
  

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

 Núm. 10/2018.
 Caràcter: ordinària.
 Data: 22/10/2018
 Horari: de 20,05 a 21,00 hores. 
 Lloc: Sala de sessions de l’Ajuntament de Porreres.
 Regidors/es assistents: Francisca Mora Veny (El Pi); Jaume Martorell Mesquida (El Pi),

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

 Secretaria - intervenció: Maria del Mar Estarellas Pascual. 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

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

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

En compliment del que disposa l'art. 97.2 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de
règim local de les Illes Balears, la batlia demana si algun membre de la corporació vol formular
qualque  observació  a  l'acta  de la  darrera  sessió  anterior.  Atès  que ningú fa  cap observació
s'aprova per unanimitat l'acta de la sessió plenària extraordinària núm. 9 de 24/9/2018. 

SEGON. DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE SUPORT ALS MUNICIPIS AFECTATS
PER LES INUNDACIONS DEL LLEVANT DE MALLORCA I AGRAÏMENT A TOT EL
PERSONAL COL·LABORADOR I VOLUNTARI.  

La  Sra.  Batlessa  transmet  la  declaració  institucional  que  es  transcriu  a  continuació  en
representació de tot el consistori. Explica que ha demanat la presència dels representants de la
protecció civil, els serveis policials i de la brigada per agrair personal la tasca que s'ha fet. Diu
que ella hi  va anar personal  i  agraeix amb orgull  la  gran feina feta i,  especialment,  pel  fet
d'aportar serenor i conhortar a la gent davant una situació tan dramàtica. Esperem que no torni a
succeir, diu. També diu que tots els regidors i regidores donaran les dietes que corresponen a
aquest plenari per ajudar a les víctimes a restituir els desperfectes.

El Sr.  Joan Barceló,  regidor MES, diu que es tracta d'una terrible desgràcia i  d'un fet  molt
lamentable especialment per les víctimes mortals. No hi ha paraules per descriure aquesta gran
tragèdia que ha succeït a Sant Llorenç i altres indrets. Diu que el responsable no és el canvi
climàtic, sinó que són les pluges pròpies del clima mediterrani. No podem deixar de lluitar des
de l'Ajuntament perquè hi ha persones que pateixen risc d'inundació per residir a zones properes
a  torrents.  Explica  que  la  Conselleria  de  Medi  Ambient  ha  qualificat  onze  zones  amb risc
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potencial significatiu. Diu que no es pot jugar més amb foc. Els municipis més vulnerables per
riscs potencials d'inundació són Palma i Marratxí,  seguits  de Calvià i  altres com Campos o
Manacor. Diu que no es pot mirar a una altra banda en qüestions d'inundacions i s'ha de vetllar
pel compliment del que dictaminen les Normes Subsidiàries pel que fa a la construcció. A més
del que diu el manifest, volia afegir això perquè no es pot jugar amb aquests perills.

El Sr. Mateu Suñer, regidor PP, agraeix a tots els col·lectius que han participat amb les tasques
d'ajuda en representació de Porreres, la seva humanitat i esforç.

Finalitzades les intervencions, es dóna compte de la següent declaració institucional:

«L'Ajuntament de Porreres expressa el  seu condol als  familiars de totes les víctimes de les
inundacions que es varen produir el dia 9 d'octubre al municipi de Sant Llorenç d'Es Cardassar i
a altres localitats del Llevant de Mallorca, a més de donar el seu afecte a les persones que s'hi
varen veure involucrades.

Gairebé una setmana després del desastre, aquest Ajuntament vol destacar també la qualitat
humana en la  resposta  a la tragèdia.  La societat  s'hi  va  bolcar,  i  encara  ho fa,  en totes les
persones afectades, en una mesura o en una altra, pels efectes de les fortes tempestes. Per a totes
i tots, el més profund agraïment i l'orgull de comprovar que, davant l'adversitat, la generositat i
la solidaritat han estat la resposta. Es desbordà el torrent de Sant Llorenç, escenari pitjor de les
pèrdues, principalment les humanes, a part dels múltiples danys de tota classe que es provocaren
en béns mobles i immobles, tant de naturalesa privada com pública.

L'Ajuntament de Porreres mostra el seu suport i màxim agraïment a tots els efectius i a totes les
persones que, amb la màxima coordinació possible i amb l'esforç de totes les institucions, han
aconseguit localitzar al menor de sis anys desaparegut, i continuen realitzant els treballs i prenen
les mesures necessàries per restablir  al  més aviat  possible la difícil  situació en la qual  han
quedat moltes famílies dels municipis afectats.

L'Ajuntament de Porreres vol expressar també el seu reconeixement als serveis d'emergència i a
les  forces  de seguretat  de totes  les institucions intervinents i  un agraïment molt  especial  al
personal  de  l'Ajuntament,  Policia  Local,  Protecció  Civil,  Empreses,  Comerços,  Autònoms i
Voluntaris/es per la seva solidaritat, per les seves aportacions tant econòmiques com materials i
pel treball que han estat i estan encara realitzant.»

TERCER.  ADJUDICACIÓ AL CONTRACTISTA MATIAS ARROM BIBILONI SL DE
LES OBRES D'EXECUCIÓ DEL VIAL DE CONNEXIÓ ENTRE EL CARRE DE LA
SANT CREU I EL CARRER PONT. 

La Sra. Batlessa explica que ho han sol·licitat vuit empreses i la que ha presentat la millor oferta
és Matías Arrom Bibiloni. Diu que el pressupost de sortida eren 1.093.591,52 € (Iva inclòs) i
que s'ha adjudicat per un import de 1.038,034,46 € (Iva inclòs). Explica que Maties Arrom, a
més de presentar la millor oferta econòmica també ha ofert totes les millores incloses les del
camí de Marina.

El Sr. Mateu Suñer, regidor PP, diu que tots els partits estan satisfets que s'hagi arribat a aquest
punt perquè és un projecte necessari. Vol fer constar la seva inquietud relativa a què consideren
que és complex voler incloure dins un projecte tan complicat, les obres del camí de Marina.
Esperem que tot vagi bé atès que és complicat, per la qual cosa la persona encarregada de la
supervisió de les obres haurà d'estar molt damunt. La Sra. Batlessa contesta que, per aquest
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motiu,  es  va valorar  que se  redactés  un  pla  de  treball  i  de  direcció  d'obra  per  part  de  les
empreses licitadores, per garantir que l'obra es faci amb consciència i els tècnics hi han d'estar
damunt per prevenir.

Finalitzat el  debat,  vist  el  dictamen favorable de la Comissió Informativa de 18/10/2018, se
sotmet a votació amb 11 vots a favor (7 EL PI, 3 PP, 1 PSOE) i 2 abstencions (MES) i el Ple
aprova els següents acords d'adjudicació de les obres del vial de connexió entre el carrer de la
Santa Creu i el carrer Pont de Porreres.

«El Ple de l'Ajuntament de Porreres en sessió extraordinària de 30/7/2018 va aprovar iniciar la
tramitació de l'expedient de contractació de les obres de connexió entre el carrer de la Santa
Creu (Carretera a Montuïri) i el  carrer Pont (Porreres),  mitjançant procediment obert, millor
oferta qualitat preu, diversos criteris d'adjudicació, tramitació ordinària, per un pressupost base
de licitació IVA inclòs d'1.093.591,52 €. Els projectes són els següents:

 Projecte constructiu del vial de connexió entre el carrer de la Santa Creu (Carretera a
Montuïri) i el carrer Pont (Porreres), subscrit pel Sr.  Felipe Hernán Fuente, E.C.C.P.
Col·legiat núm. 14.442, i datat Gener de 2018 (Visat del Col·legi d'enginyers de Camins
Canals  i  Ports  de  Balears,  amb  data  1  de  juny  de  2018,  sota  núm.  d'expedient
9077/PR/61).

 Separata del "Proyecto conexión Drenaje Camí Sa Marina amb vial de connexió de la
Santa Creu (T.M. de Porreres) a efectes de tramitació de la sol·licitud d'interès general."
Subscrit pels Enginyers de Camins, Canals i Ports, els senyors Mateu Estrany Pieras, y
José Alejandro Asensi López (Visat pel Col·legi d'Enginyers de Camins Canals i Ports
de Balears, amb núm. d'expedient 9185/PR/61, en data 19 de juny de 2018).

El contracte té com a objecte l'execució de les obres per tal de poder enllaçar un tram de variant
de la Carretera Ma 5030 que vehicula el trànsit procedent de Montuïri cap a la carretera de
Campos, amb la ronda urbana que uneix la carretera de Montuïri, cap a Llucmajor, Campos,
Felanitx i Vilafranca, essent aquest enllaç una previsió en les NNSS vigent dins del sistema
general del Municipi.

El 19/9/2018 es va constituir la mesa de contractació per a l'obertura dels sobres A i, un cop
s'han esmenat les deficiències requerides a alguns dels licitadors, es reuneix la mesa en sessió de
dia 25/9/2018 i queden admeses a licitació les següents ofertes:

Licitador CIF 
1 Aglomerados Mallorca SA A 07115934
2 Excavaciones S'Horta A 07442668
3 Matías Arrom Bibiloni SL B 57465213
4 Afex Obras & Servicios A 07062367
5 Vitrac Obra Pública SL B 57207714
6 Obras y Pavimentaciones Man SAU A 07017874
7 Melchor Mascaro A 07045248
8 Amer Obres i Serveis A 07296536

Finalment a la sessió de la mesa de contractació de 2/10/2018, es dona compte de la valoració
del sobre C relatiu als judicis de valor i es procedeix a l'obertura del sobre B, relatiu a l'oferta
econòmica amb el següent resultat: 

Licitador Preu Iva 
exclòs: 5 punts

Millores c. 
Marina: 
60/30 punts 

Connexió
xarxa: 10 
punts

Garantia 
2 anys: 5 
punts 

Total puntuació 
criteris  judici  
valor

TOTAL
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Aglomerados Mallorca SA 875.000,00 €
 (3,10 punts)

0 10 5 12,35 punts 30,45 
punts

Excavaciones S'Horta 903.031,29 €
 (0 punts) 

0 10 5 12,50 punts 27,50 
punts

Matías Arrom Bibiloni SL 857.879,72 €
 (5 punts)

60 10 5 16,75 punts 96,75 
punts

Afex Obras & Servicios 875.941,15 €
 (3 punts)

60 10 5 7,75 punts 85,75 
punts

Vitrac Obra Pública SL 903.031,29 €
 (0 punts)

30 10 5 12,75 punts 57,75 
punts

Obras y Pavimentaciones 
ManSAU

902.800,00 €
 (0,3 punts)

0 10 5 11,30 punts 26, 33 
punts

Melchor Mascaro 893.900,00 € 
(1,01 punts)

0 10 5 15 punts 31,01 
punts

Amer Obres i Serveis 888.853,70 € 
(1,57 punts) 

60 10 5 15,25 punts 91,82 
punts

En conseqüència, la Mesa proposa a l'òrgan de contractació l'adjudicació al licitador Matías
Arrom Bibiloni SL per haver obtingut la millor puntuació. Per aquest motiu, es va requerir a
l'empresa licitadora que presentes l'acreditació d'inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i
Empreses Classificades, els certificats del compliment de les obligacions tributàries i amb la
seguretat social i la constitució de la garantia per import de 42.893.99 € (5% preu licitació IVA
exclòs).

Per tot això, examinada la documentació que l'acompanya, i de conformitat amb la Disposició
Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la
qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, el Ple acorda:

Primer. Adjudicar la licitació de les obres del Projecte constructiu del vial de connexió entre el
carrer de la Santa Creu (Carretera a Montuïri) i el carrer Pont (Porreres), en les condicions que
figuren en la seva oferta i les que es detallen en els plecs de clàusules administratives particulars
i de prescripcions tècniques i amb la inclusió de les millores ofertes, a l'empresa Matías Arrom
Bibiloni  SL,  amb  CIF  B  57465213,  per  import  de  857.879,72  €  (Iva  exclòs)  i  un  total
d'1.038.034,46 € (21% Iva inclòs).

Segon.  Aprovar  la  despesa  i  autoritzar-ne  la  mateixa,  per  a  l'exercici  2018,  amb  càrrec  a
l'aplicació pressupostària 531/60900 del vigent pressupost de despeses de l'Ajuntament, atès que
existeix crèdit adequat i suficient per a finançar les obligacions derivades del contracte en el
present exercici.

Tercer.  Notificar  l'adjudicació  als  licitadors  que  no  han  resultat  adjudicataris  i  notificar  a
l'adjudicatari/s del contracte, la present Resolució i citar-li per a la signatura del contracte.

Quart. Publicar anunci de formalització del contracte en el Perfil de contractant en termini no
superior a quinze dies després de la perfecció del contracte i amb el contingut contemplat en
l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i comunicar al
Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques del contracte incloent la identitat de
l'adjudicatari, l'import d'adjudicació, juntament amb el desglossament corresponent de l'Impost
sobre el Valor Afegit.
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QUART. PLA ECONÒMIC FINANCER PER DONAR COMPLIMENT A LA REGLA
DE LA DESPESA DE LA LIQUIDACIÓ DE L'EXERCICI 2017.

La Sra. Batlessa explica que en el moment de remissió de la liquidació 2017 a la plataforma
electrònica del Ministeri d'hisenda es va detectar la deficiència que no es complia amb la regla
de la despesa, per la qual cosa s'ha de fer un pla econòmic financer. Cal dir que aquesta regla és
molt estricta i malgrat que l'Ajuntament té un romanent de crèdit positiu, no es pot destinar al
que es vulgui. Molts d'ajuntaments critiquen aquesta regla perquè dificulta la gestió econòmica
de l'ajuntament, encara que és cert que ha permès sanejar molts ajuntaments. Explica que el
pressupost  2018 es va fer  tenint en compte una liquidació provisional  del mes d'octubre de
2017, per la qual cosa únicament era una estimació. El límit de la despesa és de 2,1% i s'ha
superat en 5% acumulant l'Ajuntament, Fundació Auditori i Serveis Municipals. Diu que encara
que no es compleixi la regla de la despesa, recorda que el resultat del romanent de tresoreria és
positiu,  es compleix la regla de la sostenibilitat  financera i  el  període mitjà de pagament a
proveïdors. L'Ajuntament està sanejat econòmicament però se supera aquest límit per la qual
cosa cal constrènyer la despesa i s'han de donar de baixa 51.330,01 €. Amb això consisteix el
pla econòmic financer que s'ha de presentar al Ministeri d'Hisenda.

El Sr. Mateu Suñer, regidor PP, demana que s'expliqui a quines partides afecta. La Sra. Batlessa
diu que és dona de baixa la despesa de la Reforma del pati de l'Escola Nova per un import de
66.910 €. Diu que aquestes obres no es poden executar perquè és incompatible amb les obres
d'ampliació i reforma per part de la CAIB. D'altra banda, el pressupost 2019 s'adaptarà a la regla
de la despesa.

Finalitzat el  debat,  vist  el  dictamen favorable de la Comissió Informativa de 18/10/2018, se
sotmet a votació amb 7 vots a favor (EL PI) i 6 abstencions (3 PP, 2MES i 1 PSOE).

«Vist el Pla Econòmic financer del mes de setembre de 2018, la necessitat de la qual s'origina
per l'incompliment de la regla de la despesa a la liquidació del pressupost municipal del 2017.
Aquest  fet  implica  la  necessària  formulació  d'un  Pla  Economicofinancer  que  permeti  el
compliment de la regla de despesa, de conformitat amb el que es disposa en els articles 21 i 23
de la LOEPSF.

Per tot  això,  vist  el  que disposa l'article 21 i  23 de la Llei  Orgànica 2/2012,  de 27 d'abril,
d'Estabilitat  Pressupostària  i  Sostenibilitat  Financera,  en  relació  amb l'article  9.2 de  l'Ordre
HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament
d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera, el Ple a proposta de la Comissió General adopta el següent ACORD

PRIMER. Aprovar el  Pla Economicofinancer de l'Ajuntament en els  termes que consten en
document annex i que es considera part integrant del present Acord a causa de l'incompliment
de la regla de la despesa a la liquidació del pressupost municipal 2017. Atès que la previsió per
a la liquidació de l'exercici 2018 és l'incompliment de la regla de la despesa per 51.330,01 € a
nivell consolidat es proposa com a ajust declarar la indisponibilitat dels següents crèdits per al
pressupost 2018: donar de baixa l'aplicació pressupostària 2018/01/323/63200/01 anomenada
Reforma Pati "Escola Nova" per import de 66.910,00 €.

SEGON. Remetre-ho al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.

TERCER. Publicar el Pla Economicofinancer en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i posar
una còpia del Pla a la disposició del públic des de la seva aprovació fins a la finalització de la
seva vigència.
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CINQUÈ. DACIÓ DE COMPTE DECRETS DE BATLIA/REGIDORIES DELEGADES.

Es dóna compte dels decrets i resolucions de batlia i la corporació queda assabentada. El Sr.
Mateu Suñer, regidor PP, demana informació sobre dues resolucions per les quals se sol·licita la
instal·lació de plaques solars fotovoltaiques a Sa Sitra i al Pavelló. Demana on s'han d'instal·lar
exactament. Recorda que ja es varen instal·lar un cop al pavelló i no varen funcionar mai fins
que es varen haver de llevar, a més provocaven filtracions. La Sra. Coloma Bover, regidora de
medi ambient, diu que es tracta d'una subvenció que finança el 60% i l'Ajuntament ha de pagar
el 40% i s'haurà de pressupostar en el pressupost 2019. Explica que ja s'han instal·lat a l'Escola
Nova i tenen molt bon rendiment atès que es consumeix el que es genera. Per això vàrem pensar
que era positiu fer-ho a l'escoleta i al pavelló. Diu que ara ha evolucionat molt la instal·lació
amb un manteniment més practicable. A l'escoleta hi ha un terrat i al pavelló també és viable la
seva instal·lació a la coberta. Les plaques generaran consum elèctric i el que es genera es gasta i
la resta passa a les xarxes. La Sra. Bover diu que s'han demanat tres pressuposts i una petita
memòria per sol·licitar la subvenció.

SISÈ. DACIÓ DE COMPTE ACORDS JUNTA DE GOVERN.

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

SETÈ. TORN OBERT DE PRECS I PREGUNTES.

El Sr. Miquel Àngel Veny, regidor PSOE, demana informació sobre la senyalització de la zona
ORA. La Sra. Margalida Palerm, regidora de circulació, diu que aquesta setmana és complicat
perquè hi ha la fira, però tot d'una que es pugui ho farà la brigada.

El Sr. Veny, regidor PSOE, demana un calendari amb uns mínims per convocar les diferents
comissions. Diu que la de circulació s'ha convocat fa poc però n'hi ha moltes que no. La Sra.
Batlessa diu que es passarà el calendari pel 2019.

El Sr. Joan Barceló, regidor MES, diu que hi ha decrets de batlia per sol·licitar ajudes per a
plaques fotovoltaiques del pavelló i que, d'altra banda en el pressupost municipal ja hi ha una
partida per a millorar l'eficiència energètica del pavelló. La Sra. Coloma Bover, regidora de
medi ambient, explica que és una subvenció d'esports per millorar l'eficiència energètica del
pavelló  per  a  instal·lar  plaques  d'aigua  calenta,  canviar  la  il·luminació  i  fer  una  escala
d'emergència. Diu que el pavelló serà un dels edificis més sostenibles. Diu que s'ha demanat una
altra  ajuda  per  a  la  instal·lació  de  plaques  fotovoltaiques  al  pavelló.  S'han  demanat  tres
pressuposts, el més car és d'11.000 € i el més barat de 10.865,50 €. En relació a l'escoleta el
pressupost més car és de 7.700 € i el més barat de 7.500 €. D'aquests imports se subvencionen
un 60% i l'ajuntament aporta la resta.

El Sr. Barceló, regidor MES, demana quines inversions estan previstes dur al pavelló. El Sr.
Martorell, regidor de manteniment, diu que el trespol és d'un material que té una garantia de
vida útil d'uns 10 anys i ja en fa més de 15. Diu que a la propera subvenció s'hauria de sol·licitar
el seu canvi perquè comença a estar malament.

El  Sr.  Barceló,  regidor MES, demana a qui  s'ha anomenat  com a gestor energètic  i  la  Sra.
Batlessa contesta que a la Sra. Maria Planes que treballa a l'àrea de medi ambient atès que ha fet
un curs. Explica que es tracta de fer el seguiment del Pacte de Batlies i que havia de ser algú que
tingués un caire polític o es podia contractar una gestoria externa.
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El Sr. Mateu Suñer, regidor PP, comenta els resultats dels pressuposts participatius. Diu que el
primer any va ser una prova experimental però veient els resultats del segon any creu que hi ha
aspectes que cal  polir.  Enguany ha votat la meitat de gent,  no sap si  és perquè enguany se
centrava amb les entitats, però entén que un 6% és poc. També diu que els projectes del 2017 no
s'han executat encara. Diu que no sap com es pot incrementar la participació però si es vol que
sigui més participatiu convé que els projectes s'executin. La Sra. Batlessa diu que s'han analitzat
aquestes dades amb la tècnica i en són conscients. Ratifica la manca de participació d'enguany.
Diu que és cert que el primer any va ser experimental i va anar bé perquè es va fer molta feina
de conscienciar perquè la gent no sabia que era. Enguany tal volta ha baixat la participació
perquè la gent no veu els resultats com passa amb l'ecotaxa. Diu que els projectes de les barreres
arquitectòniques s'estan redactant. El problema del pati de l'Escola Nova va ser que entrava en
joc una altra administració i la tramitació és molt complexa. Diu que es va crear el Consell
d'Entitats però costa molt que la gent ho entengui i mobilitzar a la ciutadania. El Sr. Suñer diu
que, en relació als projectes que han sortit enguany, segurament serà fàcil adquirir la màquina de
reciclatge però les  obres del  casal  jove és  més  complicat.  Creu que s'hauria de repensar  la
participació ciutadana per no defraudar. La Sra. Batlessa hi està d'acord.

El Sr. Suñer, regidor PP, diu que s'han aprovat uns convenis per sol·licitar la col·laboració de
policies d'altres municipis per festes i demana si no es podia incloure amb l'Associació que ja
està creada. La Sra. Batlessa diu que aquests convenis són per cobrir les festes de Sant Roc i es
demana  la  col·laboració  d'altres  municipis,  es  regula  el  pagament  de  les  hores  i  s'ha  de
comunicar a la Conselleria, mentre que l'Associació té una altra funció. El Sr. Suñer demana si
s'ha  reunit  la  comissió de seguiment  i  es  contesta  que sí,  que també s'ha  fet  una Junta  de
Seguretat. Es demana si es pot accedir a la informació i es contesta que els policies fan uns
informes que poden veure.

El Sr. Mateu Suñer, regidor PP, demana informació sobre el Mercat setmanal de Pam a Pam. La
Sra.  Batlessa  explica  que cal  revisar  alguns  aspectes  perquè els  mesos  d'estiu  no acaba de
funcionar atès que molta gent que estiueja a fora de Porreres. Diu que hi ha altres mercats que es
fan el dissabte que tenen més estirada a l'estiu però que a l'hivern sí que hi ha tingut bon resultat
i assistència.

El  Sr.  Mateu  Suñer,  regidor  PP,  demana  quantes  persones  han  fet  servir  l'Ordenança  de
Benvinguda Civil al municipi i és contesa que cap. La Sra. Batlessa explica que es va aprovar
perquè moltes famílies ho sol·licitaren però llavors es tornaren enrere. També diu que li han
demanat fer enterraments civils i es va contestar que no es feien. Diu que hi ha ajuntaments que
els hi funciona. El Sr. Barceló, regidor MES, recorda que va proposar fer una ordenança per a la
protecció d'arbres singulars que no es va aprovar. La Sra. Batlessa diu que ja es va explicar que
està regulat en el catàleg de patrimoni i considera que regular coses que ho estan és fer feina
debades.

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

Vist i plau, Batlia           La secretària,  
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