
  

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

 Núm. 9/2018.
 Caràcter: ordinària.
 Data: 24/9/2018
 Horari: de 20,03 a 22,00 hores. 
 Lloc: Sala de sessions de l’Ajuntament de Porreres.
 Regidors/es  assistents:  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).

 Excusa la seva assistència: Francisca Mora Veny (El Pi)
 Secretaria - intervenció: Maria del Mar Estarellas Pascual. 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

La batlia accidental dona la benvinguda a les persones assistents i als espectadors de Porreres
TV i explica que es durà a terme la sessió plenària ordinària. El Sr. Jaume Martorell que farà les
funcions de batlia com a batle accidental, explica que la Sra. Batlessa Francisca Mora no ha
pogut  assistir  per  motius  personals.  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. 8 de 30/7/2018. 

SEGON.  ESTUDI I APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL 2017. 

La batlia explica aquesta proposta d'acord i s'aprova amb 6 vots a favor (EL PI) i 6 abstencions
(3 PP, 2 MES i 1 PSOE): 

«Vist el Compte General de l'exercici 2017, juntament amb tota la seva documentació annexa a
aquesta,  segons  la  legislació  vigent.  Vist  que  la  Comissió  Especial  de  Comptes  en  sessió
celebrada en data 30/7/2018 va emetre el corresponent informe preceptiu en relació al Compte
General d'aquesta corporació relatiu a l'exercici 2017. Vist que mitjançant anunci publicat en el
Butlletí  Oficial  de les Illes Balears núm.  95 de 2/8/2018 el  Compte General  va ser  objecte
d'exposició al públic durant el termini de quinze dies, durant els quals, i vuit més, els interessats
van poder presentar reclamacions, objeccions o observacions.

Vist l'informe de la Comissió Especial de Comptes emès el 20/9/2018, i de conformitat amb el
que es disposa en l'article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local, el Ple, adopta per majoria el següent ACORD
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PRIMER.- Aprovar el Compte General de l'Exercici 2017 de l'Ajuntament de Porreres. 

SEGON.-  Remetre  el  Compte General  aprovat  juntament  amb tota  la  documentació que la
integra a la fiscalització del Tribunal de Comptes, tal com s'estableix en l'article 212.3 del Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004,
de  5  de  març,  i,  en  compliment  dels  mandats  de  la  Llei  Orgànica  2/2012,  de  27  d'abril,
d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i altra normativa concordant, al Ministeri
d'Hisenda i Funció Pública.»

TERCER. DACIÓ DE COMPTE DE LES BASES QUE HAN DE REGIR LES BEQUES
DE TRANSPORT ESCOLAR DEL CURS 2018/2109

La  batlia  dóna  compta  de  la  resolució  d'aprovació  de  la  convocatòria  i  la  concessió  de
subvencions per procediment de concurrència per a transport escolar pel curs 2018/2019 i la
corporació queda assabentada. 

El Sr. Joan Barceló, regidor MES, diu que encara no s'han pagat les beques del curs passat i es
contesta que el termini per presentar la justificació acaba el mes d'octubre i que es pagarà aviat.  

Finalitzat el debat, la corporació queda assabentada de la següent resolució:  

«Vist que es va considerar convenient efectuar la convocatòria i concessió de subvencions per a
transport  escolar  mitjançant  un  procediment  ordinari  de  concessió  de  subvencions  per
concurrència  competitiva,  cal  iniciar  d'ofici  la  convocatòria  per  l'òrgan  competent,  que
desenvoluparà  el  procediment  per  a  la  concessió  de  les  subvencions  convocades  segons
estableix  la  Llei  38/2003  de  17  de  novembre,  General  de  Subvencions,  i  d'acord  amb  els
principis  de  la  Llei  39/2015,  d'1  d'octubre,  del  Procediment  Administratiu  Comú  de  les
Administracions Públiques. La Legislació aplicable a l'assumpte és la següent:
— Els articles 22 a 27 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
—  Els articles 55 a 64 del  Reglament de la Llei  38/2003,  de 17 de novembre,  General  de
Subvencions, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.
— Els articles 23 a 29 del Reglament de Serveis de les Corporacions Locals aprovat per Decret
de 17 de juny de 1955.
— Els articles 25 i 72 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

Vist el procediment legalment aplicable, vista l'existència de crèdit per a l'atenció de la despesa
derivada de la concessió d'aquestes subvencions, de conformitat amb l'establert en l'article 23 de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions RESOLC,

PRIMER.  Aprovar  la  convocatòria  per  a  la  concessió  de  subvencions  per  procediment  de
concurrència competitiva en matèria de subvencions per a transport escolar segons el text que
figura en l'Annex I de la present Resolució.

SEGON. Efectuar la retenció de crèdit  amb càrrec a la partida pressupostària 32448009 per
import  de 13.000 euros,  per atendre els compromisos que es derivin de la concessió de les
referides subvencions.

Annex  I.  CONVOCATÒRIA DE  SUBVENCIONS  EN  MATÈRIA DE  TRANSPORT  ESCOLAR  I
EDUCATIU REGLAT PEL CURS 2018/2019

1. OBJECTE DE LES SUBVENCIONS
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1. L'objecte d'aquestes bases és la regulació de les beques per al transport escolar de batxiller o graus
formatius, universitaris reglats d'estudiants empadronats en el terme municipal de Porreres.
2. Per a aquesta finalitat existeix crèdit adequat i suficient en la partida pressupostària “324 48009 Ajudes
per a transport escolar” del pressupost per a l'any 2018 per import de 13.000,00 €.
3.  S'entén  per  subvenció  tota  disposició  dinerària  realitzada  per  l'Ajuntament,  a  favor  de  persones
públiques o privades, i que compleixi els següents requisits:
a) Que el lliurament es realitzi sense contra prestació directa dels beneficiaris.
b) Que el lliurament estigui subjecte al compliment d'un determinat objectiu, l'execució d'un projecte, la
realització d'una activitat,  l'adopció d'un comportament singular,  ja realitzats o per desenvolupar,  o la
concurrència d'una situació, havent-hi el beneficiari de complir les obligacions materials i formals que
s'haguessin establert.
c)  Que el  projecte,  l'acció,  conducta o situació finançada tingui  per  objecte el  foment  d'una activitat
d'utilitat pública o interès social o de promoció d'una finalitat pública.

2. REQUISITS QUE HAURAN DE REUNIR LES PERSONES BENEFICIÀRIES
Poden ser beneficiaris d'aquestes beques les persones físiques que compleixin els requisits següents:
a) Estar empadronat en el municipi de Porreres durant tot el curs escolar objecte de la subvenció.
b) Estar matriculat i assistir regularment a les classes o presentar-se als exàmens d'un mínim del 50 per
cent dels crèdits matriculats en el curs 2018/2019.
c) Estar al corrent de les obligacions fiscals amb l'Ajuntament de Porreres i no trobar-se sotmès a cap
procediment de reintegrament de subvencions públiques o cap procediment sancionador incoat per aquest
motiu els pares o tutors legals dels escolars.

3. FORMA I TERMINI DE PRESENTACIÓ DE Sol·licituds
Les  persones  interessades  han  de  presentar  la  sol·licitud  d'acord  amb  el  model  annex  i  s'adjuntarà
necessàriament de la següent documentació:
a) Fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o targeta de resident de l'estudiant i dels seus
representants legals, si escau.
b) Documentació acreditativa d'estar matriculat en el curs escolar 2018/2019.
c) Declaració responsable del pare, mare, tutor/a legal de l'alumne, o del mateix alumne en el cas que
sigui major d'edat, de no trobar-se inhabilitat per obtenir subvencions de les Administracions públiques,
de no ser deutor de la Hisenda pública i d'estar al corrent de les seves obligacions amb la Seguretat Social
i de no trobar-se sotmès a cap procediment de reintegrament de subvencions públiques o cap procediment
sancionador.
d) Dades del compte bancari a la qual s'ha de transferir l'import de la subvenció que eventualment es
pogués concedir.
i) Certificació acreditativa d'empadronament de l'estudiant.
f) Declaració responsable de l'alumne de no tenir ingressos econòmics derivats d'activitats mercantils o
laborals superiors a 3.000 € anuals.
Les sol·licituds es formularan en el model que figura com a Annex d'aquesta convocatòria. Es dirigiran a
l'Alcaldia-Presidència de l'Ajuntament, i es presentaran en el Registre d'entrada de l'Ajuntament o per
qualsevol dels mitjans assenyalats en l'article 16.4 de la Llei  39/2015, d'1 d'octubre,  del Procediment
Administratiu  Comú  de  les  Administracions  Publiques,  en  el  termini  de  vint  dies  hàbils  des  de  la
publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial.

4. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ DE LES SUBVENCIONS
1.  En el  cas  que,  conclòs  el  termini  de  presentació  de  sol·licituds,  aquesta  no  reuneixi  els  requisits
necessaris per a la seva tramitació, es requerirà al sol·licitant perquè esmeni les deficiències advertides en
el termini màxim i improrrogable de 10 dies hàbils, quedant advertit que de no fer-ho així, es tindrà per
desestimada la seva sol·licitud, d'acord amb el que es disposa en l'article 68.1 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
2. El procediment de concessió de la subvenció s'ajustarà al procediment de tramitació de subvencions de
la Llei General de Subvencions 38/2003, i al procediment administratiu comú previst a la Llei 39/2015,
d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Publiques.
3. Per a la valoració de les sol·licituds es constituirà una comissió de valoració que estarà formada per
l'alcaldia, que ocuparà el càrrec de la presidència, i 4 vocals, entre ells la persona que ocupa el càrrec de
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la regidoria d'educació i un representant de cada partit polític del consistori. Així mateix es nomenarà els
corresponents suplents.
4. Correspon a la comissió de valoració formular la proposta de resolució. La proposta, que no tindrà
caràcter vinculant, haurà d'expressar la relació de sol·licitants pels quals es proposa la concessió de la
subvenció, i la seva quantia, expressant els criteris de valoració seguits per efectuar-la. En qualsevol cas,
la Comissió Avaluadora pot realitzar totes les actuacions que consideri necessàries per a la determinació,
coneixement  i  comprovació  de  les  dades  en  virtut  de  les  quals  s'hagi  de  pronunciar  la  resolució  i
sol·licitar tots els informes i la documentació que consideri pertinents per resoldre.

5. CRITERIS OBJECTIUS PER A la CONCESSIÓ DE LES SUBVENCIONS I PONDERACIÓ DELS
MATEIXOS
Tindran dret a la subvenció les persones que reuneixin els requisits per ser beneficiaris de la subvenció
d'acord amb el qual disposa l'apartat 2 de la convocatòria.

6.  QUANTIA INDIVIDUALITZADA DE  LES  SUBVENCIONS  O  CRITERIS  PER  A LA SEVA
DETERMINACIÓ
1. La present convocatòria és finançada amb càrrec als pressupostos municipals en les següents partides i
quanties: 324 48009 Ajudes per a transport escolar per import de 13,000 €.
2.  L'import  de les beques serà el  resultat  de repartir  proporcionalment la  quantitat  pressupostada pel
nombre total de sol·licituds admeses amb un límit màxim de 300 € per sol·licitud.

7. ÒRGAN COMPETENT PER A la INSTRUCCIÓ I RESOLUCIÓ DEL PROCEDIMENT I TERMINI
DE RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ
1. L'òrgan competent per iniciar i resoldre el procediment és l'Alcaldia de l'Ajuntament de Porreres.
2. L'òrgan competent per instruir el procediment la regidoria d'educació.
3. El termini per resoldre és de dos mesos comptadors des de l'endemà de la data de finalització del
termini d'esmena de sol·licituds. Una vegada transcorregut el termini màxim per resoldre sense haver-se
dictat resolució expressa, es podrà entendre desestimada la petició. Contra aquesta resolució, que posa fi a
la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que l'ha dictat en el
termini d'un mes comptador des que s'hagi notificat, o bé es pot interposar recurs contenciós administratiu
davant la Sala contenciosa administrativa del  Tribunal Superior  de Justícia de les Illes Balears  en el
termini de dos mesos des que s'ha notificat.

8. TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DE LA FINALITAT I DE
L'APLICACIÓ DELS FONS PERCEBUTS.
1) El termini per justificar la subvenció finalitza l'1/10/2019.
2) L'acreditació de la realització de l'objecte de la subvenció es realitzarà amb la presentació de factures o
altres documents amb valor probatori equivalent amb validesa al tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia
administrativa,  en  els  termes  establerts  reglamentàriament  acreditatius  del  pagament  del  servei  de
transport  escolar  o  altres  despeses  de  transport  corresponent  a  cadascun  dels  trimestres  acadèmics
mitjançant la presentació al Registre General de l'Ajuntament.
3) Hauran de presentar-se originals i fotocòpies que seran diligenciades per l'administració municipal. A
les factures es deixarà constància que han estat utilitzades com a justificant de la subvenció percebuda,
especificant la seva utilització per a la justificació de la subvenció de la convocatòria corresponent.
4) Una vegada presentada la documentació completa justificativa i abans de la preceptiva fiscalització,
s'acordarà el pagament de les subvencions concedides.

9. COMPATIBILITAT O INCOMPATIBILITAT AMB ALTRES SUBVENCIONS AJUDES O
INGRESSOS
Les subvencions objecte de la present convocatòria seran incompatibles amb qualsevol altra concedida
per  entitats  públiques  o  privades  pel  mateix  objecte.  En  cap  cas,  les  persones  interessades  podran
presentar  com  a  despesa,  qualsevol  de  les  despeses  ja  presentades  per  justificar  una  altra  ajuda  o
subvenció.  D'acord  amb  el  qual  disposa  l'article  73  de  la  Llei  General  de  Subvencions,  per  evitar
qualsevol duplicitat de subvencions o ajudes, l'Ajuntament estampillarà les factures originals presentades
amb el compte justificatiu, indicant la subvenció per a la justificació de la qual han estat presentades, i si
l'import del justificant s'imputa totalment o parcialment a la subvenció. En aquest cas s'indicarà la quantia
exacta que resulti afectada per la subvenció.
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10. PUBLICACIÓ
Aquesta Resolució es publicarà en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, al tauler d’anuncis i a la pàgina
web de l'Ajuntament de Porreres http://www.porreres.cat/.

11. OBLIGACIONS DE LES BENEFICIÀRIES
1. Són obligacions de les persones beneficiàries de les beques:
a) Comunicar a l'Ajuntament l'acceptació o la renúncia de la beca en els termes de la resolució de la
concessió. En qualsevol cas, l'acceptació s'entén produïda automàticament si en el termini de quinze dies
comptables des que s'hagi notificat la resolució no es fa constar el contrari.
b) Sotmetre's a les actuacions de comprovació i control que pugui dur a terme l'Ajuntament o qualsevol
dels  òrgans  de  control  financer  competents  i  col·laborar  i  facilitar  tota  la  documentació  que  els  hi
requereixi en l'exercici d'aquestes funcions de control.
c)  S'entendrà  justificada  la  beca  quan  la  documentació  presentada  per  la  persona  beneficiària  sigui
aprovada per l'òrgan municipal competent.
2. L'incompliment de qualsevol de les obligacions anteriors pot donar lloc a la reducció i/o revocació de
la beca amb la corresponent devolució de les quantitats percebudes, que es podran recuperar aplicant el
procediment  de  constrenyiment  i  inhabilitant  al  beneficiari  per  rebre  noves  quantitats  per  aquests
conceptes. Tot això, sense perjudici de poder exigir les responsabilitats que pogués tenir d'ordre penal,
civil o administratiu.

12. NORMATIVA APLICABLE
En tot allò no previst en aquestes bases reguladores serà aplicable la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions, de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques, el Reglament de serveis de les Corporacions Locals de 17 de juny de 1955, el
Reial decret Legislatiu 2/2004 pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals i la normativa per a la concessió de subvencions públiques així com la resta de normativa que
sigui aplicable.

ANNEX 1. SOL·LICITUD SUBVENCIÓ DE BEQUES PER TRANSPORT ESCOLAR 2018/2019
DADES ALUMNE/A: Nom;  DNI;  Centre  on cursa  els  estudis;  Adreça;  Telèfon;  Mail;  Domiciliació
bancària.
DADES  PARE/MARE/TUTOR/Representant  legal  (si  escau):  Nom:
DNI; Centre on cursa els estudis l'alumne/a; Adreça; Telèfon; Mail; Domiciliació bancària:
EXPOSO:
PRIMER. Que, de conformitat amb les Bases, es concedeixi subvenció per a transport escolar per al curs
2018/2019 i declaro sota la meva responsabilitat que les dades que es consignen són certes.
SEGON. El sol·licitant declara:
— Que totes les dades que consten en aquesta sol·licitud, i els documents que l'acompanyen, són certs.
— Que compleix i accepta la normativa general vigent reguladora de les subvencions que atorga
l'Ajuntament  i  tots els requisits  exigits a  les bases i  la convocatòria per  sol·licitar i  atorgar aquestes
subvencions.
— Que està assabentat/assabentada que la manca de justificació documental de les subvencions rebudes
d'aquest Ajuntament no només comporta l'anul·lació de la subvenció i l'exigència de responsabilitats als
perceptors, sinó que com a conseqüència no es tramitarà aquesta sol·licitud ni posteriors.
—  Que no  està  culpable  en  les  prohibicions  per  obtenir  la  condició  de  beneficiari  assenyalades  als
apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
TERCER. Acompanyo juntament amb la sol·licitud de la subvenció els documents següents:
  Fotocòpia del DNI/NIE.
  Certificat d'empadronament
  Matricula escolar curs 2018/2019

QUART. Declaro sota jurament/promesa que les següents dades són certs.
1. Declaració responsable que el sol·licitant no concorre cap de les circumstàncies que impedeixin obtenir
la  condició de  beneficiari  de  subvencions  públiques,  establertes  en l'article  13 de la  Llei  general  de
subvencions.
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2.  Estar  al  corrent  de  les  obligacions  fiscals  amb  l'Ajuntament  de  Porreres  i  les  altres  obligacions
tributàries i de la Seguretat Social imposades per la normativa vigent i de no trobar-se sotmesa a cap
procediment de reintegrament de subvencions públiques o cap procediment sancionador.
3. Declaro que l'estudiant no té ingressos econòmics derivats d'activitats mercantils o laborals superiors a
3.000 € anuals.
Porreres, _____ de __________ de 2017.
Beneficiari/a: Representant legal del beneficiari/a de la subvenció
Signatura: _________________ Signatura: _________________
ALCALDIA-PRESIDÈNCIA DE L'AJUNTAMENT DE PORRERES

ANNEX 2. COMPTE JUSTIFICATIU DE LA SUBVENCIÓ DE TRANSPORT ESCOLAR
1. MEMÒRIA DE L'ACTUACIÓ
Les despeses que es presenten han estat utilitzades per a la realització de transport escolar per al curs
2018/2019 per part de l'alumne/a ___________al centre______
2. MEMÒRIA ECONÒMICA. JUSTIFICACIÓ DEL COST DE LES ACTIVITATS REALITZADES
2. 1 Acreditació de la realització de l'objecte de la subvenció mitjançant la presentació de factures o altres
documents amb valor probatori equivalent acreditatius del pagament del servei de transport escolar o
altres despeses de transport:
  Descripció de la despesa:
  Document de la despesa:
  Creditor (CIF):
  Data de pagament:
  Import :

[Cal adjuntar les factures originals o còpies compulsades dels documents comptables acreditatius de la
despesa i del seu pagament]
2.2 Així mateix s'adjunta justificant acreditatiu, del centre educatiu, de l'assistència regular a les classes
docents o haver-se presentat als exàmens a un mínim del 50 per cent dels crèdits matriculats en el curs
2018/2019.
3.  RELACIÓ  D'ALTRES  INGRESSOS  O  SUBVENCIONS  QUE  HAN  FINANÇAT L'ACTIVITAT
SUBVENCIONADA [Les  subvencions  objecto  de  la  present  convocatòria  seran  incompatibles  amb
qualsevol altra concedida per entitats públiques o privades pel mateix objecte. En aquest cas, les persones
interessades no podran presentar com a despesa, qualsevol de les despeses ja presentades per justificar
l'altra ajuda o subvenció.]
Per tot això, d'acord amb el qual disposa la clàusula 8 de la Convocatòria de subvencions de transport
escolar  2018/2019 i  d'acord  amb el  què  estableix  la  Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  General  de
Subvencions,  mitjançant  la  present,  el  beneficiari/a  de  la  subvenció  de  transport  escolar  2018/2019,
declaro sota la meva responsabilitat:
  Que totes les dades presentades en aquest compte justificatiu són certs.
  Que totes les despeses presentades en aquest compte justificatiu s'han abonat íntegrament al proveïdor o

subministrador pel concepte objecto de la subvenció.
  Que no  s'han  presentat  cap  d'aquestes  despeses  per  justificar  cap  ajuda  o  subvenció  de  cap  altra

Administració Pública, l'objecte de la qual coincideixi amb la subvenció del compte justificatiu que es
presenta en aquest document. I si no és així, s'indica a l'apartat 3.

  Que no s'obtenen ingressos econòmics derivats d'activitats mercantils o laborals superiors a 3.000 €
anuals. A fi de justificar l'adequada execució de la despesa realitzada i el fidel compliment de la finalitat
per  la  qual  va  ser  concedida  la  subvenció  davant  l'Ajuntament  de  Porreres,  s'emet  aquest  compte
justificatiu.
Porreres, _____ de _________ de 2019.
Beneficiari/a: Representant legal del beneficiari/a de la subvenció
Signatura: _________________ Signatura: _________________
ALCALDIA-PRESIDÈNCIA DE L'AJUNTAMENT DE PORRERES

ACTA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA NÚM. 9 DE 24/9/2018



  

QUART. DACIÓ DE COMPTE DELS RESULTATS DEL PROCÉS DE PRESSUPOSTS
PARTICIPATIUS 2018

La  batlia  dóna  compte  dels  resultats  del  procés  d'elecció  de  projectes  dels  pressuposts
participatius  2018  i  explica  que  dels  projectes  individuals  el  que  ha  tingut  més  vots  és
l'adquisició d'una màquina de reciclatge amb incentius, amb un pressupost de 15.000 € i, la
segona, l'habilitació d'un casal jove. Per part de les propostes d'entitats, el projecte més votat és
l'habilitació d'un espai per destinar-ho a club d'esplai dins el parc de n'Hereveta. El Sr. Mateu
Suñer, regidor PP, demana si són propostes definitives i es contesta que s'han de sotmetre a una
comissió tècnica. Finalitzat el debat, la corporació queda assabentada. 

CINQUÈ. DACIÓ DE COMPTE DE L'INFORME DE MOROSITAT I EL PERÍODE
MITJÀ DE PAGAMENT DEL SEGON TRIMESTRE DE 2018 

La batlia dóna compte de l'informe de morositat i  del període mitjà de pagament del segon
trimestre de 2018. Explica que la forma de calcular el Període mitjà de pagament ha canviat el
segon trimestre i el termini és de 30 dies des de l'aprovació, en comptes de 60 dies des del
registre de la factura. L'Ajuntament de Porreres paga les seves factures a 17,68 dies des de
l'aprovació, és a dir, compleix, la Fundació a 109,72 dies, incompleix durant el 2n trimestre i
SMP a 25,35 dies, compleix. En global aquesta administració local compleix amb un termini
mitjà  de  pagament  de factures  de 21,37 dies  des  de  l'aprovació.  En relació a  la  morositat,
l'Ajuntament ha pagat les factures a 26,65 el 80% de les quals dins el termini legal de pagament.
De les que queden pendents de pagament a final del trimestre acumulen 15,56 dies de mitjana i
el 100% està dins el termini legal de pagament. La Fundació Auditori Porreres ha pagat les
factures d'aquest trimestre a 38,34 dies el 70% de les quals dins el termini legal de pagament
(encara que el seu import és inferior a les que no es pagaren dins el termini legal i per aquest
motiu període de pagament supera els 30 dies). De les que queden pendents de pagament a final
del trimestre acumulen 163,72 dies de mitjana i el 76% estan fora del termini legal de pagament.
Finalment, Serveis Municipals de Porreres ha pagat les factures d'aquest trimestre a 25,38 dies
el 62% de les quals dins el termini legal de pagament. De les que queden pendents de pagament
a final  del  trimestre acumulen 25,19 dies de mitjana i  el  68% està dins el  termini  legal  de
pagament. Finalitzat el debat, la corporació queda assabentada.

SISÈ. MOCIÓ CONJUNTA PER A SOL·LICITAR A LA CAIB L'EXECUCIÓ DE LES
MESURES DE COMPENSACIÓ DE LES PEDRERES DINS EL MUNICIPI. 

La batlia dóna compte d'aquesta moció i considera que Porreres es mereix que els doblers que
s'hagin de demanar per les mesures de compensació es gastin dins el municipi. Diu que està bé
ser solidaris i que és cert que les pedreres han donat feina i avantatges al poble, però es necessita
que aquests doblers siguin compensats perquè hi ha moltes carències mediambientals.

El Sr. Miquel Àngel Veny, regidor PSOE, està d'acord en demanar el 100% per arribar a alguna
cosa. El Sr. Martorell creu que és ben just que un percentatge important sigui pel municipi. 

El Sr. Mateu Suñer, regidor PP, diu que ja fa molts d'anys que és pateix l'impacte i cru que es de
justícia recuperar el temps perdut avui en dia. El Sr. Martorell diu que hi ha moltes mancances i
motius suficients per reclamar-ho. 

El Sr. Joan Barceló, regidor MES, diu que el logotip de la moció no és correcte perquè la moció
la presenta MES per Porreres i no MES per Mallorca. Llavors diu que estan d'acord amb la
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moció sempre que sigui possible que les mesures compensatòries reverteixin a Porreres. Volen
remarcar que si l'Ajuntament fa propostes d'intervencions han de ser mediambientals que si no,
no passaran i no es rebrà cap tipus d'ajuda. 

Finalitzat el debat, vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 20/9/2108, s'aprova
per unanimitat: 

«Exposició de Motius

En el Butlletí Oficial de les Illes Balears número 138, de 9 d'octubre de 2014, es publica la Llei
10/2014,  d'1  d'octubre,  d'ordenació  minera  de  les  Illes  Balears,  amb la  pretensió  de  donar
resposta a una necessitat evident a les Illes Balears, que és la regulació integral,  moderna i
eficaç del sector miner balear i,  alhora, la conciliació d'un bé jurídic fonamental i  digne de
protecció,  com és el  medi  ambient,  amb un altre,  no menys  digne de protecció,  com és el
desenvolupament econòmic, la creació de riquesa i l'ocupació. En la seva disposició transitòria
primera es desenvolupa el procediment per a actualitzar i regularitzar els drets miners, establint-
se el termini d'un any, a explicar des de l'endemà al de la publicació d'aquesta llei en el BOIB,
perquè  els  titulars  de  les  explotacions  amb  expedients  en  què  hi  hagi  discrepàncies  entre
l'autorització  o  la  concessió  minera  i  els  drets  miners  inclosos  en  l'explotació  realment
executada,  presenten  la  sol·licitud  corresponent  davant  l'autoritat  minera  per  a  actualitzar
superfícies i instal·lacions mineres. 

Si els drets miners inclosos en l'explotació que es pretén actualitzar o regularitzar afecten llocs
de rellevància ambiental de la Xarxa Natura 2000, de la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la
conservació dels espais de rellevància ambiental o de la Llei 1/1991, de 30 de gener, d'espais
naturals i règim urbanístic de les àrees d'especial protecció de les Illes Balears, el  promotor
haurà de presentar a l'autoritat minera un document per a analitzar les afectacions ambientals en
els espais protegits i la resta de zones pròximes que es puguin veure afectades i que estiguin fora
de zones de recursos d'interès miner, que contindrà, entre molts altres aspectes, una proposta del
promotor de mesures de compensació. Les mesures de compensació s'aplicaran en relació als
criteris següents:
1-Regeneració de sistemes dunars: morfologies, revegetació.
2-Regeneració de sistemes hídrics: vores i lleres de torrents i boscos de ribera
3-Recuperació de sòls degradats i abocadors amb restitució de l'hàbitat existent (en allò que
excedeixi de l'obligació de restaurar la mateixa explotació)
4-Recuperació dels hàbitats per a zones de campeig, repòs i nidificació de l'avifauna.
5-Creació de zones humides o basses per la reintroducció d'aus aquàtiques amenaçades.
6-Revegetació o restitució d'hàbitats a zones que han patit incendis forestals.
7-Actuacions previstes en plans de gestió aprovats.

La  proposta  de  mesures  compensatòries  ha  de  ser  precisa  i  comptar  amb  un  pressupost
aproximat. Això no obstant, es podran proposar mesures de compensació lligades a les fases
d'explotació,  sense  perjudici  que  la  primera  d'elles  s'hagi  de concretar  en tot  cas  de forma
precisa a la proposta; la resta podrà limitar-se a una proposta genèrica de realitzar els programes
esmentats. En aquest cas, l'explotació de les fases quedarà condicionada a l'aprovació prèvia de
l'informe  de  les  mesures  compensatòries  cas  per  cas  i  l'autorització  de  l'autoritat  minera
corresponent. Per tot això, el Ple acorda:

1. Reclamar i instar a la Conselleria d'Indústria i a la Conselleria de Medi Ambient del Govern
de les Illes Balears que les mesures de compensació que estan obligades per llei a executar les
pedreres  de  Porreres,  es  facin  al  nostre  municipi,  compensant  així  l'afectació  de  les  zones
protegides.
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SETÈ.  MOCIÓ  PSOE  PER  A  LA  RETIRADA  DELS  SÍMBOLS  I  DISTINCIONS
FRANQUISTES I PER L'IMPULS DE LA MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

El Sr. Miquel Àngel Veny, regidor PSOE, creu que a Porreres no queden símbols franquistes
perquè  s'hi  ha  fet  molta  feina però  aquesta  moció  insta  a  un àmbit  superior.  El  Sr.  Jaume
Martorell contesta que creu que a Porreres no n'hi queda cap però així com està redactada la
moció ho pareix. El Sr. Veny proposa afegir «en el cas que se'n detecti algun». El Sr. Martorell
diu que estaria bé que quedés més clar.

El Sr. Joan Barceló, regidor MES, diu que el seu grup hi està completament d'acord. Recorda
que MÉS sempre hi ha fet feina i, aquesta, com podem veure tant a l'Ajuntament com al Govern
ha tret els seus fruits. Diu que hi ha una petita equivocació al redactat de la moció: Abans dels
acords, allà on posa Moció hauria de posar "acords". Continua dient que és vera que és molt
general, ja que si parlem de Porreres el punt 1 i 2 no en tenim, creu, i el 3 i 4 es fa. Aquesta
legislatura entre altres coses s'haurà caracteritzat per ser la legislatura de la recuperació de la
Memòria Històrica i per elaborar dues lleis importantíssimes: la de Fosses i la de Memòria i
s'han començat a exhumar les Fosses de les Illes. Ja ens va bé demanar al govern espanyol una
sèrie de reivindicacions que són de justícia que faci el govern de l'estat i que fins al dia d'avui no
s'havia pronunciat. Tot i que és curiós que la presenti el mateix PSOE, ja que qui governa a
Madrid sou vosaltres.

El Sr. Mateu Suñer, regidor PP, diu que li estranya que el PSIB faci una moció dirigida al PSOE
de Madrid, però entén que el fons és bo i no hi tenen cap problema. El Sr. Veny diu que no vol
dir que no es pugui demanar, malgrat que sigui el mateix partit. El Sr. Suñer diu que llevat
d'això recorda que s'ha fet molta feina entre tots.

Finalitzat el debat, vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 20/9/2108, s'aprova
per unanimitat:

«Moció  per  la  retirada  de  símbols  i  distincions  franquistes  i  per  l'impuls  de  la  memòria
democràtica.

Informes del Consell d'Europa i de diferents organismes i experts de Nacions Unides acrediten
que durant la dictadura franquista es varen cometre crims de lesa humanitat i crims de guerra. El
Comissari  pels  Drets  Humans  del  Consell  d'Europa  fa  referència  a  114.226  víctimes  de
desaparició forçada entre el 17 de juliol del 1936 i desembre de 1951, i a 30.960 nines i nins,
fills de detinguts, raptats i lliurats a famílies que donaven suport al règim franquista, la identitat
dels quals, va ser canviada al registre civil. Les entitats memorialistes de les nostres illes parlen
de 2.000 persones desaparegudes al territori balear, documentant 56 fosses a Mallorca, Eivissa i
Formentera.

La Llei 5212007, de 26 de desembre, per la qual es reconeixen i amplien drets i s'estableixen
mesures en favor dels que van patir persecució o violència durant la Guerra Civil i la dictadura,
va suposar una fita transcendental per la recuperació de la dignitat de les víctimes de la Guerra
Civil i la dictadura franquista, establint les bases per impulsar les polítiques públiques relatives
a la conservació i al foment de la Memòria Democràtica a les diferents CCAA. Iniciatives que
varen quedar aturades després de les eleccions legislatives de novembre de 2011, amb l'arribada
del PP al poder, deixant a zero la partida pressupostària adreçada al desenvolupament de la llei
de memòria històrica.

Durant aquesta legislatura el Parlament de les Illes Balears ha aprovat dues lleis fonamentals
com són la Llei 10/2016, de 13 de juny, per a la recuperació de persones desaparegudes durant
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la  Guerra  Civil  i  el  franquisme (llei  de  fosses)  i  Llei  2/2018,  de  13  d'abril,  de  memòria  i
reconeixement  democràtics  de les  Illes  Balears.  Un compromís  democràtic  per  treure  a  les
víctimes de les fosses comunes i per impulsar polítiques de memòria democràtica.

Entre els objectius de la llei de memòria democràtica trobem els de reparar a aquelles persones,
grups i  col·lectius que varen patir  repressió durant  la guerra civil  i  la  dictadura Franquista;
vetllar pel coneixement i difusió de la història de les Illes Balears durant la II República fins a
l'entrada en vigor de l'Estatut  d'Autonomia com a llegat  cultural:  garantir  que els  espais de
convivència  siguin  espais  per  a  la  cultura  democràtica  i  la  concòrdia;  rebutjar  i  impedir
qualsevol  manifestació  que  suposi  un  reconeixement  del  franquisme  o  una  exaltació  de  la
sublevació militar, la Dictadura franquista o el mateix dictador.

Es tracta de garantir el dret a la Veritat, el dret a la Memòria Democràtica, el dret a la reparació i
reconeixement i establir tota una sèrie de Garanties de no repetició. Totes les institucions de les
Illes  Balears  són  competents  i  tenen  l'obligació  d'impulsar  els  objectius  d'aquesta  llei,
col·laborant en els termes previstos amb el Govern de les Illes Balears.

Per tot l'anteriorment exposat, vista la proposta del Grup Socialista Municipal, el Ple acorda:

1. EI ple de l'Ajuntament insta a retirar de manera imminent els símbols, llegendes i mencions
franquistes contraris a la Llei 212018, de 13 d'abril, de memòria i reconeixement democràtics de
les Illes Balears, en el cas que es detecti que en queda algun.

2. El ple de l'Ajuntament insta a què en el termini màxim de sis mesos s'anul·lin les distincions.
nomenaments, títols i honors institucionals i d'altres formes de reconeixement de persones que
participaren  en  el  bàndol  colpista  o  activament  en  la  repressió  durant  la  Guerra  Civil  i  la
dictadura franquista, en el cas que es detecti que en queda algun.

3.  El  Ple  de l'Ajuntament  insta  a  impulsar  el  coneixement,  commemoració,  reconeixement,
foment i divulgació de la Memòria Democràtica local.

4. El Ple de l'Ajuntament anima el Govern de les Illes Balears a continuar amb la tasca de
dignificació de les víctimes del franquisme i amb l'apertura de fosses, de manera que s'avanci en
la reconciliació, la concòrdia i la justícia, en el respecte del pluralisme i en la defensa pacífica
de les idees.

5. El Ple de l'Ajuntament insta el Govern d'Espanya a:
 Declarar  nul·les  de  ple  dret  les  resolucions  judicials  dels  tribunals  franquistes  que

contravinguin les normes Universals del Dret Internacional, així com les contràries al
dret penal internacional objecte de l'article 15.2 del Pacto Internacional de Drets Civils i
Polítics de 16 de desembre de 1966 i a les garanties fonamentals de la Constitució de
1978.

 Impulsar una Comissió de la Veritat.
 Liderar les exhumacions de les víctimes que romanen a fosses comuns i voravies.
 Reconèixer a aquells que varen patir confiscacions i sancions econòmiques entre 193ó i

1945.
 Impulsar una política reparatòria integral en col·laboració amb les CCAA.
 Il·legalitzar associacions que exaltin o facin apologia del franquisme.
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VUITÈ. MOCIÓ EL PI CONTRA LES LIMITACIONS PER LA CONSTRUCCIÓ DE
NOUS HABITATGE QUE PREVEU EL PROJECTE DE LA NOVA LLEI AGRÀRIA 

El Sr. Jaume Martorell, batle accidental, diu que l'activitat agrícola està pitjor de cada vegada i
els pagesos necessiten complementar l'activitat agrícola. Diu que no es pot redactar una llei
agrària urbanística encoberta. Si hi ha un pla territorial no hi ha d'haver cap problema en ser més
sensibles amb el tema agrari i amb la gent que fa feina al camp de l'illa de Mallorca, deixant de
banda les platges. Si trepitgem aquest  sector ens carreguem l'illa,  no crec que s'hagi de ser
restrictius sempre amb els pagesos.

El Sr. Miquel Àngel Veny, regidor PSOE, diu que el projecte no limita als pagesos si es vincula
l'explotació agrària d'ús rústic. Si no hi ha un ús turístic sí que es permet. No es crea una nova
nomenclatura, senzillament adopta una nomenclatura que ja existeix. La moció diu que s'ha de
respectar  el  pla  territorial  i  el  Consell  ho  ha  d'ordenar  perquè  té  les  competències.  El  Sr.
Martorell creu que s'ha de consensuar amb el món agrari perquè si no és inviable. El Sr. Veny
diu que, encara que les limitacions facin que sigui complicat, no creu que sigui inviable. Hi ha
iniciatives innovadores que funcionen molt bé. No posaria inviable. El Sr. Veny està d'acord en
el fet que hi hagi consens. Diu que el darrer punt s'agafa del pla territorial la nomenclatura i no
és nova.

El Sr. Martorell insisteix que no s'ha de ficar en temes urbanístics si hi ha un pla territorial i diu
que, per exemple, es limita a 6 places. Creu que no es pot treure massa rendiment, et limita
econòmicament si fas una inversió per acabar d'aconseguir que funcioni. El Sr. Veny diu que la
moció  podria  incloure  l'opció de demanar  l'increment  del  nombre  de places,  en lloc  de fer
referència a la nomenclatura. El Sr. Martorell diu que el més important són les limitacions en
general i confia que es modifiqui amb consens perquè s'ha d'escoltar a la gent que viu del món
agrari  perquè fan una feina que no està  valorada.  Diu que EL PI  ha presentat  70 esmenes
parcials. El Sr. Veny confia que es tinguin en compte si són encertades.

El  Sr.  Joan Barceló,  regidor  MES,  diu que el  seu grup comparteix part  de  l'anàlisi  que es
planteja a la moció: s'han de facilitar les activitats agràries i les complementàries que li són
pròpies. Ara com ara, a més a més, l'activitat agrària i ramadera a les Illes Balears es troba amb
greus  dificultats,  la  més  important  de  les  quals  és  l'important  efecte  de  la  insularitat  en  la
determinació dels costos de producció, molt més elevats que a la península. Però hi ha dos
aspectes amb els quals no coincidim amb la moció. En primer lloc, la consideració de la Llei
Agrària com a una norma introductora de noves limitacions i traves per a la pagesia. La moció
planteja que el projecte de llei no intenta ampliar les possibilitats del món agrari. No és cert
això. Per elaborar aquest projecte s'ha seguit un procés molt participatiu, mantenint una relació
constant amb tot el sector agrari i també amb les administracions implicades. La Llei fa una
aposta valenta per la sobirania alimentària de les Illes Balears, amb la voluntat de garantir la
continuïtat de l'activitat agrària i la producció d'aliments a les illes. La llei estableix restriccions
que són lògiques, atenent la planificació territorial i urbanística existent. Però l'agricultura, la
ramaderia, l'aprofitament forestal i la venda directa són usos propis i admesos a tot el sòl rústic,
i  també  la  primera  transformació  que  no  impliqui  nova  construcció.  Les  restriccions,  quan
s'estableixen, es fa amb la finalitat de no afavorir activitats no agràries que no funcionen ni
funcionaran mai com a activitats complementàries, sinó que seran activitats de substitució de les
agràries. Mantenir la ficció que els camps de polo o que certes formes hoteleres implantades en
sòl rústic són activitats complementàries de les explotacions agràries és una posició difícilment
sostenible. Cap explotació agrària real és compatible amb aquestes activitats. Amb el projecte de
llei, per tant, s'afavoreix la diversificació d'ingressos del sector agrari. Facilitar les activitats
especulatives de tipus edificador en el sòl rústic van sempre en detriment de l'activitat agrària i
dels agricultors, a no ser que aquesta activitat es redueixi a pura jardineria. Les Zones d'Alt
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Valor  Agrari  (ZAVA),  són  zones  delimitades  en  el  sòl  rústic  que  reuneixen  determinades
qualitats que aconsellen la seva preservació per a la producció d'aliments. És per això que es vol
reservar aquests espais a l'activitat agrària i a les activitats complementàries, vinculades a les
explotacions  preferents.  El  que  es  fa  en  realitat  en  el  Projecte  de  Llei  és  afavorir  el
desenvolupament  de les  explotacions agràries  i  fer  impossible  l'ocupació  del  sòl  agrari  per
activitats  no  agràries,  impulsades  des  de  fora  del  sector,  que  competirien  amb  elles  amb
avantatge per la terra i per l'aigua. Això és de vital importància per a preservar l'agricultura, ja
que les disponibilitats de sòl i d'aigua es veurien seriosament compromeses si es facilitava la
implantació d'activitats residencials, turístiques i de tot tipus sobre el sòl agrari més valuós. Les
activitats  edificatòries,  incloses  les  d'habitatge,  en els  sòls  d'alt  valor  agrari  no poden estar
desvinculades  dels  agricultors  reals,  és  a  dir  de  les  explotacions agràries  preferents,  ja  que
l'edificació residencial sense limitacions seria incompatible amb el manteniment d'aquests sòls.
El Sr. Barceló diu que sembla que El Pi vol complaure un sector determinat.

El Sr. Martorell contesta que sembla que no coneix la professió de la pagesia perquè sinó els
seus comentaris no anirien cap aquí i sembla que opini segons d'on ve el vent. Diu que no es
tracta de partits i demana que sigui més seriós. Troba que la llei agrària no s'ha de ficar en temes
urbanístics atès que ja hi ha un pla territorial que ho regula.

El Sr. Mateu Suñer, regidor PP, diu que no coneix en profunditat l'esborrany de llei però sí que
es limiten les possibilitats que complementar l'activitat agrària dels pagesos. Estan d'acord amb
els punts primer i segon de la moció. Creu que la llei es podria fer millor i no creu que una llei
agrària pugui introduir temes urbanístics perquè no són les seves competències. A més, obliga al
Consell de Mallorca a indicar les zones d'alt valor agrari. Diu que és una llei molt complicada i
que s'ha de fer amb molt més consens.

Finalitzat el debat, vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 20/9/2108, s'aprova
amb 9 vots a favor ( 6 EL Pi i 3 PP), 2 en contra (MES) i 1 abstenció (PSOE):

« ANTECEDENTS

Les activitats agrícoles han deixat de ser viables a Mallorca de la forma en què ho havien estat
en el passat. La raó s'ha de cercar en els alts costs d'insularitat que impedeixen que els pagesos
illencs puguin competir en igualtat de condicions amb els productes que vénen de fora o bé per
mor dels costs afegits  de tot  allò que el professional  del  camp ha de comprar per mantenir
l'activitat agrícola en les seves terres. És complicat sobreviure econòmicament de l'agricultura al
segle XXI a Balears sense facilitar l'activitat agrària, incloent-hi les activitats complementàries,
en l'únic sòl on es poden dur a terme.

Així les coses, El Pi està preocupat per les noves restriccions que el Govern preveu introduir al
sector  primari  amb el  projecte  de  Llei  Agrària,  que  derogaria  la  de  l'any 2014,  que  s'està
tramitant al Parlament, es promou una llei amb més traves i limitacions a la pagesia. Una llei
agrària no ha de ser una llei urbanística.

La nova norma no intenta ampliar les possibilitats del món agrari i dels que hi viuen i presenta
tot un catàleg de restriccions a possibles ampliacions i millores de les instal·lacions, així com
una  regulació  molt  més  restrictiva  de  les  activitats  complementàries,  fonamentals  per  a  la
conservació del sector.

Destaquem, en aquest sentit, la creació a l'article 104 del Projecte de Llei del que s'anomenen
"Zones d'Alt Valor Agrari", definint-les com a terrenys de sòl rústic ambl valor productiu que
"mereixen  ser  conservats  i  reservats  exclusivament  pel  cultiu  dels  aliments  i  l'aprofitament
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ramader  sostenibles";  al  seu  apartat  segon  assenyala  que  es  delimitarà  reglamentàriament
aquestes zones i s'establiran mesures per a protegir els valors propis i productius d'aquestes.
Continua expressant  que al  sòl  rústic  comú les zones d'alt  valor agrari  es  denominen àrees
d'interès agrari (AIA); seguidament venen les restriccions: només es permetran usos diferents de
l'agrari,  entre  ells  l'ús  residencial  de  nova  planta,  quan estiguin  vinculats  a  una  explotació
agrària preferent.

En aquest sentit la Disposició Transitòria Segona del Projecte de Llei Agrària, contradient el
mateix apartat segon de l'article abans referit,  indica que serà el Consell  de Mallorca (sense
competències en matèria agrària) qui determinarà reglamentàriament les zones d'alt valor agrari
i  establirà  mesures  per  a  protegir  els  valors  propis  i  productius,  així  com la  viabilitat  de
l'activitat agrària i que mentre no hi hagi aquest desenvolupament reglamentari les zones d'alt
valor agrari seran les Àrees d'Interès Agrari (AIA) existents als planejaments territorials.

El  Pla  Territorial  de  Mallorca a la Norma 14.b) determina que dins de la categoria  d'àrees
d'interès agrari (AIA) existeixen dues subcategories: àrees d'interès agrari extensives (AIA-E),
amb cultius de vinya i oliverar i les àrees d'interès agrari intensives (AIA-I), amb cultius de
regadiu.

Per tant, les mesures i restriccions per a la construcció de nous habitatges que preveu l'article
104 de la nova Llei, afectaria "inicialment" als municipis de Campos, Búger, Palma amb el Pla
de Sant Jordi, Muro i sa Pobla, on hi ha grans extensions de terrenys classificats com a AIA-I;
també tenim AIA-E a les terres vinateres del Raiguer i  el  Pla, afectant Binissalem, Consell,
Felanitx, Porreres, Santa Maria, Santa Eugènia i Sencelles; així mateix quedarien afectats també
municipis amb extensions d'oliverar com Alaró, Artà, Binissalem, Bunyola, Santa Maria...

Tot plegat entenem que tant l'esmentat article 104, en els termes que ve redactat al projecte, així
com la DT Segona que el pretén complementar, són completament innecessaris, sobretot a l'illa
de Mallorca,  ja que no fan més que crear una nova nomenclatura a un tipus de sòl  que ja
existeix, les AIA, i que està determinat a la normativa urbanística corresponent, el PTM, i als
planejaments  urbanístics  adaptats  al  mateix.  Imposant  noves  restriccions  a  l'establiment
d'habitatge, que s'afegeixen a les ja existents al PTM i a la normativa urbanística d'aplicació.

Per això, vista la proposta de EL PI, el Ple acorda: 

PRIMER.-  El  Ple  de  l'ajuntament  de  Porreres  reconeix  que  les  activitats  agràries,  tal  com
s'havien desenvolupat en el passat a la nostra illa, són avui econòmicament inviables, havent-se
d'articular  polítiques  que  contribueixin  de  forma  clara  al  manteniment  de  les  explotacions
agràries mitjançant la seva diversificació econòmica.

SEGON.- El Ple de l'ajuntament insta al Govern de les Illes Balears i als grups parlamentaris a
què assoleixin  amb consens l'aprovació d'una Llei  Agrària  que  contribueixi  decididament  a
consolidar un model econòmic viable per a les activitats agràries.

TERCER.- El Ple de l'ajuntament insta al Govern de les Illes Balears que suprimeixi l'article
104 i  la  Disposició  Transitòria  Segona  del  Projecte  de  Llei  Agrària,  en  els  termes  en  què
actualment estan redactats, ja que no és necessària la creació de noves definicions del sòl rústic
a l'illa de Mallorca, aquestes estan ben determinades al Pla Territorial de Mallorca, instrument
urbanístic adient.
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NOVÈ. MOCIÓ MES PER FOMENTAR LA IMPLANTACIÓ DE CAMINS ESCOLARS
SEGURS A PORRERES 

El Sr. Joan Barceló, regidor MES, explica la moció: «Porreres podria entrar de ple a la Xarxa de
Municipis amb la Infància. Basada en les idees del pensador, psicopedagog i dibuixant italià
Francesco Tonucci, té com a objectiu donar un paper protagonista als nins i nines en l'entorn
urbà, al carrer. Si canviem la mirada fins a l'altura d'un nin o una nina, serà possible que no
perdem de vista cap persona que compongui la societat. Amb aquesta línia de pensament s'han
fet passos avançats en els dos projectes que es treballarien a la nostra Vila. Un d'ells és el Camí
Escolar, que no és més que ajudar al fet que els nins i nines vagin a peu o en bicicleta a l'escola
en companyia dels seus companys. Com s'havia fet "tota la vida", però ara sent molt conscients
dels  molts  beneficis  que  aquesta  senzilla  pràctica  aporta.  No  és  cap  beneitura  el  fet  que
d'aquesta  manera  s'afavoreix  l'activitat  física  quotidiana en un món  en  què  el  sedentarisme
actual  es  veu  com  a  principal  causa  de  l'obesitat  infantil  cada  vegada  més  present.  La
sensibilització cap a una mobilitat sostenible és també palpable en aquest recorregut. El cotxe
deixa de ser el protagonista als carrers per cedir l'espai urbà a les persones. Treballar sobre els
recorreguts  que  els  i  les  menors  realitzen  diàriament  permet  portar  a  terme  accions  que
augmenten la seguretat en l'entorn i detecten problemes en el disseny urbà, una cosa positiva per
a tota la ciutadania. En concret, a Porreres, el pla s'hauria de posar en marxa aquest mateix curs
escolar 2018/2019 com a prova pilot. Us heu fitxat quants nins i nines van al col·legi en cotxe i
quantes persones, identificant els possibles problemes quant a senyalització, falta de visibilitat,
obstacles, etc. Hem de començar decidint els possibles punts de trobada. Una prova pilot amb
voluntariat,  revisant  la  senyalització  per  indicar  el  Camí  Escolar  distribuint  distintius  a  les
botigues  i  als  comerços  amigables  on,  de  necessitar-ho,  els  i  les  petites  saben  que  poden
demanar ajuda. Aquí ja tenim un Consell de la Infància, amb el que es vol involucrar els i els
petits en la vida municipal perquè tinguin la possibilitat  de mostrar la seva pròpia veu. S'hi
hauria de plantejar a ells aquesta idea. Aprofitant la diversitat i prenent-la com un avantatge,
com una riquesa i  no com una barrera,  avançarem molts més ràpidament.  D'altra banda,  el
sentiment de perillositat provocat pel trànsit és un dels principals motius dels pares per negar als
seus fills la possibilitat de desplaçar-se sols. Per aquest motiu és necessari aconseguir augmentar
la confiança dels adults respecte a la seguretat dels carrers. Aquestes rutes són molt beneficioses
per  al  municipi,  ja  que sensibilitzen la  ciutadania  a  través del  treball  amb les escoles i  les
famílies,  promocionen  millors  hàbits  d'accés  a  l'escola,  es  potencia  el  transport  a  peu,  en
bicicleta i es pot fer un ús més racional del vehicle privat i s'impulsa accions que augmentin la
seguretat en els equipaments propers a les escoles garantint l'accessibilitat per a tothom. A més,
faciliten als infants la mobilitat autònoma, segura i sostenible, millora el coneixement del poble,
la capacitat d'orientació, els ajuda a identificar les situacions de perill i a triar els recorreguts
més segurs i agradables. El procés d'elaboració i implantació d'un Camí Escolar Segur perquè
tingui èxit ha d'aconseguir implicar infants, professors, famílies, escoles, associacions de mares
i  pares,  comerços  i  entitats  on  cada  un  d'ells  tingui  el  seu  paper.  En  aquesta  línia  està  la
campanya de Camí Escolar Segur, una campanya que pot donar un augment significatiu en la
millora de la qualitat de vida dels nostres infants i per tant també dels nostres adults, per tant, a
tota la població en general.  Considerem que és possible convertir Porreres en un poble més
proper als infants i per aquest motiu s'ha de fer l'esforç de repensar el nostre municipi. Com diu
el pedagog italià Francesco Tonucci que ha impulsat molts projectes dedicats a defensar els
drets dels infants i a fomentar la seva participació en la vida pública "Un poble adaptat a les
nines i als nins és millor per a tothom". L'objectiu d'aquesta moció és que l'Ajuntament coordini
el projecte conjuntament amb la implicació de tots els agents socials, tècnics i educatius del
nostre municipi  per  a la creació dels  Camins Escolars  Segurs  a Porreres i  al  mateix temps
coordini  la  seva  implantació  amb  la  resta  d'actors  i  agents  implicats.  Llucmajor,  Montuïri,
Marratxí,  Alcúdia,  Binissalem,  Santa  Eugènia,  Palma  (també  existeixen  algunes  rutes),
Capdepera  (en  projecte)  Santanyí,  Eivissa,  Formentera  i  Maó,  diferents  indrets  de  la
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península,... han optat per introduir aquesta iniciativa per promoure i facilitar que els infants
vagin a l'escola a peu i de manera autònoma obtenint uns resultats molt satisfactoris, per això
pensem que Porreres pot mirar de posar-ho en marxa adaptant-ho a la seva realitat.»

El Sr. Jaume Martorell, batle accidental, diu que el Pla de Mobilitat municipal ja ho preveu. La
Sra. Margalida Palerm, regidora circulació, explica que es preveuen les senyalitzacions o els
punts  de  trobada  i  proposa  que  es  debati  a  la  propera  sessió  de  la  Comissió  sectorial  de
Circulació amb la col·laboració de les AMIPAS. Diu que hi ha pobles com Montuïri que ho han
implantat però que es tracta d'un municipi més petit amb menys vehicles. 

La Sra. Maria Rosa Juan, regidora MES, diu que es tracta de llevar la por als pares i mares que
sovint acompanyen als infants fins davant la porta amb cotxe, que l'infant es faci més autònom i
responsable i de normalitzar-ho. 

El Sr. Martorell diu que s'han de tenir en compte els recursos que es tenen perquè farien falta
més policies per estar pendent de les entrades a les escoles perquè el més important és que sigui
segur. També podria implicar tallar carrers. En tot cas, està d'acord en promocionar que es faci
servir menys el cotxe. 

El Sr. Suñer, regidor PP, diu que està d'acord en el fons però si es decideix fer-ho, s'ha de fer bé i
s'ha de complir  i  no deixar-ho a  mitges.  Diu que no es pot traslladar la responsabilitat  als
voluntaris, col·laboradors o als comerciants. Pensa que cal prioritzar la seguretat dels infants. 

Finalitzat el debat, vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 20/9/2108, s'aprova
per unanimitat: 

«Moció per fomentar la implantació de camins escolars segurs a Porreres

Exposició de motius

Els  Camins  Escolars  Segurs  és  una  iniciativa  que  s'ha  dut  a  terme  a  diferents  poblacions
europees que pretén promoure i  facilitar  que els  infants vagin a l'escola a peu i  de manera
autònoma,  és  a  dir,  sense  l'acompanyament  dels  adults.  Es  tracta  d'un  vial  de  circulació
preferent, escollida entre aquells recorreguts més utilitzats pels alumnes, on s'assegura una alta
seguretat i confortabilitat als vianants. Els principals objectius de la iniciativa són la consecució
d'un model de mobilitat sostenible i l'assoliment d'una major seguretat als carrers dels nostres
pobles i ciutats. Certamen, d'una banda, es pretén apostar pels transports no motoritzats a peu i
bicicleta per tal de recuperar el caràcter cívic dels carrers com a llocs no només de passada, sinó
també de trobada i esplai.

D'altra banda, el sentiment de perillositat provocat pel trànsit és un dels principals motius dels
pares per negar als seus fills i filles la possibilitat  de desplaçar-se sols.  Per aquest motiu és
necessari, aconseguir augmentar la cofinança dels adults respecte a la seguretat dels carrers.

Aquestes rutes són molt beneficioses per al municipi, ja que sensibilitzen la ciutadana a través
del  treball  amb les  escoles  i  les  famílies,  promociones  millors  hàbits  d'accés  a  l'escola,  es
potencia  el  transport  públic,  a peu,  en bicicleta per un ús més racional  del  vehicle  privat  i
impulsa accions que augmenta la seguretat en els equipaments propers a les escoles garantint
l'accessibilitat  per  a  tothom.  A més  faciliten  als  infants  la  mobilitat  autònoma,  segura  i
sostenible, millora el coneixement del poble, la capacitat d'orientació, els ajuda a identificar les
situacions de perill i a triar els recorreguts més segurs i agradables.
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El procés d'elaboració i implantació d'un Camí Escolar Segur perquè tingui èxit ha d'aconseguir
implicar  infants,  professorat,  famílies,  escoles,  associacions  de  mares  i  pares,  comerços,  i
entitats on cada un d'ells tingui el seu paper.

Documents com la Declaració sobre els drets dels infants de l'ONU (19599, la Carta europea
dels drets dels vianants (1988), el Llibre Ver sobre l'ambient urbà (1990), la Recerca per a una
ciutat sense cotxes (1991) o bé la Carta d'Aalborg (1994) defensen la qualitat de vida als pobles
i ciutats i, en conseqüència, la qualitat de vida i els drets dels infants. En aquesta línia està la
campanya de Camí Escolar Segur, una campanya que pot donar un augment significatiu en la
millora de la qualitat de vida dels nostres infants i per tant també dels nostres adults, per tant, a
tot a la població en general. Considerem que és possible convertir Porreres en un poble més
proper als infants i per aquest motiu s'ha de fer l'esforç de repensar el nostre municipi. Com diu
el pedagog italià Francesco Tonucci que ha impulsat molts projectes dedicats a defensar els
drets dels infants i a fomentar la seva participació en la vida pública «Un poble adaptat a les
nines i els nins és millor per a tothom».

L'objectiu  d'aquesta  moció  és  que  l'Ajuntament  coordini  el  projecte  conjuntament  amb  la
implicació de tots els agents socials, tècnics i educatius del nostre municipi per a la creació dels
Camins Escolars Segurs a Porreres i al mateix temps coordini la seva implantació amb la resta
d'actors i agents implicats.

Per aquests motius, vista la proposa de MES, el ple municipal acorda:

PRIMER.- Què els serveis tècnics municipals de l'Ajuntament de Porreres, conjuntament amb el
Consell  Escolar Municipal,  les associacions de mares i  pares i  la  resta dels agents socials i
policia local, estudiïn i coordinin la implantació dels Camins Escolars Segurs de forma gradual
a partir del curs vinent escolar; destinant la dotació pressupostària necessària per implementar
aquelles actuacions que es considerin prioritàries.

SEGON.- Traslladar aquests acords al Consell Escolar Municipal, a les associacions de mares i
pares de les escoles, als comerciants, i a les entitats del municipi.

ONZÈ. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS I RESOLUCIONS DE BATLIA

Es dóna compte dels decrets i resolucions de batlia i la corporació queda assabentada. El Sr.
Mateu Suñer, regidor PP, diu que hi ha una convocatòria de 3 places de policia local i demana si
són places de nova creació. Es contesta que es tracta de cobrir les 3 places que hi ha actualment
de personal interí.

DOTZÈ. DACIÓ DE COMPTE ACORDS JUNTA DE GOVERN

Es dóna compte dels acords de les Juntes de Govern i la corporació queda assabentada. El Sr.
Mateu  Suñer,  regidor  PP,  demana  informació  d'una  factura  sobre  assessorament  jurídic  per
temes  de  contractació  i  s'explica  que  és  una  advocada  que  col·labora  en  la  tramitació
d'expedients.
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TRETZÈ. TORN OBERT DE PRECS I PREGUNTES.

El Sr. Jaume Martorell, batle accidental dona les següents informacions de batlia. Explica que a
conseqüència de les pluges de la setmana passada es va negar l'aparcament de Ses Forques.
Explica que un dels projectes d'obres pels quals s'ha sol·licitat  la  subvenció del  Consell  de
Mallorca és per arreglar l'aparcament, tant l'asfaltat com les canonades d'aigües. Diu que una
part es pot desviar cap a les pluvials però l'altra s'ha de desviar cap a les residuals perquè les
aigües són massa clorades per l'aigua de la piscina. També diu que els veïns del carrer Nou han
patit les conseqüències de les pluges però el problema no és l'obra que s'ha fet fa poc sinó que té
els seus orígens en la ronda de Porrera. També diu que si hi ha hagut un problema amb les
xarxes  dels  embornals  però  que  ja  s'ha  encarregat  que  s'arregli  a  càrrec  de  la  garantia  del
constructor.  Diu que això es  podrà solucionar  a  llarg termini.  Diu que amb el  nou vial  no
arribarà l'aigua a les residuals. També diu que s'informarà els veïns que intentin que l'aigua de
pluja de les teulades no connecti amb les residuals.

El Sr.  Mateu Suñer, regidor PP,  diu que es deixa brutor a la plaça d'en Mora per costum i
demana que s'ha pensat fer. La Sra. Coloma Bover, regidora medi ambient, contesta que hi estan
pendent i que han reforçat la vigilància, però que encara no s'ha pogut tenir constància de qui és
la persona responsable. Demana col·laboració ciutadana i que si algú té cap informació que per
favor ho traslladi a l'ajuntament i s'adoptaran les mesures que pertoquin. El Sr. Suñer diu que si
es posen sancions han de servir d'exemple.

El Sr. Suñer, regidor PP, diu que hi ha clots al carrer d'en Mora i se'n pren nota.

El  Sr.  Suñer,  regidor  PP,  demana  informació  sobre  el  tancament  de  la  residència  i  quines
gestions ha fet l'ajuntament, encara que es tracti d'una empresa privada i ho gestioni el Consell
Parroquial. El Sr. Martorell, batle accidental, contesta que les gestions les ha fet personalment la
Sra. Francisca Mora, la batlessa, la qual ho podrà explicar millor. 

El Sr. Suñer, regidor PP, demana si el resultat dels pressuposts participatius ja és definitiu. Es
contesta que ha de passar per una comissió tècnica i s'ha de mirar, per exemple, si els espais de
n'Hereveta s'adapten a la normativa. El Sr. Suñer demana que no quedin projectes incomplets
perquè  sinó  queden  desvirtuats.  Per  exemple,  diu,  si  guanya  el  projecte  de  millores
arquitectòniques però no és concreta que s'ha de fer, queda com un «brindis al sol».

El Sr. Miquel Àngel Veny, regidor PSOE, demana si s'ha demanat la subvenció de la Borsa
d'Allotjaments Turístics i es contesta que s'ha presentat un projecte sobre senyalització de rutes
cicloturístiques. El  Sr.  Veny demana si  s'ha demanat  una subvenció d'esports per a material
inventariable i es contesta que sí. També demana si s'ha demanat una subvenció publicada en el
BOIB de dia 30//2018 sobre vehicles elèctrics i eficiència i es contesta que es demanarà un
projecte sobre il·luminació exterior.

El Sr. Veny, regidor PSOE, diu que a la Comissió de Circulació la policia va informar que calia
millorar la senyalització de l'aparcament limitat i creu que s'ha de fer bé. La Sra. Margalida
Palerm, regidora de circulació, contesta que està funcionat i pren nota.

El Sr. Veny, regidor PSOE, demana informació sobre el servei de vigilància rural. La Sra. Bover,
regidora  de  medi  ambient  explica  que  es  va  contractar  a  una  persona  amb  la  qualificació
adequada  per  prestar  el  servei  mitjançant  un  contracte  menor.  Diu  que  la  seva  funció  és
dissuasiva i informativa. Explica que l'abocador de Son Mora Negrí està controlat i a més s'han
netejat alguns camins rurals de fems. Explica que el vehicle està en rènting. També s'encarrega
del control de coloms.
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El Sr. Veny, regidor PSOE, diu que en el camí de Son Fonollar hi ha molta brutor de cans i els
veïns es queixen bastant. La Sra. Bover, regidora de medi ambient, diu que s'ha demanat més
vigilància policial però no poden estar just pendent d'això perquè tenen pocs recursos i altres
feines. Diu que s'han fet campanyes, penjat cartells, instal·lats pipicans. Diu que estan pensant
les mesures a adoptar de cara a l'any que ve.

El Sr. Joan Barceló, regidor MES, demana quin control hi ha de la qualitat d'obra i de contracte
de l'empresa que va executar el carrer Nou. Diu que després de l'obra nova, amb les passades
pluges, quan només plogué 50 l s'ha aixecat l'asfalt. Demana si s'han exigit responsabilitats a
l'empresa adjudicatària o si ho arreglaran. El Sr. Martorell contesta que, com ha explicat abans,
el problema no és de l'obra, sinó de les reixes dels embornals que s'han hagut de reparar amb la
garantia de l'empresa constructora. El problema, diu, és de la ronda de Porreres.

El Sr. Joan Barceló, regidor MES, diu que la placeta de darrere l'església torna a estar ple de
cotxes aparcats. A un plenari ja ho comentàrem i es va resoldre, però ara ja hi tornen a aparcar.

El Sr. Joan Barceló, regidor MES, diu que la rotonda del molí d'en Negre està plena de cotxes i
dificulta poder fer-la i no té visibilitat. Ja s'havia demanat i torna a estar igual. El Sr. Martorell
diu que la policia ha de fer els plànols per poder passar-ho als pintors per fer la ratlla groga. La
Sra. Maria Rosa Juan, MES, diu que hi aparquen camions grossos. El Sr. Martorell creu que serà
alguna persona en concret i que s'intentarà contactar per fer-li saber que no hi poden aparcar.

El Sr. Barceló, regidor MES, demana si hi ha un catàleg de camins públics perquè en temps
passats hi era. Diu que el volen consultar perquè hi ha un camí públic que s'ha privatitzat. El Sr.
Martorell contesta que sí, que el varen redactar els tècnics del Consell i que està obert. Explica
que està publicat a la web i que també es pot consultar en paper.

El  Sr.  Joan  Barceló,  regidor  MES,  diu  que  al  compte  de  Facebook  d'Esports  Porreres
l'ajuntament va felicitar al Sr. Bernat Xavier Xamena pel resultat en un campionat de triatló.
Demana que no s'exclogui a ningú i també es feliciti a esportistes com per exemple Catalina
Lladó o Magdalena Oliver. El Sr. Gaspar Mora, regidor cultura, diu que no es tracta d'un compte
municipal. El Sr. Adrià Aragunde, regidor esports, diu que es procura tenir en compte a tots els
esportistes i que recentment es va fer una entrevista de Ràdio a aquestes esportistes, entre altres.

La Sra. Mª Rosa Juan, regidora MES, demana si una estanteria o una cadira s'ha de posar dins
una bossa vermella per dur al punt verd. La Sra. Bover contesta que no perquè són voluminosos.

La Sra. Mª Rosa Juan, regidora MES, demana quan es convocarà el Patronat de l'Escola de
Música i el Sr. Gaspar Mora, regidor cultura, contesta que l'Escola de Música ara està fent les
inscripcions i que llavors es podria convocar. 

La Sra. Mª Rosa Juan, regidora MES, demana com està el projecte de millorar el pati de l'Escola
Nova dels pressuposts participatius i es contesta que està pendent de les obres de la conselleria.

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,  

ACTA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA NÚM. 9 DE 24/9/2018


