al carrer Sala i es recorda que el carrer Major i el carrer Salas és del Consell i que es va aprovar
sol·licitar el canvi.

La Sra. Maria Rosa Juan, regidora MES, diu que sovint hi ha cotxes mal aparcats a la zona del
taller Pa d'Or que dificulta el trànsit. La Sra. Batlessa contesta que se solucionarà quan estigui fet
el vial, però que a la propera comissió de circulació es pot estudiar si es pot fer d'un sol sentit o
no.

El Sr. Mateu Suñer, regidor PP, diu que els miralls dels carrers sovint s'embruten i demana que es
repassin periòdicament.

El Sr. Suñer, regidor PP, diu que al carrer Sa Galla hi ha molts de clots devora la farmàcia i també
a la sortida del parc de n'Hereveta. El Sr. Martorell contesta que quan es facin les obres del camí
de Sa Marina es podrà millorar aquesta zona per no fer-ho dues vegades.

El Sr. Suñer, regidor PP, diu que no ha plogut massa però que els torrents estan fets un oi. Demana
que se sol·liciti la seva neteja malgrat que la competència no sigui nostre. La Sra. Batlessa hi està
d'acord i diu que fa 15 dies es va desbordar la depurada amb aigües brutes.

El Sr. Suñer, regidor PP, diu que s'han llevat les fustes de les jardineres però que no s'ha posat res.
El Sr. Martorell, regidor manteniment, contesta que estan estudiant que posar.

El Sr. Suñer, regidor PP, demana que es posa un arrambador enmig de les grades del camp de
futbol per la gent major.

El Sr. Miquel Àngel Veny, regidor PSOE, demana quanta gent es beneficia del servei domiciliari
d'assistència a la gent gran del Consell. La Sra. Batlessa contesta que la gent està molt contenta.
Explica  que  tenen l'opció  de  sol·licitar  els  diners  per  contractar  especialistes  o  bé  sol·licitar
l'assistència dels professionals contractats per l'IMAS i que la majoria opta per la segona opció
perquè donen molt bon servei  i  tenen més hores de dedicació. Diu que ara mateix no sap el
nombre de persones beneficiàries però que li dirà. També diu que s'ha de fer saber quan les coses
es fan bé i la gent està contenta.

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.
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