
  

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

• Núm. 2/2018
• Caràcter: ordinària
• Data: 26/2/2018
• Horari: de 20,00 a 22,37 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); Sra. Maria Ines Sampol Sabater (PP); Joan Barceló Bauzà (MES); Maria Rosa Juan
Moll (MES); Miquel Àngel Veny Mestre (PSOE).

• Regidors/es no assistents amb excusa: Maria Magdalena Barceló Vanrell (PP)
• Secretaria-intervenció: Maria del Mar Estarellas Pascual

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

La Sra. Batlessa 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 Sra. Batlessa de la Corporació 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.  DACIÓ  DE COMPTE DELS  FETS RELATIUS A UN ROB ATORI  A UN
HABITATGE DE PORRERES EL DISSABTE 24 DE FEBRER

La Sra. Batlessa dona compta dels fets succeïts el dissabte 24 de febrer relatius a un robatori
amb violència a una casa d'una finca rústica de Porreres. Agraeix l'excel·lent actuació de la
Policia Local, de la Guàrdia Civil i de tots els cossos de seguretat. Diu que a Porreres hi ha bona
gent, que es tracta d'un cas aïllat i que no hi ha una ona de delinqüència o robatoris. Reclama
més dispositius policials.

El Sr. Barceló, regidor MES, fa referència a un article del Diari de Mallorca redactat per juristes
relatiu al nivell d'inseguretat i proposa que cal revisar la Llei estatal d'enjudiciament criminal.

La Sra. Batlessa contesta que no s'ha de crear un alarmisme però que és cert que les lleis no
deixen tenir més policies. El Sr. Suñer, regidor PP, demana quines passes s'han fet i la batllia
contesta que es va demanar a la Junta de Seguretat, que és el màxim òrgan representatiu, amb
presència  del  representant  de  Delegació  de  Govern.  Proposa que es faci  una  reivindicació
conjunta per part de tot l'ajuntament relativa a augmentar la dotació d'efectius.

El Sr. Veny, regidor PSOE, està d'acord en insistir al Ministeri i reclamar més efectius de la
Guàrdia Civil i de policies locals.

SEGON. ESTUDI I APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ AN TERIOR .
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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 Sra. Batlessa demana si algun membre de la corporació vol
formular qualque observació a l'acta de la darrera sessió anterior. Atès que ningú formula cap
observació  s’aprova  per  unanimitat  l'acta  de  la  sessió  plenària  extraordinària  núm.  1  de
5/2/2018.

TERCER.  APROVACIÓ  DEFINITIVA DE  LA RE  DELIMITACIÓ  D E  LA UNITAT
D'ACTUACIÓ 4 DE LES NNSS.

El Sr. Jaume Martorell, regidor d’urbanisme, explica aquesta proposta relativa a l’aprovació
definitiva d’aquesta unitat d’actuació 4 atès que ha transcorregut el termini d’exposició pública
sense que s’hagin presentat  al· legacions i  s’hagi informat que no  està subjecte a tramitació
ambiental davant la Comissió de Medi Ambient. 

Finalitzat el debat, vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 22 de febrer de
2018, el Ple de l’Ajuntament aprova el següent acord per unanimitat: 

“El Ple de l'Ajuntament de Porreres en sessió ordinària de 25/9/2017 va aprovar inicialment la
modificació  de  les  Normes  Subsidiàries  i  delimitació  de  la  Unitat  d'Actuació  4  segons  la
memòria  redactada  pel  GAAT el  juliol  de  2017  en  el  que  es  motiva  la  modificació  del
planejament urbanístic vigent amb la finalitat de treure del seu àmbit els terrenys de la ronda i
en conseqüència aquells que queden a l'est i que hi tenen façana, i deixar només dins l'àmbit la
resta de terrenys, amb la finalitat de facilitar-ne la gestió. Es va sotmetre a exposició pública
durant un termini de vit dies comptadors des de l'edicte del BOIB núm. 119 de 28/9/2017.

El 16/10/2017 es presenta una al·legació amb núm. 2515 perquè es modifiqui el límit de la UA4
atès que el tram del carrer Tort ja està executat. Segons l'informe del GAAT de 27/10/2017 es
proposa estimar l'al·legació atès que s'ha constat  que el vial  es troba executat  amb tots els
serveis bàsics disponibles i amb tots els solars pràcticament ja edificats. A més, la modificació
del límit no implica canvi en l'aprofitament. El Ple de l'Ajuntament de 27/11/2017 va estimar
l'al· legació i es va sotmetre l'expedient a informació pública mitjançant edicte en el BOIB núm.
150 de 9/12/2017, sense que s'hagin presentat al·legacions.

El 12/2/2018 s'ha emès informe tècnic de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears
segon el qual aquesta modificació no està subjecte a tramitació ambiental estratègica segons
l'art. 9.5 de la Llei 12/2016.

Per tot això, vist el que disposa l'article 74.2 de la Llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús
del sòl, i l'art. 203 del Reglament en relació al procediment a dur a terme per a la modificació o
supressió de les unitats d'actuació previstes en el planejament, el ple de la corporació adopta el
següent acord:

Primer. Aprovar la modificació de la delimitació de la Unitat d'Actuació 4 per treure fora de la
mateixa:

• Aquells terrenys que es corresponen a la ronda de Porrera ja executada, i que formen
part de la carretera Ma-5040.

• Aquells  terrenys  que  queden  a  l'est  de  la  ronda  perquè  ja  disposen  dels  serveis
urbanístics bàsics necessaris segons la legislació del sòl (accés rodat, subministrament
d'aigua i energia, i sanejament).

• Els terrenys que donen façana al carrer Tort, per trobar-se executat amb tots els servies
bàsics disponibles.
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Modificar la fitxa de la UA-4 per adequar-la a la nova delimitació:
• Superfície de vials .......................................................... 2.171 m2
• Superfície zones verdes ..................................................... 780 m2
• Superfície de parcel· les edificables zona intensiva ........ 5.128 m2

Total .................................................................................8.079 m2
• Aprofitament Zona intensiva (2 m2 / m2)...................... 10.256 m2

Total.................................................................................10.256 m2
• Aprofitament mitjà ......................................................1,27 m2/ m2

Segon. Notificar aquest acord a les persones interessades i publicar l'edicte en el BOIB. 

QUART. ESTUDI I APROVACIÓ DEL PLA IGUALTAT.

La Sra. Batlessa explica que ja existia un pla d’igualtat però que s’havia de  revisar i adaptar a la
nova normativa. Diu que es tracta d’un pla intern pel personal i llavors es farà un pla extern
dirigit a tot municipi. També explica que té un abast de 4 anys i diu que s’han fixat diversos
objectius com, per exemple, la formació del personal. 

Finalitzat el debat, vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 22 de febrer de
2018, el Ple de l’Ajuntament aprova el següent acord per unanimitat: 

“PLA D’IGUALTAT DE L'AJUNTAMENT DE PORRERES

1. INTRODUCCIÓ 

Un pla d’igualtat configura una política global d’igualtat efectiva de dones i homes, expressa la
voluntat  institucional  i  compromet  a  les  persones  responsables,  empleats/des  públiques  i
personal tècnic, en els seus respectius àmbits d’actuació, a treballar per la igualtat efectiva de
dones i homes.

L’objectiu  general  del  Pla  d’Igualtat  és aconseguir la igualtat  efectiva de dones  i  homes a
l’Ajuntament de Porreres i preparar l’enfocament cap al Pla estratègic.

Per això, l’Ajuntament de Porreres desenvoluparà totes les mesures que siguin necessàries per a
garantir la incorporació del mainstreaming de gènere [transversalitat de gènere] en la política
interna i de gestió municipal de l’Ajuntament, aplicant accions positives per aconseguir corregir
aquelles situacions de discriminació o desigualtat  que  s’hagin detectat  en el  Diagnòstic  de
situació en matèria d’igualtat, a partir de:

• L’establiment  d’una  comissió  inter-departamental,  anomenada  Comissió  sectorial
d’igualtat, encarregada de la planificació, implementació, així com de fer el seguiment i
l’avaluació, del Pla d’Igualtat.

• La inclusió d’una dotació econòmica que garanteixi la implementació de les accions,
mesures i actuacions contingudes al Pla.

• L’aprovació del Pla d’Igualtat en el ple de l’Ajuntament.
• La publicació i informació a tot l’entorn de l’Ajuntament (interna i externament) sobre

la realització i implementació d’aquest Pla d’Igualtat.
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2. COMPROMÍS I MARC NORMATIU

L'Ajuntament de Porreres ha treballat des de fa anys per a la igualtat d'oportunitats entre homes
i dones a través de diverses accions encaminades cap a la població i cap a les persones que fan
feina a l'Ajuntament així com cap a l'eliminació de la violència masclista.

Arran del reconeixement institucional i  públic de l'existència de desigualtats efectives entre
homes i dones als diferents àmbits tan social, cultural, econòmic, polític, esportiu, etc., al llarg
del temps ha anat sorgint legislació que aporta un marc referencial dins el qual s'ha de treballar
en pro de la igualtat real i efectiva a través d'eines com els plans d'igualtat. Alguns antecedents
legals que emmarquen el compromís de l'Ajuntament de Porreres són:

• Constitució Espanyola de 1978, destacant l'article 14 on es proclama el dret a la igualtat
i a la no discriminació per raó de sexe i l'article 9.2 on es contempla l'obligació dels
poders públics a promoure les condicions perquè la igualtat de l'individu i dels grups en
els quals s'integra siguin reals i efectives.

• La Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, als
principis ja estableix que el principio d'igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i
homes, informarà, amb caràcter transversal, l'actuació de tots els poders públics i que
les administracions públiques ho integraran, de forma activa, a l'adopció i execució de
les disposicions normatives,  respecte de la  definició  i  pressuposts  de les polítiques
públiques en tots els àmbits i  en el desenvolupament del conjunt de totes les seves
activitats.

• La Llei d'Igualtat desenvolupa polítiques públiques i internes al llarg del seu articulat.
• A la Llei 11/2016, de 28 de juliol,  d'igualtat de dones i homes de les Illes Balears,

s'inclouen com a àmbit d'aplicació l'administració local.
• La Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local; en les matèries de

promoció de la igualtat d'oportunitats i de prevenció de la violència masclista.
• Legislació en matèria laboral.
• Plans estratègics desenvolupats en l'àmbit del Govern de les Illes Balears i el Consell de

Mallorca.

D'acord amb l'exposició anterior, des de l'Ajuntament de Porreres s'han impulsat l'elaboració del
Pla d'Igualtat com a compromís ferm de la incorporació de la perspectiva de gènere; la correcció
de desigualtats; l'establiment de pautes per evitar situacions; i per a contribuir a una societat més
respectuosa. L'abast i, per tant, les persones beneficiades del present compromís inclou:

• El personal de l'Ajuntament de Porreres a través del Pla d'Igualtat.
• Les persones que viuen de fet i dret al municipi de Porreres, que es beneficiaran a través

de les polítiques públiques en matèria d'igualtat i de forma extensiva i transversal de
l'aplicació  d'accions  que  desenvoluparà  l'Ajuntament  de  Porreres  a  través  del  Pla
d'Igualtat intern.

El  desenvolupament del  Pla d'Igualtat  de l'Ajuntament de Porreres suposarà un benefici  no
només en l'àmbit intern sinó que, a més, projectarà al desenvolupament dels serveis oferts a la
ciutadania i a la gestió interna de l'Ajuntament de Porreres influències i sinergies positives amb
altres grups d'interès.

3. ESTRUCTURA

El Pla d’Igualtat de l’Ajuntament de Porreres s’estructura en els següents apartats:
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a) Diagnòstic de la situació de partida de dones i homes en la institució. El diagnòstic s’ha
realitzat a partir de l’anàlisi de la informació quantitativa i qualitativa aportada per l’ajuntament
en matèria de: 

• Dades característiques de la plantilla
• Accés, selecció i promoció
• Formació
• Conciliació
• Assetjament, salut laboral i exclusió
• Ús no discriminatori del llenguatge, comunicació i publicitat
• Representació i participació

b) Pla d’Igualtat. Es formula en base a les debilitats detectades. Les accions resultants
estan encaminades al compliment de la legislació vigent en matèria de igualtat i a la millora de
les condicions laborals del personal de l'empresa. La prioritat de les accions s'ha establert tenint
en compte:

• Requisits legals, i / o; (prioritat A) 
• Debilitats detectades en el diagnòstic, i / o; (prioritat M)
• Millores a dur a terme respecte al que estableix actualment amb repercussió transversal

o de la major part del personal. (prioritat B)

c) Seguiment i avaluació del compliment del Pla. A través de les persones designades per
cada part que recullin informació sobre el seu grau de realització, els seus resultats i el seu
impacte.  Una vegada realitzat  el  diagnòstic de la situació d’igualtat entre dones i  homes a
l'empresa i extretes les conclusions, procedeix definir els objectius a assolir, les estratègies a
utilitzar i les actuacions a realitzar per a la consecució dels objectius assenyalats. El programa
d'actuacions  té  una  doble  finalitat,  d'una  banda,  definir  les  mesures  correctores  de  les
desigualtats  existents  i  de  l'altra,  mesures  de  prevenció  enfocades  a  garantir  que  tots  els
processos que es realitzen a l'empresa tenen integrat el principi d'igualtat entre dones i homes.

4. ÀMBIT D’APLICACIÓ

L'àmbit d'aplicació del present Pla d'Igualtat es circumscriu a tota la plantilla de l’Ajuntament
de  Porreres  en  tots  els  centres  de  la  feina  i  en  aquells  centres  on  en  un  futur  pogués
desenvolupar la seva activitat.

5. VIGÈNCIA DEL PLA

El present Pla, conjunt de mesures ordenades i orientades a aconseguir els objectius que es
concreten en el mateix, entenent les parts que el seu contingut s’haurà de renovar transcorreguts
quatre anys des de la seva signatura. Acabat el termini, es mantindrà vigent fins que no es renovi
o se n’acordi un altre, sent la Comissió d’Igualtat del Pla d’Igualtat la que aprovi la pròrroga o
negociació.

6. PUBLICITAT DEL PLA

El present Pla d’Igualtat estarà a disposició dels treballadors i treballadores i dels seus òrgans de
representació, igualment es potenciarà la difusió interna i coneixement per part del personal
sobre els continguts d’aquest Pla d’Igualtat.

7. SEGUIMENT I AVALUACIÓ DEL PLA
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Tot el desenvolupament del Pla d'Igualtat serà supervisat i dinamitzat per part de la Comissió
d'igualtat  a  través  de  les  reunions  de  seguiment  anuals,  sent  avaluat  el  percentatge  de
compliment en cadascuna d'elles. 

En  el  Reglament  de  funcionament  es  definiran  les  funcions,  responsabilitats,  així  com la
descripció d'altres aspectes importants que ha de tenir en compte la Comissió d'Igualtat per al
desenvolupament de la seva activitat. S'aixecarà acta en cadascuna de les reunions a través de
les quals es podrà fer  el  seguiment i  avaluació del Pla.  En qualsevol  moment la Comissió
d'Igualtat podrà decidir un altre tipus d'informes o eines de seguiment i avaluació.  

El seguiment i avaluació del Pla d'Igualtat es realitzarà a través de l'anàlisi de dades, indicadors
i estat de les actuacions previstes en el desenvolupament dels objectius generals.

8. OBJECTIUS GENERALS I PROGRAMA D’ACTUACIONS

D’acord amb els principis i requisits derivats de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per la
igualtat efectiva entre dones i homes i la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i
homes de les Illes Balears, es realitzen les propostes del Pla. Els objectius generals del Pla
d’Igualtat de l’Ajuntament de Porreres són els següents:

1. Aconseguir  una representació equilibrada de dones i  d’homes,  en  tots  els  àmbits  i
nivells de participació i de presa de decisions.

2. Integrar la perspectiva de gènere als processos relacionats amb la gestió del personal.
3. Promoure una cultura de corresponsabilitat així com una distribució equitativa de les

responsabilitats familiars, a l’àmbit laboral i a la presa de decisions (articles 51 i 52,
Llei 11/2016)

4. Dissenyar una política d’igualtat integrada en la seguretat i salut (articles 45-46, Llei
11/2016)

5. Introduir la perspectiva de gènere a les diferents àrees d’intervenció de l’Ajuntament.
6. Promoure i consolidar una comunicació interna i externa, escrita, verbal i visual, no

sexista.

Amb l’objectiu de poder concretar s’han dissenyat uns programes d’actuació per cada objectiu
general.  A continuació es presenten els objectius específics del Pla d’Igualtat de l’Ajuntament
de Porreres:

Objectiu general -1. Aconseguir una representació equilibrada de dones i d’homes, en tots els
àmbits i nivells de participació i de presa de decisions.
Objectius específics: 

• Promoure una representació equilibrada de dones i homes en tota l’estructura vertical i
horitzontal.

• Promoure la participació equilibrada de dones i d’homes en els processos de presa de
decisions.

Accions:  1.1.Incorporar  en  tots  els  reglaments  interns  de  funcionament  de  l’Ajuntament,
l’obligació de respectar el principi de presència o composició equilibrada de dones i homes en
tots  els  òrgans,  comissions,  consells,  etc.  amb capacitat  decisòria  (exemple:  composició  de
jurats, etc.) segons l'article 4 Llei 11/2016). 
Prioritat: A
Responsabilitat: Transversal a cada regidoria. Junta de Govern
Recursos: Hores de dedicació a l’hora d'explicar i formació al personal afectat.
Calendari: des de l’inici del Pla
Indicador: % de comissions, etc amb composició equilibrada
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Objectiu general – 2. Integrar la perspectiva de gènere als processos relacionats amb la gestió
del personal
Objectius específics

• Disposar d’un procediment de selecció i reclutament objectiu i neutral, que procuri la
incorporació a la plantilla de l’Ajuntament, en condicions d’igualtat, a dones i a homes.

• Conèixer i analitzar, des d'una perspectiva de gènere, l’estructura salarial de la totalitat
de personal, funcionari  i  laboral,  de l’Ajuntament, desagregada per sexes i  tipus de
retribucions, diferenciant entre les percebudes com a bàsiques i les percebudes com a
complementàries i, dins de cadascuna, entre la de diferents tipologies.

• Incorporar  la  igualtat  efectiva  de  dones  i  homes  en la  política  formativa  de
l’Ajuntament.

Accions: 
2.1. Elaborar base de dades de control del personal a partir de variables per poder analitzar a
properes revisions
Prioritat: B
Responsabilitat: Recursos Humans
Recursos: Hores de dedicació
Calendari. abans de la meitat del pla (2anys)
Indicador: aconseguir la informació per poder analitzar-la.
2.2. Incorporar en el Pla de formació de l’Ajuntament, un curs bàsic de formació en igualtat i no
discriminació per raó de sexe, obligatori  per a la totalitat del personal, funcionari,  laboral i
polític. (Article 25, Llei 11/2016). Nota: incorporar corresponsabilitat, protocol d’assetjament,
llenguatge no sexista, requisits de la llei, etc
Prioritat: A
Responsabilitat: Comissió d’Igualtat
Recursos: hores de dedicació de la planificació de la formació; cost de les accions formatives
(incorporar als pressuposts)
Calendari: formació anual
Indicador: persones assistents a la formació per perfils
2.3. Qüestionari al personal en matèria d’igualtat
Prioritat: M
Responsabilitat: Comissió d’Igualtat
Recursos: temps de realització del personal
Calendari: abans de la meitat del pla (2 anys)
Indicador: informe de resultats

Objectiu  general  -3.  Promoure  una  cultura  de  corresponsabilitat  així  com una  distribució
equitativa de les responsabilitats familiars, a l’àmbit laboral i a la presa de decisions (articles 51
i 52, Llei 11/2016)
Objectius específics: Desenvolupar campanyes informatives i de sensibilització en matèria de
conciliació i corresponsabilitat
Accions: 3.1. Elaborar una circular informativa entre el personal per informar de les mesures de
conciliació així com els mecanismes per a la seva gestió.
Prioritat: B
responsabilitat: Comissió d’Igualtat
Recursos: hores de dedicació
Calendari: a partir del primer any des de l’aprovació del Pla
Indicador: quantitat de circulars informatives. Mínim 1 any

Objectiu general – 4. Dissenyar una política d’igualtat integrada en la seguretat i salut (articles
45-46, Llei 11/2016)
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Objectius específics: 
• Incorporar la perspectiva de gènere a l’acció preventiva en matèria de seguretat i salut,

per tal de permetre detectar les possibles diferències entre homes i dones respecte de les
conseqüències en els riscos i salut laboral.

• Informar i sensibilitzar al personal de l’Ajuntament en matèria de seguretat i salut  i
prevenció incloent l’impacte de les diferències entre homes i dones.

• Informar i sensibilitzar al personal en matèria d’assetjament sexual i per raó de sexe.

Accions: 

4.1.Establir com a requisit dels futurs plecs de condicions del Servei de Prevenció de Riscos
amb  la  incorporació  de  l’obligació  d’inclusió  de  la perspectiva  de  gènere  a  tots  els  seus
processos aplicats a l’Ajuntament.
Prioritat: M
responsabilitat: Òrgan competent
Recursos: hores dedicació de revisió dels plecs
Calendari. a partir del segon any des de l’aprovació del Pla
Indicador: obtenir informació desagregada per sexe

4.2.Tenir en compte l’anàlisi de riscos des de la perspectiva de gènere respecte dels processos de
planificació de l’activitat preventiva i a la formació en PRL.
Prioritat. A
Responsabilitat: Comissió d’Igualtat
Recursos: ---
Calendari: a partir del segon any des de l’aprovació del Pla
Indicador: Obtenir les avaluacions revisades

4.3. Realitzar i comunicar un protocol d’actuació i difusió del mateix entre la plantilla. Realitzar
seguiment d'aquest. 
Prioritat: A
responsabilitat: Comissió d’Igualtat
Recursos: Hores de dedicació
Calendari: durant el primer any des de l’aprovació del Pla
Indicador: comunicació del protocol a tot el personal de l’Ajuntament
 

Objectiu general – 5. Introduir la perspectiva de gènere a les diferents àrees d’intervenció de
l’Ajuntament. “dimensió estratègica – Pacte estratègia local”
Objectius  específics:  Incloure  els  requisits  de  la  Llei  11/2016  a  les  diferents  àrees  de
l’Ajuntament
Accions: 5.1.Revisió dels requisits aplicables a cada àrea d’intervenció i establiment d’un pla
d’acció de compliment.
Prioritat: A
Responsabilitat: Comissió d’igualtat
Recursos: hores de dedicació de cada departament
Calendari: des de l’inici de l’aprovació del Pla
Indicador: % d’àrees on s’implementen tots els requisits de la Llei anual

Objectiu general – 6. Promoure i consolidar una comunicació interna i externa, escrita, verbal i
visual, no sexista.
Objectius específics
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• Disposar de recursos que guiïn en l´ús i tractament no sexista de la informació i la
comunicació (llenguatge i imatge no sexistes) que possibilitin eliminar les pràctiques
comunicatives sexistes de l’Ajuntament.

• Desenvolupar accions comunicatives tendents a sensibilitzar en matèria d’igualtat i no
discriminació per raó de sexe.

Accions: 

6.1. Realitzar una guia bàsica d’un de llenguatge no sexista
Prioritat: A
Responsabilitat: Comissió d’Igualtat
Recursos: hores de dedicació
Calendari: durant el primer any
Indicador: realització i comunicació de la guia

6.2. Difondre recomanacions entre el personal de l’Ajuntament, per a reduir els usos sexistes en
la documentació municipal.
Responsabilitat: M
Recursos: Comissió d’Igualtat
Calendari: des de l’aprovació del Pla
Indicador: realitzar una comunicació a l’any

6.3.  Procés  d’adaptació  progressiu  en  relació  a  l’ús  de  llenguatge  no  sexista  entre  la
documentació externa i interna 
Prioritat: M
Responsabilitat: Comissió d’Igualtat
Recursos: hores de dedicació
Calendari: des de l’aprovació del Pla
Indicador: % anual d’exemples no adaptats /revisats

Totes les accions són supervisades per part de la Comissió sectorial d’Igualtat.

Aquest document és aprovat i signat per la Comissió sectorial d’Igualtat de l’Ajuntament de
Porreres.»

CINQUÈ. REGULACIÓ DE LA COMISSIÓ SECTORIAL D'IGUALT AT.

La Sra. Batlessa explica que cal crear la Comissió d’igualtat, la qual s’obri a la ciutadania i a les
associacions externes que hi vulguin formar part per fomentar la participació. S’ha creat de
forma equitativa i paritària en la qual hi forma part tant el personal funcionari, laboral o polític
de tots els partits per tenir la màxima representativitat. Té un caràcter  deliberant i consultiu,
diu. 

Finalitzat el debat, vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 22 de febrer de
2018, el Ple de l’Ajuntament aprova el següent acord per unanimitat: 

“ANTECEDENTS

L'Ajuntament de Porreres va desenvolupar una diagnosi d'Igualtat arran d'un projecte dinamitzat
pel Consell de Mallorca a 2009. Des de llavors fins a 2015 les accions en matèria d'igualtat han
estat puntuals.  A partir  de l'1 de desembre de 2015, l'Ajuntament de Porreres va activar la
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constitució d'una nova Comissió d'Igualtat amb un àmbit d'actuació intern i extern. És a dir, amb
la  finalitat  d'assessorar  el  Ple  sobre  les  mesures  necessàries  o  convenients  per  integrar
activament  el  principi  d'igualtat  entre  dones  i  homes  en  l'exercici  de  les  atribucions  de
l'Ajuntament i de les seves associacions en els assumptes municipals.

D'acord amb el que estableix l'article 21.2 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la
Igualtat Efectiva de Dones i Homes, les Entitats Locals integraran el dret d'igualtat en l'exercici
de les seves competències i col·laboraran, a aquest efecte, amb la resta de les Administracions
públiques.

D'acord amb el que estableix l'article 130 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, el Ple de
la Corporació podrà acordar l'establiment de Consells Sectorials, la finalitat dels quals serà la de
canalitzar la participació dels ciutadans i de les seves associacions en els assumptes municipals.
Els Consells Sectorials desenvoluparan exclusivament funcions d'informe i, si escau, proposta,
en relació amb les iniciatives municipals relatives al sector d'activitat al que correspongui cada
Consell.

Els criteris respecte de la selecció dels membres que formen la Comissió sectorial d'Igualtat són
els següents:

• Incloure la participació d'homes i dones de forma la més paritària possible (intentar
cobrir els rangs següents: 40-60%)

• Constitució de forma equitativa entre càrrecs electes que representen l'equip de govern
de l'Ajuntament i representació legal de la plantilla i/o persones triades en representació
de la plantilla, tant personal laboral com funcionari).

• Inclusió de persones amb capacitat de decisió.
• Màxima representativitat  i  participació  activa  entre  els  diferents  departaments  que

conformen l'Ajuntament.
• Participació d'organismes o col·lectius socials externs.

La Legislació aplicable és la següent:
• La Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
• Els articles 130,  131 i  139.2 del  Reglament d'Organització,  Funcionament i  Règim

Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.
• La Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març per a la Igualtat Efectiva de Dones i Homes.
• La Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes.

Per tot això, el ple que adopta el següent ACORD:

PRIMER: Constituir la Comissió sectorial d'Igualtat, que tindrà caràcter consultiu i deliberant
així  com funcions  d'informació  i  assessoria,  integrant  la  participació  de  la  ciutadania  dels
membres  de la  Corporació.  En concret,  tindrà la  funció  de  què,  durant  les  diferents  fases
d'execució del Pla d'Igualtat d'Oportunitats entre Homes i Dones, els acords i les mesures que
s'adoptin es faci a partir del consens de totes les parts implicades. Els principis reguladors de la
Comissió d'Igualtat són:

• Assegurar la confidencialitat dels temes tractats en funció de les seves característiques.
• Mantenir  un diàleg fluid  i  participatiu  amb l'objectiu  d'aconseguir  un espai  amb la

representativitat més gran de les persones que treballen a l'Ajuntament de Porreres.
• Garantir la transparència en relació als treballadors i treballadores de l'Ajuntament de

Porreres durant tot el procés del Pla.
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SEGON. Les funcions concretes de la Comissió d'Igualtat seran les següents:
• En relació al Pla d'Igualtat, realitzar el seguiment genèric del seu desenvolupament,

proposar els objectius i accions i fer l'avaluació.
• Vetllar  pel  compliment  del  principi  d'igualtat  d'oportunitats  i  de  tracte  i  no

discriminació, establint les bases d'una nova cultura de treball que afavoreixi la igualtat
plena d'homes i dones en el si de l'Ajuntament de Porreres.

• Impulsar i realitzar el seguiment d'accions planificades dirigides a evitar qualsevol tipus
de discriminació laboral entre homes i dones.

• L'aprovació del diagnòstic de situació en referència a la igualtat efectiva laboral entre
els empleats i empleades municipals.

• El seguiment dels protocols d'"Actuació contra l'Assetjament Sexual i l'Assetjament per
Raó de Sexe" i d'"Actuació en Matèria d'Assetjament Laboral".

TERCER. La composició i funcions de la Comissió d'Igualtat serà la següent.

a) Presidència: Batlia o regidoria en qui delegui. Les seves funcions són:
• Convocar, presidir i moderar els debats.
• Representació formal.
• Gestió dels assumptes derivats de les reunions.
• Altres funcions que li delegui.

b) Vocalies:
• Representació legal  (sindical)  dels treballadors i  treballadores de l'Ajuntament:  un/a

representant del personal funcionari i un/a representant del personal laboral. En cas de
no tenir,  correspondrà  al  personal  l'elecció  de  les persones  que hi  participin  en  la
Comissió d'Igualtat. La representació de la plantilla és una part essencial dins els acords
en l'àmbit intern per l'Ajuntament. Si no hi ha personal voluntari, serà Batlia juntament
amb el departament de personal qui nomenarà a la/les persones involucrades al procés.

• Representació de l’equip de govern de l’Ajuntament: regidoria de serveis socials o a qui
delegui.

• Un/a representant de cada grup polític municipal.
• Un/a  representant  de  l'Ajuntament  en  l'àmbit  tècnic intern  especialitzat  o  amb

qualificació en la matèria, anomenat/da per Batlia.
• Un/a representant de les organitzacions i associacions ciutadanes del terme municipal

que vulguin participar activament i que constin en el registre municipal d’associacions.

Les seves funcions són:
• Assistència a les reunions.
• Vetllar pel compliment de les seves funcions.
• Altres funcions que li delegui la comissió.

c) Secretaria. Serà una persona membre de la Comissió d'Igualtat i les seves funcions són de
caràcter administratiu:
• Redactar i gestionar les convocatòries, les actes de reunió i altres documents derivats.
• Facilitar als membres de la comissió la informació de forma periòdica.
• Tasques associades a la gestió derivades de les accions aprovades per la comissió.
• Altres tasques encarregades per la Comissió d'Igualtat.

La composició  i  els  moviments seran registrats a través de les actes de reunió.  En cas de
renúncia, aquesta serà comunicada a la Comissió d’Igualtat per escrit en el cas de representació
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legal de l’Ajuntament o de la plantilla i a través d’Actes de reunió per a la resta de les persones
que composen la Comissió d’Igualtat.

Els/les membres de la Comissió d’Igualtat i les persones substitutes en cas d’absència, vacant o
malaltia seran nomenats/des per Batlia. La Batlia o qualsevol membre de la Comissió poden
sol· licitar l’assessorament extern de personal tècnic qualificat.

QUART. El règim de funcionament  i de votació de la Comissió d'Igualtat serà el següent:
• La periodicitat de les reunions ordinàries és de caràcter semestral o, previ acord de

calenderització  per  part  de  la  Comissió.  En  qualsevol  cas,  davant  actuacions  i/o
situacions de caràcter extraordinari, podrà ser convocada per a qualsevol de les persones
que la constitueixen a través de la persona assignada a tasques de secretaria.

• El  sistema d'aprovació  de  les  propostes  d'acord  és  per  majoria  simple.  En  cas  de
coincidència en les votacions, serà el vot de qualitat del/la president/a que decidirà la
votació.

CINQUÈ. Comunicar aquest Acord a les diferents parts, organitzacions, associacions i Entitats
que vagin a formar part de la Comissió d'Igualtat, fent-los saber que hauran de designar als seus
representants,  notificant-ho per escrit  en termini  de 15 dies hàbils des de la notificació del
present Acord.”

SISÈ.  RESCISSIÓ  DEL CONVENI  DE  GESTIÓ  DE  LES  PLUSVÀLUES  AMB  EL
REGISTRE  DE  LA PROPIETAT  I  APROVACIÓ  DEL CONVENI  DE  GESTIÓ  A
L'ATIB. 

La Sra. Batlessa explica que es proposa rescindir el conveni de gestió de les plusvàlues amb el
Registre de la Propietat i aprovar el conveni amb l’ATIB atès que disposen d’un major accés a
les bases de dades per a la recaptació d’impostos i pot resultar més efectiu. A més permet
liquidar a través de la web. 

Finalitzat el debat, vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 22 de febrer de
2018, el Ple de l’Ajuntament aprova el següent acord per unanimitat: 

Atès que l’Ajuntament de Porreres té un conveni per a la gestió de l’Impost sobre l’increment
del valor dels terrenys de naturalesa urbana amb el Registre de la Propietat de Felanitx el qual es
va  aprovar  en  sessió  plenària  de  9  de  març  de  2009  i  vista  la  proposta  de  conveni  de
col· laboració amb l’Agència Tributària de les Illes Balears, el Ple de l’Ajuntament acorda:  

Primer. Rescindir el conveni per a la gestió de l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys
de naturalesa urbana amb el Registre de la Propietat de Felanitx aprovat en sessió Plenària de 9
de març de 2009.

Segon.  Aprovar  el  Conveni  de  col·laboració  entre  l’Ajuntament  de  Porreres  i  l’Agència
Tributària de les Illes Balears en matèria de gestió tributària de l’impost sobre l’increment de
valor dels terrenys de naturalesa urbana que es transcriu a continuació: 

“Parts

Catalina  Cladera  i  Crespí,  presidenta  de  l’Agència  Tributària  de  les  Illes  Balears,  amb
competència per aquest acte en virtut de l’article 7.2 b de la Llei 3/2008, de 14 d’abril, de
creació i regulació de l’Agència Tributària de les Illes Balears.

ACTA SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA NÚM. 2 de 26/2/2018



  

Francisca Mora Veny, batlessa de l’Ajuntament de Porreres, facultada per a aquest  acte per
l’acord del Ple municipal de dia 26 de febrer de 2018.

Antecedents

1.  L’Ajuntament  de Porreres ha  delegat  a  la  Comunitat  Autònoma de les  Illes  Balears  les
competències relacionades amb la recaptació en període voluntari i executiu de diversos tributs i
d’altres  ingressos.  Aquesta  delegació  s’instrumenta en  el  Conveni  signat  per  ambdues
Administracions el 29 d’abril de 1992.

2. La Comunitat Autònoma de les Illes Balears exerceix les competències delegades per mitjà de
l’Agència Tributària de les Illes Balears (d’ara endavant, ATIB), creada per la Llei 3/2008, de 14
d’abril,  a la qual  li  correspon,  segons l’article 2 g,  exercir  les  funcions de recaptació i,  si
s’escau, de gestió, d’inspecció i de liquidació dels recursos titularitat d’altres administracions
públiques que, mitjançant llei, conveni, delegació de competències o encàrrec de gestió, siguin
atribuïdes a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

3. L’Ajuntament de Porreres considera que, per a una millor gestió del servei de recaptació de
l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua) i per atendre
d’una forma més adequada als obligats tributaris, és convenient que l’ATIB, a través del seu
servei territorial de la recaptació de zona, dugui a terme una sèrie de tasques relacionades amb
la gestió i inspecció d’aquest impost.

4.  Així  mateix,  atesa  la  possibilitat  d’utilitzar  les  noves  eines  de  gestió  de  l’impost
desenvolupades per l’ATIB, també s’inclou la possibilitat de realitzar el càlcul de la quota així
com  fer  l’autoliquidació  de  l’impost  per  via  telemàtica  a  través  del  Portal  de  l’ATIB
(http://www.atib.es).

5.  D’acord amb el  que disposen els articles 3 i  140 i  concordants de la Llei  40/2015, d’1
d’octubre, de règim jurídic del sector públic, les administracions públiques es regeixen, pel que
fa a les seves relacions, pel principi de cooperació i, pel que fa a la seva actuació, pel principi
d’eficàcia en el servei als ciutadans, i poden dur a terme convenis de col· laboració que, en el cas
que afectin corporacions locals, s’han de regir pel que estableix la legislació reguladora del
règim local.

6. L’article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, estableix
que  la  cooperació  econòmica,  tècnica  i  administrativa  entre  l’Administració  local  i  les
Administracions de les comunitats autònomes, tant en serveis locals com en assumptes d’interès
comú, es desenvoluparà amb caràcter voluntari sota las formes i en els termes prevists en les
lleis, i podrà tenir lloc, en tot cas, mitjançant els consorcis o convenis administratius que se
subscriguin.

7. El Ple de l’Ajuntament de Porreres, en la sessió celebrada el dia 26 de febrer de 2018 ha
adoptat, entre d’altres, l’acord d’aprovar el Conveni de col· laboració amb l’Agència Tributària
de les Illes Balears en matèria de gestió tributària de l’impost sobre l’increment de valor dels
terrenys de naturalesa urbana

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquest
Conveni, d’acord amb les següents Clàusules

1. Objecte del Conveni
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L’objecte d’aquest Conveni de col· laboració és la realització, en règim d’encàrrec de gestió, per
part de l’ATIB, de determinades tasques relacionades amb els procediments de gestió tributària i
inspecció  de  l’impost  sobre  l’increment  de  valor  dels  terrenys  de  naturalesa  urbana  de
l’Ajuntament de Porreres (d’ara endavant, l’Ajuntament).

Així  mateix,  en  virtut  d’aquest  Conveni,  l’Ajuntament  s’adhereix  al  sistema  de  càlcul  i
pagament telemàtic de l’impost que es desenvolupi en el Portal web de l’ATIB – Tributs locals
(http://www.atib.es).

2. Actuacions a les quals fa referència el Conveni i forma de prestació dels serveis

Correspon a l’ATIB, a través del corresponent servei territorial de recaptació de zona (d’ara
endavant, recaptació de zona), dur a terme les següents actuacions:
a) Atenció al contribuent. Els obligats al pagament de l’impost podran dirigir-se a les oficines de
la recaptació de zona per presentar la declaració o, si escau, l’autoliquidació de l’impost i la
documentació corresponent. En aquestes oficines se’ls resoldran els dubtes que puguin sorgir al
respecte.

b) Obtenció d’informació. En els casos de manca de presentació de la declaració o, si escau, de
l’autoliquidació,  la recaptació de zona durà a terme les actuacions d’obtenció d’informació,
regularització, comprovació i  inspecció de l’impost per a la liquidació de l’impost.  Aquesta
informació s’obtindrà principalment dels documents intervinguts pels notaris i del Registre de la
Propietat corresponent.

c) Comprovació de les autoliquidacions de l’impost presentades i remissió de les actuacions
desenvolupades  a  l’Ajuntament  a  l’efecte  de  practicar  la  liquidació  complementària  que
pertoqui i el seu càrrec a l’ATIB.

d) Realització de les operacions conduents a la comprovació i liquidació de l’impost, en el cas
que aquest es gestioni en règim de declaració, i remissió d’aquestes operacions a l’Ajuntament
per a la pràctica de la liquidació corresponent i el seu càrrec posterior a l’ATIB.

e) Notificació als obligats tributaris de les liquidacions així com dels altres actes relatius a la
gestió tributària i recaptatòria de l’impost que resultin de les actuacions a què es refereixen les
lletres c) i d) anteriors.

f) Recaptació en termini voluntari de les liquidacions que es generin com a conseqüència de les
operacions de comprovació realitzades pels òrgans de l’ATIB.

g) Remissió a l’Ajuntament de la relació certificada de deutes impagades en període voluntari a
l’efecte de dictar la provisió de constrenyiment.

h) Recaptació en via executiva de les liquidacions no pagades en període voluntari, d’acord amb
la delegació de competències en matèria de recaptació.

3. Aplicacions informàtiques

1. La recaptació de zona desenvoluparà les tasques objecte d’aquest Conveni mitjançant els seus
programes  informàtics  de  gestió  de  l’impost  sobre  l’increment  de  valor  dels  terrenys  de
naturalesa urbana.
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2. El càlcul de la quota, així com la presentació de la declaració o comunicació de l’impost o
l’autoliquidació del mateix es podrà dur a terme per via telemàtica a través del Portal de l’ATIB
– Tributs locals (http://www.atib.es).
Els models normalitzats de declaració de l’impost o, en el seu cas, d’autoliquidació, en el cas
que es duguin a terme per via telemàtica, són els establerts, respectivament, en els annexos I i II
d’aquest  Conveni.  L’ATIB  podrà  introduir  les  modificacions  que  consideri  necessàries  en
aquests  models  que  derivin  de  canvis  en  la  normativa  aplicable  o  per  raons  tècniques.
D’aquestes modificacions s’informarà l’Ajuntament.

3. Per a l’accés al Portal de l’ATIB –Tributs locals–, a més que es pugui accedir mitjançant la
direcció general del web http://www.atib.es, l’ATIB habilitarà i proporcionarà a l’Ajuntament el
nom de la direcció web que correspongui al municipi per tal que es pugui establir un enllaç
directe des de la seva pàgina web al Portal en la seva versió adaptada al municipi.

4. Ingrés de les liquidacions
El pagament de les liquidacions de l’impost es realitzaran als comptes habilitats a l’efecte per
l’ATIB i  s’ingressaran trimestralment  en el  compte bancari  que,  a aquest  efecte,  determini
l’Ajuntament, que haurà de comunicar per escrit a l’Àrea Economicofinancera de l’ATIB.

5. Control i fiscalització de les actuacions a realitzar per la recaptació de zona
La fiscalització i el control de les actuacions que, en virtut d’aquest Conveni, ha de realitzar la
recaptació de zona correspondrà exclusivament als òrgans competents de l’Ajuntament.
Les actuacions que ha de realitzar la recaptació de zona tindran caràcter merament preparatori
dels actes administratius que, en tot cas, haurà de dictar l’Ajuntament, els quals gaudiran del
règim de recursos previst en el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat
pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.

El règim previst en aquesta clàusula no s’aplicarà als actes administratius de gestió recaptadora
dictats pels òrgans competents de l’ATIB en virtut de la delegació de competències en matèria
de recaptació.

6. Compensació econòmica
La compensació econòmica a satisfer per l’Ajuntament en virtut d’aquest Conveni serà del 7%
de les quantitats ingressades corresponents a les liquidacions tributàries girades sobre els valors
obtinguts per mitjà dels serveis prestats en virtut de l’establert en la clàusula segona d’aquest
Conveni.

En qualsevol  cas,  perquè  l’ATIB  pugui  practicar  la  retenció  a  què es  refereix  el  paràgraf
anterior, és necessari que l’Ajuntament manifesti la seva conformitat amb les liquidacions sobre
les quals s’ha d’efectuar l’esmentada retenció.

7. Condicions d’ús i protecció de dades

1. L’ús de les dades no comporta, en cap cas, que l’ATIB n’adquireixi la titularitat. A tots els
efectes, la titularitat correspon a l’Ajuntament.

2. L’ATIB es compromet a aplicar, respecte a les dades de caràcter personal que li subministri
l’Ajuntament, el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de
dades de caràcter personal, el Reial decret 1720/2007 de 21 de desembre pel qual s’aprova el
reglament  de  desenvolupament  de  la  Llei  orgànica  15/1999  i  altres  disposicions  de
desplegament o complementàries que siguin d’aplicació.
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3. L’ATIB es compromet a no utilitzar aquestes dades amb altres finalitats distintes de les que es
descriuen en aquest Conveni i de les que corresponguin en exercici de les funcions de gestió
recaptatòria o de cobrament de deutes. Se’n prohibeix qualsevol tipus de cessió, transferència o
comunicació, ni tan sols per a la seva conservació, a altres persones.
L’ATIB  coneix  que  si  destina  les  dades  a  una  altra  finalitat,  les  comuniqui  o  les  utilitza
incomplint  les  estipulacions  d’aquest  Conveni,  serà considerada  també  responsable  del
tractament i respondrà de les infraccions en què hagués incorregut.

4.  L’ATIB  únicament  tractarà  les  dades  conforme  a  les  instruccions  del  responsable  del
tractament i per al compliment de les tasques relacionades amb l’objecte d’aquest Conveni.

5. Una vegada resolt definitivament aquest Conveni, l’ATIB procedirà a la destrucció de les
dades personals als quals hagi tingut accés així com qualsevol suport o documents en els quals
constin tals dades o les retornarà a l’Ajuntament.

6.  S’adjunta  com annex  III  al  present  Conveni  el  document  de  mesures  de  seguretat  que
l’encarregat del tractament es troba obligat a implementar d’acord amb allò que preveu l’article
12 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre.

8. Duració del Conveni

Aquest Conveni, que té efectes del dia de la seva signatura, té una vigència de 4 anys.
En qualsevol  moment  abans  de  la  finalització  del  termini  previst  en  l’apartat  anterior,  els
signants del conveni poden acordar unànimement la seva pròrroga per un període de 4 anys
addicionals o la seva extinció.
Com a mostra de conformitat, signam aquest Conveni en dos exemplars.
Palma, __ de ________ de 2018.
Per l’Agència Tributària de les Illes Balears Per l’Ajuntament de Porreres”

SETÈ.  DACIÓ  DE  COMPTE  INFORME  MOROSITAT  I  PERIODE  M ITJÀ  DE
PAGAMENT DEL 4T TRIMESTRE 2017.

La Sra. Batlessa dóna compte de l'informe de morositat i període mitjà de pagament del quart
trimestre de 2017 i explica que a l'Ajuntament es paguen les factures a 35,99 dies de mitjana des
de l'entrada pel Registre, a la Fundació Auditori es tarden 33,91 des del registre d'entrada i a
Serveis Municipals al cap de 31,09 dies. Pel que fa al període mitjà de pagament es paguen les
factures al cap de 13,84 dies de començar el període legal de pagament.

Finalitzat el debat, la corporació queda assabentada de l'informe de morositat i període mitjà de
pagament del quart trimestre del 2017 segons la Llei 15/2010.

VUITÈ.  MOCIÓ A FAVOR D'UN CANVI  LEGAL QUE PERMETI  A MPLIAR ELS
HABITATGES LEGALS EN SÒL RÚSTIC (EL PI)

La Sra. Batlessa explica que EL PI proposa que, vista la nova llei  d'urbanisme, es permeti
l'ampliació dels habitatges legals existents en sòl rústic. Diu que la llei no preveu cap règim
transitori, ni cap marge de maniobra a la propietat sinó que s'aplica directament, amb la qual
cosa hi ha projectes que s'han presentat per ampliació que s'han de desestimar. Considera que
aquesta mesura no té cap justificació territorial ni econòmica. Diu que EL PI no està d'acord en
massificar el sòl rústic però sí que s'ha de permetre que els habitatges legals es puguin ampliar
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amb uns  mínims,  sempre  que  es  respectin  els  paràmetres  i  els  límits  i  no  es  facin  grans
edificacions. Aquesta mesura perjudica les casetes de fora vila que es poden arreglar però no
ampliar i que s'acaben venent per arribar a les dues quarterades.

El Sr. Joan Barceló, regidor MES, diu que la Llei d'Urbanisme es va aprovar pel Parlament fa
dos mesos per llevar pressió a la construcció en sòl rústic. Diu que els criteris són molts clars i
no està d'acord en el fet que hi hagui  un efecte sorpresa. És cert que s'han introduït noves
qüestions però des de l'1 de gener de 2018 s'és conscient del canvi normatiu. La llei ja permet
fer obra de reforma o rehabilitació per qüestions d'higiene però no permet edificacions per
protegir el sòl rústic per evitar un major creixement o pressió sobre el territori.

La Sra. Batlessa diu que no es va demanar opinió i ara reben les conseqüències els veïns que
tenien  els  projectes  redactats.  Creu  que  s'hauria  d'haver  donat  més  participació.  Es  tracta
d'augmentar un 2% la qual cosa suposa créixer 1 o 2 metres quadrats aproximadament. Per
exemple,  es  podria  haver  plantejat  que  les  piscines computin  el  doble,  però  no  castigar  i
perjudicar les petites ampliacions en edificacions o casetes familiars. Aquests hauran de vendre
als veïns per poder construir.

El Sr. Mateu Suñer, regidor PP, diu que és una llei restrictiva que perjudica el petit i  mitjà
propietari  de Mallorca que pretengui  conservar o arreglar  les cases de roter.  Aquest  es veu
obligat a vendre el tros o deixar que s'esbuqui. Creu que s'hauria de deixar un marge a aquesta
gent perquè no hagi de vendre.

El Sr. Veny, regidor PSOE, considera que no creu que per no podeu ampliar uns metres s'opti
per  vendre.  No creu  que  als  propietaris  els  vingui  d'això.  Diu  que hi  ha d'haver  un  punt
d'inflexió.

El Sr. Martorell, regidor d'urbanisme, diu que poder augmentar un 2% permet fer un bany o
cuina. Diu que està d'acord en protegir el territori però la pressió urbanística no ve per les petites
ampliacions.

El Sr. Barceló diu que la llei ja es va aprovar fa dos mesos i ja es va discutir abans de ser
aprovada. Considera que no hi ha efecte sorpresa.

Finalitzat el debat, vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 22 de febrer de
2018 el Ple de l'Ajuntament aprova el següent acord amb 9 vots a favor (7 El PI i 2 PP) i 3 en
contra (2 MES i 1 PSOE):

“MOCIÓ A FAVOR D'UN CANVI LEGAL QUE PERMETI AMPLIAR ELS HABITATGES
LEGALS EN SÒL RÚSTIC

Exposició de Motius

La Disposició Transitòria Segona de la Llei 6/1997 de Sòl  Rústic a la seva versió original
establia: 2. Els habitatges unifamiliars existents en sòl rústic, construïts legalment a l'empara
d'autorització que no haguessin esgotat els paràmetres de superfície construïble aplicables en el
moment de la concessió de la llicència, podran ser objecte d'ampliacions les quals, respectant la
resta de condicions establertes en el títol IV de la llei present, superin els límits establerts als
punts 1 i 2 de l'article 28 d'aquesta llei. En aquests casos, la superfície total construïda resultant
no podrà superar la que s'hauria derivat si s'haguessin esgotat els paràmetres esmentats, amb un
màxim de 450 m2.
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Aquesta Disposició ha estat modificada per la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme
quedant el precepte amb la redacció següent: 2. Els habitatges existents en sòl rústic, implantats
legalment d'acord amb el planejament urbanístic aplicable en el moment de l'autorització, però
que no s'ajustin a les determinacions sobre el paràmetre de parcel· la mínima d'acord amb la
legislació i  el  planejament d'ordenació territorial i  urbanístic en vigor, no poden ser objecte
d'actuacions que en comportin l'ampliació.

Així, hem passat d'un règim jurídic que permetia fer ampliacions dels habitatges legals existents
a sòl rústic a un règim en què es prohibeix ampliar aquells que es troben a parcel· les inferiors a
la mínima (en general 14.000 metres quadrats). La prohibició s'ha implantat sense establir un
règim transitori específic que evités que les sol·licituds ja presentades es veiessin afectades pel
canvi legal.

Entenem que la prohibició de tota nova ampliació no té justificació territorial, ni econòmica, ni
social,  sinó que és una decisió que perjudica molts petits propietaris  d'una forma injusta i
desproporcionada. Per tot això, l'Ajuntament acorda:

Primer. Rebutjar la modificació de la Disposició Transitòria Segona de la Llei 6/1997 de Sòl
Rústic operada per la Llei 12/2017 d'urbanisme que prohibeix qualsevol tipus d'ampliació als
habitatges  legals  existents  en sòl  rústic  que estiguin  implantats  en parcel· les  inferiors  a  la
mínima exigible per un nou habitatge.

Segon. Instar al Govern Balear i al Parlament de les Illes Balears a impulsar les reformes legals
perquè s'introdueixi  un nou règim legal  que permeti les  ampliacions dels  habitatges legals
existents en sòl rústic sempre que es respectin els paràmetres urbanístics vigents en el moment
de la sol· licitud de la llicència d'ampliació i que l'ampliació no pugui superar el límit del 50% de
la superfície ja realitzada legalment en el moment que la parcel·la va quedar per davall de la
mínima exigible."

NOVÈ.  MOCIÓ  RELATIVA  ALS  CONTRACTES  MENORS,  TRANSPA RÈNCIA  I
PUBLICITAT (PP).

El Sr. Mateu Suñer, regidor PP, explica aquesta moció relativa a publicar els contractes menors a
la web per donar més transparència i que la ciutadania conegui el que s'està fent, per tal de
donar confiança en la gestió i amb els recursos. Segons els comptes generals, el 92% aprox. es
tramita per contractes menors en comptes de procediments que donin més publicitat. Es demana
que es faci un esforç per tramitar els contractes i permetre una millor fiscalització i optimitzar la
gestió. Entén que hi ha pocs recursos i que és molt difícil.

La Sra. Batlessa diu que aquesta moció es presenta abans que entri en vigor la nova llei de
contractes  que  ja  preveu  aquesta  iniciativa.  Diu  que  s'està  treballant  amb  l'administració
electrònica per tal que es permeti donar aquesta informació i publicar les factures en el portal de
transparència. Diu que tots els regidors/es tenen accés a les factures quan s'envien les actes de
les Juntes de Govern i que els contractes es publiquen en el perfil del contractant. Diu que tot és
millorable  però  que  la  nova  llei  implica  molta  feina.  Malgrat  això,  en  la  mesura  de  les
possibilitats s'intentarà que sigui més fàcil accedir a la informació de la web.

El Sr. Joan Barceló, regidor MES, diu que estan a favor de la transparència i recomana la web
de l'Ajuntament d'Inca en aquest aspecte.

El Sr. Veny, regidor PSOE, diu que està a favor de la transparència.
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Finalitzat el debat, vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 22 de febrer de
2018, el Ple de l'Ajuntament aprova el següent acord per unanimitat:

«MOCIÓ RELATIVA ALS CONTRACTES MENORS, TRANSPARÈNCIA I PUBLICITAT

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Avui en dia, la transparència és un aspecte fonamental que han de complir totes les institucions,
i més a més, en temes relatius a la contractació de béns i serveis. Una vegada revisada la web de
l'Ajuntament de Porreres, no s'ha trobat cap informació pública relativa als contractes menors
que s'adjudiquen en aquest Consistori.

Els  contractes  menors  es  caracteritzen  perquè  es  poden  adjudicar  directament  a  qualsevol
prestador de servei amb capacitat d'obrar, cosa que permet a les administracions simplificar la
seva tramitació millorant l'eficàcia.

Aixa doncs, podem afirmar que la contractació menor és un mecanisme que satisfà necessitats
puntuals pròpies de la gestió pública. No obstant això, a causa de l'excepcionalitat que suposa
als principis de publicitat i concurrència que regeixen la contractació pública, la seva utilització
s'ha de fer amb el degut rigor i control per evitar un ús fraudulent.

La irregularitat més corrent en aquests contractes és el fraccionament, tot i que el TRLCSP ho
prohibeix expressament a l'article 86.2: no es pot fraccionar un contracte amb la finalitat de
disminuir  la  quantia  del  mateix  i  eludir  Aixa  els  requisits  de  publicitat  o  els  relatius  al
procediment d'adjudicació que corresponguin.

Per tal de reforçar la transparència en la gestió del pressupost públic, entenem fonamental que
s'atorgui la màxima publicitat i informació sobre la concessió de contractes inscrits sota aquesta
modalitat.

Per tot això, el Ple adopta el següent ACORD

PRIMER. L'Ajuntament de Porreres publicarà en una secció específica de la pàgina web de
l'Ajuntament, tots els contractes que s'hagin adjudicat sota aquesta modalitat, incorporant dins
de la informació facilitada: nombre d'expedient, l'objecte i tipus de contracte, import adjudicat,
termini, data d'aprovació servei prestat i l'empresa prestatària, Aixa com els plecs de clàusules
tècniques en els contractes menors d'obres.  

DESÈ. MOCIÓ PER ELABORAR UNA ORDENANÇA MUNICIPAL DE  PROTECCIÓ
DE L'ARBRAT (MES). 

El Sr. Barceló, regidor MES, diu que recentment s'ha tallat un arbre dins una propietat privada a
Porreres  i  demana  que  es  redacti  una  ordenança  municipal  per  poder  sancionar  aquestes
actuacions. Proposa esmenar el segon apartat de la moció i que digui "Revisar i  actualitzar
l'actual Catàleg Patrimonial per incorporar els arbres i arbredes monumentals que hi manquin".
Diu que és una proposta en positiu. Considera que la Llei de protecció dels arbres singulars de
les Illes Balears de 20 de març del  1991,  que és un catàleg amb 66 exemplars  de tota  la
Comunitat Autonoma, resulta insuficient. El 2008, a les II Jornades d'Estudis Locals de Porreres
na Magdalena Morell Vilalgonga i en Rafel Picornell Manresa, feren una comunicació sobre els
arbres singulars de Porreres. El 2009 l'Ajuntament va incorporar al catàleg els següents: l'alzina
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de Ses Rotes de Son Jordi, l'azina de Son Roig d'en Bonico, l'alzina des Pagos, l'alzina des
Monjos, fasser de Son Amat – Son Drago, fasser de la Rotonda del Pou Nou, garrover de Son
Mora dels Salmaters, garrover de l'infern dels Moreis, lladoner de Son Valls d'en Matevet, mata
Mosquera de Son Mora dels Salmaters, mata mosquera de Son Valls des Serral, mata Mosquera
de Son Drago, murtera de Son Drago, noguer de Son Valls des Serral, Pi Ver de Sa Pleta des
Monjos, ullastre de Son Valls des Serral.

Aquests són els que consten al catàleg, diu. El que es va tallar l'altre dia, no hi és. El des Pagos
ja és mort. Els arbres moren de peu. Aquest gran tresor botànic és incomplet, s'hauria de revisar
o ampliar, n'hi ha més exemplars. Per exemple, hi ha un conjunt de pins Ver a devora el garrover
de l'infern des Moreis que és únic a Porreres i que aguanten les envestides climatològiques del
temps. N'hi  ha que no duen tanta sort com el del camí de Son Valls,  just  es pot  veure en
fotografia o via satèl·lit amb el Googel Earth. Protegir els arbres no va en contra dels propietaris
sinó a favor, els propietaris els estimen. No tots, però quasi tots. És un reconeixement públic de
la  tasca  que  fan  els  propietaris.  Hi  ha  ajuntaments que  posen  en  marxa  petites  ajudes
econòmiques per protegir arbres. És una mesura garantista perquè una vegada catalogat un arbre
just  és  descatalogat  per  la  seva  mort.  També  es  preveu  la  protecció  preventiva  entre
l'administració i la propietat per a la contemplació per part de la ciutadania. El poble ha fet una
passa endavant per mostrar la ruta de síquies i pous. Hi ha municipis que tenen rutes per mostrar
els arbres. No és una mesura ridícula. És una demostració de la implicació dels particulars en el
patrimoni natural. S'ha de conservar. És una llàstima el cas de l'alzina perquè era de les més
velles que hi havia. A les Illes Balears, Calvià té una odenenca de protecció d'arbres i Capdepera
la tindrà pròximament. Hi ha altres consistoris que tenen una ordenança de protecció de l'arbrat
com l'Eliana, Sant Esteve, Ses Rovires, Sitges, Sant Just Desvern, Rosanes, Benicarló, Paterna,
Molina d'Aragó, San Martí de Valdeiglesias, Zaragoza, Santa Coloma Boal o Yebes amb només
3.000 habitants. Llegint el seu articulat podem veure que:

«Actuaciones prohibidas
Con carácter general, para la buena conservación y mantenimiento de los ejemplares protegidos,
se establecen las siguientes prohibiciones:
a)  Dañar,  mutilar,  deteriorar,  arrancar o dar  muerte  a cualquier  árbol  o  arboleda declarado
monumental de interés local.
b) Modificar física o químicamente su entorno de forma que se produzca algún daño a los
ejemplares.

Vigilancia
1. Corresponde al Ayuntamiento la vigilancia de los posibles daños o eventualidades que puedan
afectar a los árboles o arboledas de interés local o al medio que les rodea cuando éstos sean de
titularidad municipal.
2.  Corresponde a sus propietarios la vigilancia de los posibles daños o eventualidades que
puedan afectar a los árboles o arboledas de interés local o al medio que les rodea cuando éstos
sean  de  titularidad  privada.  Los  propietarios  deberán  comunicar  a  los  servicios  técnicos
municipales cualquier circunstancia o incidencia que pudiera afectar a la pervivencia o estética
del árbol y del medio que le rodea.»

Jo animaria a la redacció d'una ordenança. Hi ha models copiables. Hi ha molta gent que estima
el patrimoni natural que voldrà col.laborar i estaran encantats de revaloritzar el medi natural.
Noltros també ho farem.

El tercer punt, trasllada aquesta moció a les entitats media mbientalistes del municipi. Segons
l'article 63 de la Llei 8/87 les competències municipals preveuen exigir d'ofici  d'adopció de
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mesures  correctores,  ordenar  les  inspeccions  convenients  i  aplicar  sancions  en  cas
d'incompliment de mandat.

La Sra. Batlessa diu que estan 100% d'acord amb el fons de la moció. Estan d'acord amb el punt
2 i 3, però discrepen en el punt primer relatiu a redactar una ordenança. No estan en contra de la
moció però sí en la proposta de redactar una ordenança. Ens consta que tenim un catàleg de
patrimoni en el qual consten els arbres que en Joan ha dit, que són 16. El catàleg és viu i és
revisable per part dels tècnics competents que són els qui coneixen els que cal protegir segons
criteris de tipologia o antiguitat. Vaig consular a la Conselleria de Medi Ambient, a la Direcció
General d'Espais Naturals i Biodiversitat, a la secció de Protecció Forestal. Em varen explicar
que hi ha el catàleg de les Illes Balears tu has comentat en el que hi ha un arbre de Porreres. Hi
ha un espai de Xarxa Forestal de les Illes Balears que és l'eina de participació activa i que està
oberta a què participi qualsevol persona i entitat interessada. S'hi debaten qüestions relatives a
sensibilitzar  a  la  societat  de  la  importància  i  conservació  dels  boscos  i  actuacions
d'autoprotecció i auto prevenció. La competència sancionadora li correspon a la conselleria de
medi ambient per part d'agents medi ambientals i no a l'ajuntament. No totes les alzines i pins
estan protegits sinó sols els de zona Anei. Si se sap d'alguna espècie dins una zona privada que
podria protegir-se es pot demanar a la conselleria si es pot catalogar. També hi ha un catàleg de
flora i fauna com el fonoll marí. La conselleria recorda que és sancionable. Ens han dit que si
l'ajuntament  aprova  una  ordenança,  implica  duplicar les  tasques  administratives  perquè no
podria sancionar. Per tot això, es proposa anul· lar el punt primer relatiu a la redacció d'una
ordenança per col· laborar amb la Conselleria amb activitats com oferir una xerrada a les escoles
i proposar actuacions comunes amb la conselleria. Es proposa fer actuacions de conscienciació i
foment o posar l'enllaç de la xarxa forestal  a  la web. En definitiva,  votarem a favor  si  se
substitueix el punt relatiu a la redacció d'una ordenança perquè no la podrem fer efectiva. Estem
totalment a favor amb el fons de la moció.

El Sr. Joan Barceló, regidor MES, contesta que sí que s'ha estudiat la moció, considera que s'ha
fet una passa endavant. Es fa la proposta en positiu per protegir  aquests béns. Recorda les
actuacions prohibides d'una de les ordenances relativa a danyar, mutilar, deteriorar, arrabassar
de mort qualsevol arbre, modificar el seu entorn de forma que es faci mal als exemplars. La Sra.
Batlessa contesta que això ja es preveu a les fitxes el catàleg de patrimoni.  El  Sr. Barceló
demana que els serveis municipals s'interessin per la seva vigilància. Diu que l'alzina que han
tallat, la sent seva i de tot el poble de Porreres. Intenteu fer alguna cosa més, diu.

La Sra. Batlessa recorda que la Xarxa Forestal de la Conselleria vendran si es tenen dubtes.
Recorda que votaran a favor si se substitueix el punt 1 relatiu a la redacció de l'ordenança per
"Dur  terme  accions  de  conscienciació,  sensibilització  i  protecció  dels  arbres  singulars  del
municipi». Es convidarà a les entitats a fer propostes de catalogació i col· laborar amb la Xarxa
Forestal. El segon punt se substitueix per «Revisar el catàleg incorporat els exemplars que hi
manquin».

El Sr. Barceló diu que no s'anul·la el sentit de la moció i creu que és positiu. Acceptem el
redactat que proposeu perquè a la llarga és millor això que res. Ja lluitarem en el futur perquè es
redacti una ordenança perquè creiem que és millor. De moment acceptem això.

El Sr. Martorell, regidor d'urbanisme, diu que ja hi ha catàleg d'arbres i creu que suposa duplicar
feines si ja ho fa la conselleria. La Sra. Batlessa diu que si coneixen alguna espècia singular, ho
poden dir i es pot sol·licitar als tècnics professionals de la Conselleria que ho valorin.
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El Sr. Barceló demana que la revisió es faci el més urgent possible i s'incorpori el bosc de Pi Ver
de Son Mora i el Pi de l'Infern dels Moreis. Insisteixen en el tema de l'alzina i que es pot cridar a
la conselleria per saber si s'ha de sancionar o no.

Finalitzat el debat, vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 22 de febrer de
2018, el Ple de l'Ajuntament aprova el següent acord per unanimitat amb les esmenes:

«MOCIÓ INSTITUCIONAL PER A LA PROTECCIÓ DE L'ARBRAT

Atès que Porreres es troba en un entorn natural i paisatgístic d'apreciat valor, entre el Pla de
Mallorca  i  el  Migjorn  i  el  Llevant  que  atorguen  a  la  vila  i  el  seu  terme municipal  unes
condicions de qualitat de vida i de bio confort amb notables taxes d'oxigenació de l'atmosfera i
beneficis bioclimàtics.

Atès que els arbres i arbredes d'un municipi formen part del seu patrimoni, del seu paisatge i es
troben fortament arrelats en l'imaginari col· lectiu i en les vivències personals de la ciutadania.

Atès que els arbres també tenen un alt valor ambiental, ecològic, sociocultural i paisatgístic, i
que el seu gaudiment i preservació constitueix una exigència social cada vegada més creixent.

Atès que en el nostre municipi hi ha molts arbres singulars que no només estan enmig dels
boscos sinó que, també, els trobem al costat de cases i possessions, camins, jardins particulars,
etc. I  que tots formen part del nostre patrimoni natural,  cultural i  històric i  com a tals són
mereixedors de protecció.

Atès que els arbres singulars destaquen per una o més característiques que els fan rellevants
segons  les  seves  dimensions,  bellesa,  edat,  raresa, fets  històrics  ocorreguts  al  seu  entorn,
singularitat del lloc, etc.

Atès que actualment a Porreres hi havia un arbre monumental que, per no estar declarat arbre
d'interès local pel municipi, va ser tallat, no podent evitar la seva tala.

Per aquests motius, el ple municipal adopta els següents ACORDS:

PRIMER. Dur terme accions de conscienciació, sensibilització i protecció dels arbres singulars
del municipi en col·laboració amb la Xarxa Forestal de les Illes Balears de la Conselleria de
Medi Ambient.

SEGON.  Revisar  el  Catàleg  municipal  de  Patrimoni  i  incorporar-hi  els  arbres  i  arbredes
monumentals que hi manquin.

TERCER. Traslladar aquesta moció a les entitats ecologistes i ambientalistes del municipi.

ONZÈ.  MOCIÓ  PER  IMPLEMENTAR  MESURES  DE  COMPENSACIÓ  DELS
COSTOS DE LA INSULARITAT EN L'ÀMBIT DEL TRANSPORT A ERI (MES). 

El Sr. Barceló, regidor MES, fa una reflexió sobre el transport aeri. Diu que és una qüestió vital
per la nostra comunitat autònoma i les institucions polítiques que governen no ho han resolt.
Sense uns preus i freqüències adequades no funciona. Tenim un futur complicat i ruinos. És una
qüestió d'estat de primer ordre. L'estat central hi ha de posar sentit,  voluntat i recursos, per
exemple, els mateixos que han destinat més de 50 mil milions d'euros per 2.600 quilòmetres
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d'AVE per connectar ciutats que ha estaven connectades per carretera o avió. És il·lustrativa
l'aportació de l'Estat cap a les Illes Balears. Un 50 per cent resident equival a 2,2 km d'Ave i en
duem 2.600. La realitat és que entrar i sortir de les Illes és complicat i més car que mai. La
situació econòmica no juga a favor. La dinàmica de mercat tampoc no ho resol. És una solució
política. Instem al Govern d''Espanya que implanti una descompte del 100% de les taxes i segon
que en els pròxims pressuposts s''incorpori un 75 per cent de bonificació en els bitllets aeris. És
a dir, cal implementar mesures per pal·liar els costos de la insularitat.

La Sra. Batlessa diu que votaran a favor igual que va fer EL Pi en el Consell amb aquesta
moció.

Finalitzat el debat, vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 22 de febrer de
2018, el Ple de l'Ajuntament aprova el següent acord per unanimitat:

«MOCIÓ PER IMPLEMENTAR MESURES DE COMPENSACIÓ DELS COSTOS DE LA
INSULARITAT EN L’ÀMBIT DEL TRANSPORT AERI 

De cada vegada es fa més difícil trobar bitllets d’avió a preus raonables per sortir de les Balears
per via aèria. Per altra banda, els aeroports de les Balears en conjunt generen uns guanys per a
l’Estat que mai reverteixen a la ciutadania d’aquesta terra.  

Els ciutadans de les Balears no hem gaudit de les inversions en trens d’alta (ni baixa) velocitat
per part de l’Estat que han escampat milers de milions d’euros les darreres tres dècades a altres
territoris.  

Davant aquests innegables greuges comparatius en matèria de transport i per tal de compensar
els costos de la insularitat, el Govern de l’Estat ha d’assumir un canvi de xip quant als ciutadans
de les Balears.  

Per això, Ajuntament de Porreres en Ple aprova els següents acords: 

1. L’Ajuntament de Porreres insta el Govern d’Espanya a implantar una subvenció del 100% de
les taxes aeroportuàries de passatger als residents a les Illes Balears per trajectes dins l’Estat
espanyol amb origen o destinació a les Balears. 

2. L’Ajuntament de Porreres insta al Govern d’Espanya que els pròxims Pressuposts Generals
de l’Estat elevin al 75% la bonificació del preu dels bitllets aeris en tots els trajectes entre les
Illes Balears i les altres destinacions de l’Estat espanyol als residents a les Balears.» 

DOTZÈ. MOCIÓ D'ADHESIÓ A LA DECLARACIÓ DE L'ANY 201 8 COM ANY JOSEP
MARIA LLOMPART A MALLORCA (MES).

El Sr. Barceló, regidor MES, diu que el Consell de Mallorca ha declarat l'any 2018 com a any
Llompart perquè fa 25 anys que es va morir. La seva activitat cultural està relacionada amb
Porreres. La primera vegada que va aparèixer grafiada una carretera amb el topònim de Porreres
amb «e» i no amb «a» va ser per la seva proposta essent funcionari d'obres públiques de l'estat.
A la seva època fou criticat per això. Va venir a Porreres com a poeta a presentar llibres i a
conferències de l'Agrupació cultural. Cal recordar-ho com un membre actiu del foment de la
cultura catalana i per la seva tasca a l'Obra Cultural Balear. És bo convocar a tota la societat en
tots els actes que es facin. Cal implicar a tota la societat civil i es demana que l'ajuntament hi
col· labori.
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Finalitzat el debat, vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 22 de febrer de
2018, el Ple de l’Ajuntament aprova el següent acord per unanimitat:

«El 28 de gener de 2018 es compleixen 25 anys de la mort de l’escriptor, poeta i  activista
cultural  Josep Maria  Llompart  de  la  Peña (1925-1993),  un personatge  imprescindible  que,
parafrasejant Salvador Espriu, va viure per salvar-nos els mots.  

Josep Maria Llompart fou un home implicat en l’esdevenidor del seu país, amb una trajectòria
cívica i  personal  que va contribuir  a  la recuperació de les llibertats  i  els  drets  nacionals i
culturals del poble de Mallorca.  

Llompart va ser membre d’una generació literària que es va comprometre intensament en la
tasca de recuperar la tradició cultural. Com a editors i com a crític, va ser el mentor de diferents
generacions d’escriptors al conjunt de les Illes Balears. Com a historiador de la literatura, va ser
un  dels  primers  a  estudiar  sistemàticament  la  creació  literària  insular.  També  va  ensenyar
literatura catalana a la universitat i va exercir una tasca de divulgador de la literatura a la ràdio,
a  la  premsa  i  a  diferents  publicacions.  Igualment,  va  destacar  com  a  traductor  del
galaicoportuguès i com a articulista i assagista.  

En definitiva, Llompart va ser un activista cultural de primer ordre, sense deixar el vessant
polític de la reivindicació. Durant la dictadura franquista va col·laborar en l’oposició al règim i
va  participar  en  els  primers intents  de  crear  organitzacions  polítiques nacionalistes.  El  seu
compromís cívic va continuar a l’època de la Transició, sempre a favor de la llibertat, de la
democràcia i dels drets nacionals, com demostra la seva implicació en el Congrés de Cultura
Catalana, el seu suport al Projecte d’estatut d’autonomia de Cura o la seva defensa ferma del
nom de la llengua catalana.  

Llompart  va ser  elegit  per a  tot  un seguit  de càrrecs,  entre els quals  es poden destacar la
presidència  de  l’Associació  d’Escriptors  en  Llengua Catalana,  l’Obra  Cultural  Balear  i  la
Federació Llull d’Entitats Culturals dels Països Catalans. També fou nomenat membre de la
Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans.  

Josep Maria Llompart va rebre diferents reconeixements al llarg de la seva vida. La seva poesia
fou premiada amb els guardons de més prestigi  de les lletres catalanes, com el Premi de la
Crítica Serra d’Or de Poesia o el Premi Lletra d’Or. També rebé el Premi de Literatura Catalana
de la Generalitat de Catalunya d’Assaig, el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes i la Creu de
Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya. 

El seu compromís cívic va fer què rebés diferents homenatges en vida, sota el lema “Gràcies,
Llompart!”, que precediren la seva mort.  

És per tot això que el Consell Insular de Mallorca ha decidit commemorar la figura de Josep
Maria Llompart, com a reconeixement a la persona i en gratitud a la seva trajectòria. D’aquesta
manera impulsada, juntament amb el Govern, ajuntaments i nombroses organitzacions socials,
la Comissió Any Llompart.  Des de l’Ajuntament de Porreres convidam a tota la societat a
participar  d’aquests  actes  i  a  gaudir  del  coneixement  de  la  figura  i  de  l’obra  d’un  home
irrepetible, d’una persona que, per la seva talla intel·lectual i humana, va trencar tots els motlles.
Pensem que en uns moments en què la nostra societat, la nostra cultura i el nostre país afronten
reptes difícils és important tenir en compte la tasca de les persones que ens varen precedir.
Perquè la Mallorca actual no seria igual sense el compromís de gent tan valuosa i generosa com
Josep Maria Llompart, que va iniciar el camí de recuperació de la nostra identitat cultural. 
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Per tot això, l’Ajuntament de Porreres adopta el següent acord 

Primer. Atesa la declaració de l’any 2018 com a Any Josep Maria Llompart a tot el territori de
Mallorca, que l’Ajuntament de Porreres organitzi o col·labori amb un conjunt d’activitats en la
seva memòria. 

Segon. Convidi a la societat civil a participar en la celebració de l’Any Josep Maria Llompart.  

TRETZÈ.  MOCIÓ  PER  INSTAR  AL  GOVERN  DE  L'ESTAT  ESPAN YOL  A
MANTENIR ÍNTEGRES LES FUNCIONS DEL JUTJAT DE PAU (M ES)

El Sr. Barceló, regidor MES, diu que el govern no pensa amb els ciutadans. Es volen llevar
d'enmig els jutjats de Pau. No volen que els ciutadans tinguin una fe de naixement o certificat de
defunció sense que els costi una taxa. Es vol privatitzar el registre civil. És preocupant. Sense
registres immediats com el registre civil,  la cosa es complica.  L'administració electrònica i
centralitzada per part dels jutjats és lenta. No hauria de ser obstacle per mantenir el servei pel
ciutadà. És un fet molt negatiu i demana mantenir l'actual estructura i funcions del jutjat de pau i
preservar la seva naturalesa com a servei gratuït i proper al ciutadà.

La Sra. Batlessa diu que és un servei molt útil  per la ciutadania.  Si s'enduen el Registre a
Felanitx, molta gent s'haurà de desplaçar en lloc de donar un servei de proximitat i la gent haurà
de pagar. Estam d'acord. Espera que la moció arribi a tempos perquè creu que es vol anul·lar
d'aquí a dos mesos.

Finalitzat el debat, vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 22 de febrer de
2018, el Ple de l’Ajuntament aprova el següent acord per unanimitat:

«Moció per instar al Govern de l'Estat Espanyol a mantenir les íntegres funcions dels jutjats de
pau.

La Llei 20/2011, de 21 de juliol, del Registro Civil, preveu la pèrdua de les funcions de Registre
Civil dels jutjats de pau, amb la seva íntegra entrada en vigor dia 30 de juny de 2018.

D'acord amb l'Associació de jutges de pau de les Illes Balears i amb molts d'altres sectors del
món jurídic i polític, és un fet que cada dia es van rebaixant les competències dels jutjats de pau,
cosa que ens fa pensar que podrien acabar desapareixent i això suposaria allunyar, una vegada
més, la justícia dels ciutadans.

La pautada pèrdua de les funcions dels jutjats de pau no respon a cap necessitat ciutadana, ni a
cap intent per millorar els serveis que ara es donen, especialment per part dels mateixos jutges
de pau que actuen de manera altruista (cal recordar que els jutges de pau cobren uns 80 euros
mensuals i han estat elegits pels representants democràtics que conformen els ajuntaments). Les
seves funcions, entre d'altres, són: intermediació amb les instàncies judicials d'àmbit superior i
actuacions  per  delegació,  resoldre  conflictes  de  partions,  recepció  de  denúncies,  i  molt
especialment  funcions de Registre  Civil  (naixements,  filiació,  nacionalitat,  anotacions sobre
capacitat legal, matrimonis, defuncions, etc...).

Ara tot pareix abocar a un allunyament del servei públic del Registre Civil de la ciutadania i a
un intent  de semiprivatització d'aquest, cosa que resulta incomprensible quan parlem de les

ACTA SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA NÚM. 2 de 26/2/2018



  

línies bàsiques de la nostra història com a ciutadans i ciutadanes de ple dret, i que l'eficiència
burocràtica o l'abaratiment de costos mai hauria de justificar.

Independentment de considerar que les funcions pròpies del Registre Civil, amb la seva nova
estructuració dins d'una Administració electrònica i centralitzada, siguin encarregades i estiguin
regides per uns jutges de carrera o uns lletrats – encarregats de Registre Civil, això no hauria de
ser obstacle per mantenir els seus principis de servei  públic essencial,  gratuït  i  proper a la
ciutadania.

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

Primer.- Instar el Govern de l'Estat espanyol a mantenir l'actual estructura i funcions dels jutjats
de pau.

Segon.- Instar al Govern de l'Estat espanyol a preservar la naturalesa del Registre Civil, com a
servei públic essencial, gratuït i proper a la ciutadania.»

CATORZÈ.  MOCIÓ  MES  PER  L'EQUIPARACIÓ  SALARIAL  ENTRE  DONES  I
HOMES (MES)

El  Sr.  Barceló explica aquesta moció.  Finalitzat  el debat,  vist  el  dictamen favorable de la
Comissió Informativa de 22 de febrer de 2018, el Ple de l'Ajuntament aprova el següent acord
per unanimitat:

«Moció per l'equiparació salarial entre dones i homes

Un dels objectius d'un govern, sigui estatal, provincial o local, ha de ser el d'assegurar la igualtat
entre les persones ciutadanes. Una igualtat que no diferenciï entre races i gèneres. Una igualtat
real que faci una societat justa.

No és aquest, per desgràcia, el cas de l'estat espanyol. El seu president, M. Rajoy, a davant la
pregunta d'un periodista: ¿Vería usted bien una ley que igualara los salarios entre hombres y
mujeres?, va contestar "No nos metamos en eso". Una mostra del tarannà del president de l'estat
cap  al  col·lectiu  femení  i  del  seu  menyspreu  cap  al principi  d'igualtat  entre  ciutadans  i
ciutadanes que se suposa que ens garanteix l'actual Constitució.

La llei orgànica 3/2007 per la igualtat efectiva entre homes i dones exposa: "La violencia de
género, la discriminación salarial,  la discriminación en las pensiones de viudedad, el mayor
desempleo femenino, la todavía escasa presencia de las mujeres en puestos de responsabilidad
política, social, cultural y económica, es todavía hoy una tarea pendiente que precisa de nuevos
instrumentos jurídicos":

Per tot això, el ple de l'Ajuntament de Porreres aprova els següents acords:

1- Que l'Ajuntament de Porreres és conscient de la desigualtat existent a l'estat espanyol en
qüestió de salaris entre dones i homes que realitzen la mateixa tasca.

2- L'Ajuntament de Porreres demanarà al govern espanyol que iniciï els tràmits per aprovar una
llei d'equiparació salarial entre homes i dones.
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3-  L'Ajuntament  de  Porreres  instarà  als  partits  polítics  amb representació  al  Congrés  dels
Diputats a presentar propostes i que agilitzin els processos per tal d'aprovar la llei.

4- L'Ajuntament de Porreres demanarà al Govern de les Illes Balears que iniciï els tràmits per
instar al Govern Espanyol a la redacció de la llei per la igualtat salarial entre dones i homes i
prengui les mesures al seu abast i dins de les seves competències per tal de garantir la igualtat
salarial real entre homes i dones.

5- L'Ajuntament  de Porreres traslladarà els presents  acords al  Ministeri  de Sanitat,  Serveis
Socials i Igualtat als portaveus dels diferents grups parlamentaris del Congrés.

6- L'Ajuntament de Porreres farà arribar al teixit empresarial de Porreres una comunicació per
tal de conscienciat als empresaris de la necessitat de la vertadera igualtat, fent constar la petició
que es fa al congrés dels diputats.»

QUINZÈ.  MOCIÓ  PER  IMPULSAR  L'ESTRATÈGIA  ASSISTENCIA L  PER  UN
SERVEI  INTEGRAL  PERSONES  AMB  DANY  CEREBRAL  SOBREVIN GUT,
MALALTIES  NEURODEGENERATIVES  I  GRANS  DEPENDENTS  AMB
ALTERACIONS DEL SISTEMA NERVIÓS (DACESMA)

La Sra. Batlessa explica aquesta moció presentada per l'associació DACESMA. Explica que es
tracta de recolzar aquesta associació sense ànim de lucre que té seu a Felanitx. Aglutina els
familiars de les persones malaltes joves que han estat durant un temps perllongat en coma i
tenen alguna minusvalidesa.  Quan surten de  la  clínica no poden anar  a  una  residència  de
persones  majors  i  els  hospitals  tampoc  no  tenen  places  per  aquests  malalts.  Els  familiars
demanen  que  a  Son  Espases  es  crei  un  equip  multidisciplinari  en  planta  amb  serveis  de
logopèdia i fisioteràpia per tal de tractar la degradació muscular. També demanen que a Son
Dureta es crei una unitat d'alta especialització amb 30 llites atès que ara han d'anar a l'institut
Guttman de Badalona. Demanen crear un hospital especialitzat a cada comarca, per exemple a
Felanitx, perquè Sant Joan de Déu està col·lapsat i els hi creu un perjudici el desplaçament.
Finalment, també demanen que es creïn residències, centres de dia o pisos tutelats per menors
de 60 anys i amb atenció especialitzada, pels casos que no puguin ser atesos per les famílies.
Creien que és raonable aquesta petició, tal volta ja s'està fent, però demanem que es convoqui
aquestes famílies per escoltar-los atès que aquests malalts queden diluïts en el sistema sanitari.

El  Sr.  Miquel  Àngel  Veny,  regidor  PSOE,  dóna  suport a  l'associació  i  lamenta  que,  per
desgràcia, hi hagui moltes famílies que ho pateixen. Diu que com a sots director de l'Hospital de
Son Espases, hi ha un protocol per tractar aquestes pacients. Explica que ho ha demanat a un
metge i que aquests pacients no han d'estar a un hospital de tercer nivell, com Son Espases, sinó
que per fer la rehabilitació es traslladen a hospitals com Sant Joan de Déu o l'Hospital General,
amb qui es té un concert. Explica que a Son Dureta es planteja tractar les malalties cròniques.
Diu  que  a  vegades  hi  ha  coses  que  semblen  lògiques, però  que  realment  poden  ser
contraproduents. Diu que estaria molt bé demanar que s'equipari Son Dureta a la Guttman o
crear diversos hospitals. Això està molt bé, diu, però els serveis mèdics necessiten tenir un cert
volum de pacients per tractar aquestes malalties per poder tenir la perícia i l'especialització
suficient. A part del cost que suposa, creu que crear un hospital  a cada comarca pot no ser
efectiu perquè els  serveis  mèdics no estarien prou especialitzats.  És a dir,  si  no tenen una
suficent acarrega de pacients pot  ser contraproduent.  És millor  tenir  un servei  centralitzat  i
exquisit que no tenir-ne molts i no tan especialitzats.
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La Sra. Batlessa explica que l'associació vol ser escoltada per la conselleria de salut. Saben que
tal  volta  no  ho  podran  aconseguir  tot.  Pretenen  exposar  les  seves  reivindicacions  i  les
necessitats, però entenen que la conselleria els dirà fins on poden arribar, perquè els costos són
brutals.

El Sr. Veny diu que tant de bo es pogués tenir un hospital a cada municipi però recorda que els
que no es poden desplaçar, la conselleria aporta recursos. Diu que dóna suport a l'associació a
ser escoltada per la conselleria però tal volta es proposen unes coses concretes que no són les
més adequades. La Sra. batlessa considera que les propostes són sensates i que la conselleria ja
els hi dirà el que consideren

El Sr. Mateu Suñer, regidor PP, entén que la moció pretén donar visibilitat a l'Associació per tal
que les seves peticions arribin a la conselleria i llavors ja els hi diran fins on poden arribar.

El Sr. Barceló, regidor MES, està a favor de la moció i de l'Associació.  

Finalitzat el debat, vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 22 de febrer de
2018, el Ple de l’Ajuntament aprova el següent acord amb 11 vots a favor (7 EL Pi, 2 PP i 2
MES) i 1 abstenció (PSOE):

«L'Asociación  de  daño  cerebral  sobrevenido  en  Mallorca  (DACESMA),  sol·licita  a
l'Ajuntament de Porreres:  

que recolzin les nostres propostes, exposades en el document “Estratègia assistencial per un
servei integral de persones amb dany cerebral sobrevingut, malalties neurodegeneratives i grans
dependents amb alteracions del sistema nerviós central o perifèric, a l’illa de Mallorca”, total o
parcialment, amb la forma que cregui més oportuna, i si cal, les facin arribar a les conselleries
del  Govern  Balear  i  del  Consell  de  Mallorca  que  corresponguin  i  creguin  més  oportú.
DACESMA,  pretén  fer-ho  arribar  personalment  a  les  institucions  oportunes,  en  visites
expresses.  

1er Fase aguda. Surt  de l'UCI i passa a la planta. Hospital  «Son Espases». Crear un equip
multidisciplinari  en  planta;  neuropsicòleg,  fisioterapeuta,  logopeda,  treballadora  social,
terapeuta ocupacional, i dirigit pels serveis mèdics, que comencin de seguida la rehabilitació.
Temps d'estada prevista: d'un a dos mesos. Competència: IBSALUT; Dacesma: programa per
atendre a les famílies.

2n Segueix en fase aguda. A l'hospital de "Son Dureta", crear una unitat d'alta especialització,
amb  30  llits  (ara  se'ls  envia  a  Badalona  a  l'Institut  Guttman).  Aquesta  unitat  d'alta
especialització ha d'assumir, a més dels serveis; la recerca, formació i coordinació/derivació dels
serveis en l'àmbit autonòmic. Temps d'estada: de tres a dotze mesos. Competència: IBSALUT.

3er. Un hospital  especialitzat  a cada zona hospitalària:  Palma, Inca i  Manacor:  a)  equip de
serveis mèdics especialistes i  terapeutes;  b) llits per crònics i  coma, menors de 65 anys. c)
preparar a la família i el domicili; d) centre de dia; i) centre ambulatori; Manacor; 25 a 30 llits,
centre de dia 30 places, ambulatori 50 usuaris.  Temps d'estada; dos anys o més, segons els
casos. Competència: IBSALUT.

4t. Fase crònica: a) residències per a menors de 65 anys; b) centres de dia adaptats als usuaris; c)
pisos  tutelats.  Temps d'estada;  segons  el  cas,  fins i  tot  indefinit.  Competència;  Consell  de
Mallorca i Ajuntaments.
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SETZÈ. DACIÓ DE COMPTE DECRETS DE BATLIA/REGIDORIES  DELEGADES.

Es dóna compte dels decrets i resolucions de batlia i de les regidories delegades i la corporació
queda assabentada.

DISSETÈ. DACIÓ DE COMPTE ACORDS JUNTA DE GOVERN.

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

El Sr. Mateu Suñer, regidor PP, demana informació d'una factura de la Junta de Govern de 8 de
febrer de baixa anticipada d'Orange de 606 euros. La Sra. Batlessa diu que va canviar l'empresa
de telefonia de l'Ajuntament és més econòmica l'oferta de Vodafone i l'altra empresa ha abonat
aquest import.

DIVUITÈ. TORN OBERT DE PRECS I PREGUNTES.

El Miquel Àngel Veny, regidor PSOE, diu que va sortir publicat en el BOIB, a principi de gener
una subvenció per a equipaments culturals i festes d'interès culturals del Consell de Mallorca i
demana  si  s'ha  demanat.  El  Sr.  Gaspar  Mora,  regidor de  cultura,  diu  que  s'han  demanat
equipaments pel museu i la biblioteca.

El Sr. Veny diu que també hi havia una subvenció per activitats i projectes culturals i es contesta
que s'ha demanat pel Tastart i la nit de l'Art.

El Sr. Veny diu que la majoria de comissions es van convocant però fa estona que no s'ha
convocat la de Porreres Ràdio. La Sra. Batlessa contesta que s'han anat arreglant els problemes
tècnics que hi havia i que no s'ha convocat perquè la resta funciona i no hi ha temes de debat.
Diu que es pot convocar al tècnic que expliqui el que es va fent. El Sr. Veny considera que no és
una excusa per no haver convocat i troba que s'haguessin pogut comunicar els problemes que hi
havia.

El Sr. Barceló, regidor MES, diu que els agradaria consultar el Pla de Mobilitat i es contesta que
està publicat i que els tècnics van venir a explicar-ho.

El Sr. Barceló demana quants d'expedients d'infraccions urbanístics hi ha oberts i es contesta
que s'enviarà. El Sr. Barceló demana si s'ha tomat res i es contesta que una vegada i que hi ha
una altra construcció a punt de tomar-se perquè el Consell ho ha aprovat.

El Sr. Barceló, diu que han rebut queixes perquè els municipals no van a la sortida del migdia
d'ensenyança secundària,  perquè és molt delicat.  S'haurien de posar reforços. Tenim previst
presentar una moció. La Sra. Batlessa contesta que li  ve de nou el comentari  perquè en el
Consell Escolar es va agrair l'actuació de la policia local a la sortida. Pot passar que a l'hora de
la sortida, que la policia no hi pugui anar. El Sr. Barceló diu que hi ha caos per part dels pares i
mares que acompanyen amb el cotxe fins davant la porta. La Sra. batlessa explica que es va fer
una actuació a l'aparcament de Ses Forques perquè l'entrada fos per un portal i la sortida per
l'altra i així i tot hi ha gent que s'atura a la carretera per recollir l'al·lot. És perillós. La Sra.
Batlessa diu que s'ha delimitat un espai pels autocars i que la policia hi va en el moment de la
sortida,  però  si  els  criden  per  una  urgència,  no  poden  ser  als  dos  llocs.  Diu  que  els  hi
comentaran.
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El Sr. Barceló diu que la Sra. Batlessa va dir per les xarxes socials que, amb relació al pàrquing
municipal, "en el ple es poden fer les preguntes que facin falta". A l'aparcament de la plaça de
toros s'ha obert una portassa i s'ha creat un rebombori perquè no se sap si és del tot real. Penseu
que està bé aquest despropòsit legal que s'ha muntat allà?, diu el Sr. Barceló. La Sra. Batlessa
diu  que tal  volta  es  pot  parlar  d'un  despropòsit  moral,  però  no  legal.  Diu  que,  segons  la
normativa urbanística, la plaça de toros està qualificada d'espai públic i es permet obrir portes i
finestres. La qualificació és de 1991. Ve d'enrere, és antiga. Aquest senyor va demanar amb una
comunicació prèvia, que no passa per junta de govern i no hi ha intervenció política, i els varen
donar l'autorització perquè la normativa no ho prohibeix.  La plaça den Mora té la mateixa
qualificació urbanística. La normativa ho permet i no vos puc dir res més. No té dret a gual
permanent.

El Sr. Miquel Àngel Veny, regidor PSOE, diu que hi ha un camió aparcat davant sempre i ocupa
dos espais.  La  Sra.  Batlessa  diu que  s'ha  comunicat al  propietari  que no  tingui  sempre  la
furgoneta sempre aparcada allà.  El  Sr.  Veny troba que s'ha d'intentar  que no hi  hagui  una
furgoneta aparcada perquè a moments puntuals no hi caben els cotxes.

El Sr. Suñer, regidor PP, diu que la plaça de toros és l'única zona d'aparcament i diu que es
podria haver fet una modificació puntual per qualificar-la com aparcament, per tal que no es
puguin obrir portes, atès que no hi ha altra zona d'aparcament. Convindria que a les normes
sortís com aparcament o fer una modificació puntual atès que just ens queda aquest aparcament.
El Sr. Martorell, regidor d'urbanisme, contesta que també es necessita espai lliure públic.

El Sr. Barceló, regidor MES, diu que hi ha una empresa d'autocars que aparca al cementiri.

La Sra. Batlessa diu que és un espai lliure públic i que es podria posar una jardinera o un arbre.
Ja s'ha avisat que no pot aparcar ocupant dues places.

El Sr. Barceló, regidor MES, es queixa que l'Auditori és una gelera i la gent ha d'anar amb
bufandes, flassades o mocadors i es demana que es millori el sistema de calefacció perquè dels
radiadors surt aire fred. Proposem que es revisi perquè és una tudada de doblers la calefacció.
És un sistema pensat per l'estiu i no per l'hivern. Aconsegueix que sigui un lloc desagradable i
inhòspit. El Sr. Gaspar Mora contesta que és cert que hi ha un problema i que quan fa un cert
temps, el sistema deixa de tirar aire calent, no el tira fred. Ja duem dues revisions i s'han fet dues
intervencions. S'està damunt del tema i queda fer venir a l'empresa quan hi ha una activitat que
és quan passa això. La Sra. Coloma Bover diu que està pendent d'una revisió més exhaustiva,
perquè en el mecanisme no hi ha res que falli.

El Sr. Barceló, regidor MES, diu que el senyal de trànsit que hi ha damunt la illeta del carrer de
la Santa Creu, davant l'hipercentre, fa nosa als autobusos i camions i ja hi han pegat un parell de
vegades. Convindria canviar la ubicació o el format per no gastar tants de doblers en reparar-la.
La Sra. Batlessa diu que pertany a Carreteres i ja estan avisats i que l'ajuntament la col·loca
quan tomba per no ocasionar problemes.
 
El Sr. Mateu Suñer, regidor PP, sol·licita el llistat del registre d'entrades i sortides del 2018 i es
contesa que sí.

El Sr. Suñer diu que quan es va fer l'obra dels nous hidrants no es va informar dels talls d'aigua
a alguns dels veïns o just es va fer per Facebook. Demana si és possible a part de fer-ho per
Facebook, informar per un fulletó dels talls d'aigua? La sra. Batlessa, diu que es va avisar a totes
les empreses però no als particulars perquè no tenim els telèfons, es va pujar a la web i es varen
enviar wassups. Diu que li va fer gràcia de les crítiques del Facebook, relatives a què s'havia
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informat per aquesta via. Era una actuació de tres hores puntuals al matí. Es va intentar fer la
mínima molèstia possible. No es podia enviar paper perquè l'obra ja estaria acabada. El Sr.
Suñer  troba que s'ha d'informar  a la gent  quin és el  canal  oficial  d'informació per estar-hi
pendent. La Sra. Batlessa diu que sempre es fa per Porreres Ràdio, web i Facebook. El Sr.
Martorell diu que Hidrobal va dir que no feia falta perquè era molt breu i noltros per més fer o
diguérem. A més als abonats d'hidrobal es va enviar un sms dels que tenien el telèfon. El Sr.
Suñer, proposa que es posin cartells si se sap uns dies abans.

El Sr. Mateu Suñer, regidor PP, demana si es poden fer cinc cèntims de la visita a Fitur i la
promoció de Pam a PAm. La Sra. Batlessa diu que hi va anar amb les batlies dels Ajuntaments
de  Montuïri,  d'Algaida  i  Llubí  perquè  formen  part  de  la  Comissió  de  Turisme  de  la
Mancomunitat  per  promocionar  el  turisme  del  Pla  i  reivindicar-ho  a  més  de  la  Serra  de
Tramuntana.  Nosaltres  considerem  que  al  Pla  de  Mallorca  hi  ha  unes  rutes  conjuntes
arqueològiques, etnològiques, gastronòmiques, senderistes ... que cal promocionar de forma que
tots els municipis del Pla es puguin beneficiar uns dels altres. Es varen fer reunions informals
amb diferent gent del sector que li va semblar bé la iniciativa. Aprofitaré per dir que MES va
publicar que les despeses es pagaren amb doblers públics, la qual cosa és falsa atès que s'ho
varen pagar de la seva butxaca. Va demanar un aclariment i d'on es va treure la informació i li
digueren que va sortir la notícia de El Economico que és una publicació d'Última Hora. També
ha telefonat a aquest mitjà i la notícia no diu això. Demana que no es tingui una ment tan
perversa perquè no diu res que es paguessin les despeses amb doblers públics sols diu que hi
anàrem a promocionar el Pam a Pam i que la iniciativa els hi  sembla lloable. Diu que les
difamacions es denuncien. Pot acceptar que critiquin la seva gestió, però li sap greu les mentides
i les acusacions falses, atès que la notícia no diu res d'això. El Sr. Barceló diu que sí que hi ha
comentaria a aquesta publicació que xerra de doblers públics, amb la qual cosa vàrem pensar
que algú us va convidar a anar-hi. La Sra. Batlessa diu que hi ha una petita ressenya que diu que
se "paseen algunos con dinero público" però no fa referència al fet que la batlessa havia anat a
Fitur amb doblers públics. Esperem veure els resultats de Fitur en positiu a la Mancomunitat del
Pla.

El Sr. Mateu Suñer, regidor PP, diu que al darrer ple varen demanar per un cable d'electricitat
que s'havia espanyat al camí de la Pedrera i es contesta que hem passat la petició a telefonia. Es
reiterarà.

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 de la batlessa, 
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