
  

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

• Núm. 5/2018.
• Caràcter: ordinària.
• Data: 28/5/2018.
• Horari: de 20.05 a 22,03 hores. 
• Lloc: Sala de sessions de l’Ajuntament de Porreres.
• Regidors/es assistents: Francisca Mora Veny, Batlessa (El Pi); Jaume Martorell Mesquida (El

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

• Excusen  la  seva  assistència  per  motius  laborals:  Adrián  Aragunde  Salom  (El  Pi);  Maria
Magdalena Barceló Vanrell (PP).

• Secretaria - intervenció: Maria del Mar Estarellas Pascual. 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

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

PRIMER.  ACTE  D'AGRAÏMENT  PELS  SERVEIS  PRESTATS  A  LA  SRA.  MATAS  PELS
SERVEIS PRESTATS AMB MOTIU DE LA SEVA JUBILACIÓ. 

La corporació agraeix els serveis prestats a la Sra. Maria Matas Gelabert com a treballadora familiar amb
motiu de la seva jubilació forçosa per edat.  

SEGON. ESTUDI I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ AN TERIOR.

En compliment del que disposa l'art. 97.2 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim
local de les Illes Balears, la Sra. Batlessa demana si algun membre de la corporació vol formular qualque
observació a l'acta de la darrera sessió anterior.  Atès que ningú formula cap observació s’aprova per
unanimitat l’acta de la sessió plenària ordinària núm. 4 de 23/4/2018.

TERCER.  APROVACIÓ  INICIAL  DEL  PROCEDIMENT  D'OCUPACI Ó  DIRECTA  DELS
TERRENYS PER A LA CONSTRUCCIÓ DEL VIAL DE CONNEXIÓ ENTRE EL CARRER DE
LA SANT CREU I EL CARRER PONT. 

La Sra. Batlessa diu que es tracta de la primera passa per iniciar l'expedient d'ocupació directa per a
l'obtenció dels terrenys per executar el vial. Diu que s'ha rebut una subvenció directa del Consell d'un
milió d'euros que es el cost del primer tram del vial. Diu que ja s'ha enviat l'esborrany del conveni i que
s'ha comptat amb la col· laboració tècnica del Consell. Aquest vial ha d'enrevoltar el nucli urbà per treure
el transit pesat de dins el municipi. També donara una major comunicació entre l'institut i el futur polígon
industrial. 

El  Sr.  Joan Barceló, regidor MES, diu: «Estam a favor de les rondes perquè són molt  necessàries i
reclamades per descongestionar centre. Estem contents que s'hagi arribat a un acord amb el CIM i s'hagi
triat una ronda que s'acosti al màxim al nucli urbà i més respectuosa amb el medi ambient i no com
creiem que es tenia inicialment previst, més a les a fores i dins rústic (com passa a altres municipis com
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Campos). Però per altra part tenim una sèrie de dubtes. Primer, tot depèn de quin ús es doni als terrenys
del voltant. Més enllà, seguirà essent rústic?. Segons la proposta d'acord d'ocupació directa per l'obtenció
de  terrenys  destinats  a  sistemes  generals  i  dotacions  públiques.  A l'esborrany  del  conveni  amb  els
propietaris es diu que hi ha un compromís de manteniment dels terrenys amb la condició de sòl urbà.
L'Ajuntament de Porreres es compromet a mantenir  la classificació com a sòl  urbà de la finca aquí
descrita tal com es va classificar al planejament vigent si bé aquest compromís no afecta la possible
inclusió de canvis en la qualificació/zonificació dels terrenys i la delimitació de les unitats d'actuació a fi i
efecte de millorar l'ordenació i agilitzar la gestió urbanística". Però sabem que hi ha gent afectada que té
terrenys que tota sa vida ha pagat com a terrenys urbans (uns 300-450 euros aproximadament ) cada any. I
s'altre dia des de s'ajuntament se'ls informa que el solar passa a ser rústic i que per ara no es pot fer res.
Com s'arreglarà això? Entenem que si tota la vida han pagat com urbà l'expropiació ha de pagar com urbà,
no com a rústics. Per altra banda, com quedem els terrenys que van del vial al cas urbà? Passaran a ser
urbanitzables? Porreres creix cap a defora i l'interior es degrada. Ha passat també a la majoria de pobles.
Convé créixer  il· limitadament?  El  que  hem d'exigir  és  que,  davant  el  perill  que  torni  la  bombolla
immobiliària no es reactivi per culpa de la nova ronda. El progrés té contrapartides. És un fet que al
municipi li manquen zones verdes (i aquest ha estat un dels principals problemes a l'hora d'elaborar les
noves NNSS) s'hauria d'aprofitar  perquè l'ajuntament  pensés a dedicar terrenys precisament  a Zones
Verdes. I invertir-hi. Creiem que seria un error habilitar un altre espai per créixer més, ja que seria una
irresponsabilitat perquè el municipi no està preparat i tampoc és el nostre model de creixement urbà. En
aquests moments ja ens queda petita l'escola nova, i també Institut... Per descomptat que la gent demana
que  s'acabi  la  ronda.  Tots  els  grups  municipals  ho  duen  a  la  passada  campanya  electoral  als  seus
programes però els dubtes hi són.»

El Sr. Veny, regidor PSOE, diu que es ben necessari. 

El Sr. Suñer, regidor PP, diu que ja s'ha debatut i s'ha aprovat pel ple a través de la modificació de normes
subsidiàries les zones de creixement. Crec que ja està discutit i que es tracta de començar la tramitació del
que està aprovat. 

Finalitzat  el  debat,  vist  el  dictamen favorable  de  la  Comissió  Informativa  de  24/5/2018,  el  Ple  de
l'Ajuntament adopta el següent acord per unanimitat:

ACORD D'OCUPACIÓ DIRECTA PER A L'OBTENCIÓ DE TERRENYS DESTINATS A SISTEMES
GENERALS I DOTACIONS PÚBLIQUES

Els titulars dels terrenys que s'indiquen estan afectats per la construcció d'un vial de connexió entre el
carrer de la Santa Creu i el carrer Pont amb visat núm. 9077/PR761 de 25/1/2018 la qual està classificada
com a sòl urbà, segons el  projecte de vial  públic redactat per l’Enginyer  de Camins Mateu Estrany.
L’Ajuntament té interès en la realització anticipada del vial perquè així s’aconseguirà una millor mobilitat
i avançar en la continuïtat de la via que enrevolta el nucli urbà aconseguint així una circulació més segura
i més eficient. Suposant això una millora general pel conjunt del nucli de població.

El Ple del Consell de Mallorca, a la sessió extraordinària i urgent duta a terme el dia 14/5/2018, va atorgar
una subvenció nominativa a l'Ajuntament de Porreres d'un milió d'euros per a la construcció del vial de
connexió. 

El 22/5/2018 s'ha emès un informe tècnic segon el qual «les normes subsidiàries de 1998, vigents el dia
d’avui, qualifica els terrenys afectats per la construcció d'un vial de connexió entre el carrer de la Santa
Creu i el carrer Pont segons el projecte redactat per Sr. Mateu Estrany, amb visat núm. 9077/PR761 de
25/1/2018, com a sistema viari  inclòs en la unitat  d'actuació nº 7 i  nº  8,  que afecta les finques que
s'indiquen».

Vist  que  l’article  96  de  la  Llei  12/2017  d’Urbanisme  estableix  que  a  través  de  l’ocupació  directa
l’administració  disposa dels terrenys destinats a  sistemes i  dotacions públiques de cessió obligatòria
inclosos dins un àmbit subjecte a reparcel· lació abans de l’aprovació definitiva d’aquesta. Mitjançant
l'ocupació directa, l'administració disposarà dels terrenys destinats a sistemes i dotacions públiques de
cessió obligatòria inclosos en un àmbit subjecte a reparcel· lació abans de l'aprovació definitiva d'aquesta i
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previ  reconeixement  de  l'aprofitament  subjectiu  i  del  dret  de  les  persones  propietàries  afectades  a
participar en aquesta reparcel· lació. La Sentència del Tribunal Constitucional 61/1997, de 20 de març, va
definir l'ocupació directa com una modalitat d'expropiació amb «pagament en espècie».

La Legislació aplicable és la següent:
— L'article 96 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre d'urbanisme de les Illes Balears.
— Els articles 289 i 290 del Reglament general de la Llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl,
per a l'illa de Mallorca.
— Els articles 42 a 48 del Text refós de la Llei de Sòl i Rehabilitació Urbana aprovat per Reial decret
Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre.
— L'article 112 de la Llei d'Expropiació Forçosa de 16 de desembre de 1954.
— L'article 3.4 del Reglament de la Llei d'Expropiació Forçosa aprovat per Decret de 26 d'abril de 1957.
—  Els  articles  22  a  28  del  Reial  decret  1093/1997,  de  4  de  juliol,  pel  qual  s'aproven  les  normes
complementàries al Reglament per a l'execució de la Llei Hipotecària sobre Inscripció en el Registre de la
Propietat d'Actes de naturalesa Urbanística.

Vists els informes emesos pels serveis tècnics municipals sobre la relació de terrenys i propietaris afectats
per l'ocupació directa, amb indicació dels aprofitaments urbanístics corresponents a cadascun d'aquests i
la Unitat d'Actuació on hauran de fer-se efectius els seus drets i la tramitació establerta en la Legislació
aplicable, en virtut de l'article 3.4 del Reglament de la Llei d'Expropiació Forçosa aprovat per Decret de
26 d'abril de 1957,  i l'article 96 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre d'urbanisme de les Illes Balears, el
Ple adopta el següent ACORD

PRIMER. Iniciar expedient d'ocupació directa per a l'establiment del sistema general o dotació pública
per la construcció d'un vial de connexió entre el carrer de la Santa Creu i el carrer Pont, els terrenys que a
continuació es relacionen. 

EXPROPIACIÓ

Ubicació Referència cadastral
Dades
Registrals

Superfíci
e

Qualificat  /
Assimilat a

Preu
Import
parcial
projecte

C/  CM  Na
Bosca  Sòl,
07260
Porreres

2145963ED0724N0001RK

Finca:
12.888
Tom: 3.065
Llibre: 240
Foli: 181

143,00
m2

Urbà assimilat a
secà amb arbres

9,15 1.308,45

C/  CM  Na
Bosca  Sòl,
07260
Porreres

2145973ED0724N0001ZK

Finca:
16.289
Tom: 4136
Llibre: 284
Foli: 71

142,00
m2

Urbà assimilat a
secà

7,48 1.062,16

Pol. 2 
Parcel· la 304

07043A002003040000HO Finca: 9.911
Tom: 4.665
Llibre: 328
Foli: 70

198,00
m2

Rústic  assimilat
a secà

7,48 1.481,04

Pol. 2
Parcel· la 306
A

07043A002003060000HR

Finca: 9747 
Tom: 4705
Llibre: 332
Foli: 18

1.689,00
m2

Rústic  assimilat
a secà

7,48 12.633,72

Pol. 2
Parcel· la 305

07043A002003050000HK

Finca: 9747 
Tom: 4705
Llibre: 332
Foli: 18

2.288,00
m2

Rústic  assimilat
a secà

7,48 17.114,24
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Pol  2.
parcel· la 60

2145960ED0714N0001MF

Finca: 9.747
Tom: 4.705
Llibre: 332
Foli: 18

307,00
m2

Urbà assimilat a
secà

7,48 2.296,36

C/  CM  Es
Segue  Sòl,
07260
Porreres

2145961ED0724N0001OK

Finca:
11.42/11.429
Tom: 2.908
Llibre: 228
Foli:
192/194

374,00
m2

Urbà assimilat a
secà amb arbres

9,15 3.422,10

Pol.  2.
parcel· la 284

2145901ED0724N0001XK

Finca:5.742/
BIS
Tom: 4195
Llibre: 290
Foli: 113

2.265,00
m2

Urbà assimilat a
secà

7,48 16.942,20

C/  CM  Na
Bosca  Sòl,
07260
Porreres

2145903ED0724N0001JK

Finca:
12.885
Tom: 3.065
Llibre: 240
Foli: 176

281,00
m2

Urbà assimilat a
secà amb arbres

9,15 2.571,15

C/  CM  Na
Bosca  Sòl,
07260
Porreres

2145902ED0724N0001IK

Finca:
16.290
Tom: 5.063
Llibre: 375
Foli: 153

417,00
m2

Urbà assimilat a
secà

7,48 3.119,16

C/  CM  Na
Bosca  Sòl,
07260
381Porreres

2145972ED0724N0001SK

Finca:
12.887
Tom: 3.480
Llibre: 258
Foli: 100

51,00 m2 Urbà assimilat a
secà

7,48 381,48

Santiago
Ramon  y
Cajal  Sòl,
07260
Porreres

2145904ED0724N0001EK

---

238,00
m2

Urbà  assimilat
urbà

277,
00

65.926,00

SERVITUD DE PAS

Pol.  2.
parcel· la 284

2145901ED0724N0001XK

Finca:5.742/
BIS
Tom: 4195
Llibre: 290
Foli: 113

22,00 m2 Urbà assimilat a
secà

0,49
56

10,90

Pol. 2
Parcel· la 290

07043A002002900000HU

Finca:
10.626
Tom: 4.948
Llibre: 363
Foli: 69

231,00
m2 Rústic 

0,49
56

114,48

OCUPACIÓ TEMPORAL 

ACTA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA NÚM. 5 DE 28/5/2018



  

C/  CM  Na
Bosca  Sòl,
07260
Porreres

2145963ED0724N0001RK

Finca:
12.888
Tom: 3.065
Llibre: 240
Foli: 181

41,00 m2 Urbà assimilat a
secà amb arbres

0,28
27

11,59

Pol. 2 
Parcel· la 304

07043A002003040000HO

Finca: 9.911
Tom: 4.665
Llibre: 328
Foli: 70

90,00 m2 Rústic  assimilat
a secà

0,28
27

25,44

Pol. 2
Parcel· la 306

07043A002003060000HR

Finca: 9747 
Tom: 4705
Llibre: 332
Foli: 18

201,00
m2

Rústic  assimilat
a secà

0,28
27

56,82

Pol. 2
Parcel· la 305

07043A002003050000HK

Finca: 9747 
Tom: 4705
Llibre: 332
Foli: 18

375,00
m2

Rústic  assimilat
a secà

0,28
27

106,01

Pol  2.
parcel· la 60

2145960ED0714N0001MF

Finca: 9.747
Tom: 4.705
Llibre: 332
Foli: 18

21,00 m2 Urbà assimilat a
secà

0,28
27

5,94

Pol.  2.
parcel· la 284

2145901ED0724N0001XK

Finca:5.742/
BIS
Tom: 4195
Llibre: 290
Foli: 113

220,00
m2

Urbà assimilat a
secà

0,28
27

62,19

C/  CM  Ne
Bosca  Sòl,
07260
Porreres

2145972ED0724N0001SK

Finca  de
Porreres:
12.887
Tom: 3.480
Llibre: 258
Foli: 100

28,00 m2 Urbà assimilat a
secà

0,28
27

7,92

AFECCIÓ ELEMENTS EDIFICATS

C/  CM  Ne
Bosca  Sòl,
07260
Porreres

2145902ED0724N0001IK

Finca  de
Porreres:
16.288
Tom: 4.136
Llibre: 284
Foli: 67

50,00 m2 Urbà assimilat a
secà

550,
00

27.500,00

C/  CM  Ne
Bosca  Sòl,
07260
Porreres

2145972ED0724N0001SK

Finca:
12.887
Tom: 3.480
Llibre: 258
Foli: 100

10,00 m2 Urbà assimilat a
secà

277,
00

2.770,00

SEGON. Publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears la relació de terrenys i propietaris afectats per
l'ocupació  directa.  Així  mateix,  estarà  a  la  disposició  dels  interessats  a  la  seu  electrònica  d'aquest
Ajuntament.

TERCER. Notificar personalment a les persones propietàries i titulars de drets inscrits en el Registre de la
Propietat, i a la resta de persones titulars de drets que siguin coneguts, l'ocupació prevista i formalitzar el
conveni que ho regula, el qual s'adjunta com annex I.   
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QUART.  Notificar  el  present  acord  al  Registre  de  la Propietat,  sol· licitant  certificació  de  domini  i
càrregues de les finques afectades i la pràctica dels seients que corresponguin.

ANNEX I.  ESBORRANY DE CONVENI SOBRE OCUPACIÓ DIRECTA DE TERRENYS PER A
VIAL DE CONNEXIÓ entre el carrer de la Santa Creu i el carrer Pont ENTRE L'AJUNTAMENT DE
PORRERES

Porreres, xx de juny de 2018. 

ACTUEN 

D’una banda, la Sra. Francisca Mora Veny en la seva condició de Batlessa-President de l’Ajuntament de
Porreres, actuant d’acord amb les potestats que li reconeix l’article 21 de la Llei 7/1985 Reguladora de les
Bases de Règim Local i la resta de normativa d’aplicació. També d’acord amb l’acord del Ple de dia
28/5/2018.

D’una altra banda, el/la Sr./a XXX, amb DNI .............., i domicili al C/   i telèfon...

EXPOSEN 

El/la Sr./a XX  és propietari/a d’un terreny afectat pel present conveni que a les Normes Subsidiàries de
Porreres està classificada com a sòl urbà, inclosa dins la unitat d’actuació núm. 7 i 8 i qualificada en part
com a sòl lucratiu i en part com a vial públic que s'indica a continuació d’acord amb el projecte redactat
per l’Enginyer de Camins Mateu Estrany amb visat núm. 9077/PR761 de 25/1/2018. A continuació es
descriuen els terrenys afectats: 

Ubicació Referència cadastral Dades Registrals

EXPROPIACIÓ 

Superfície Qualificat / Assimilat a Preu Import parcial projecte

SERVITUD DE PAS (TRASLLAT D'UNA LÍNIA TELEFÒNICA AÈRIA/CONNEXIÓ DRENATGE
TUB RIBLOC D 1500 MM)

Superfície Qualificat / Assimilat a Preu Import parcial projecte

OCUPACIÓ TEMPORAL

Superfície Qualificat / Assimilat a Preu Import parcial projecte

AFECCIÓ ELEMENTS EDIFICATS

Superfície Edificació Preu Import parcial projecte

L’Ajuntament té interès en la realització anticipada del vial de ronda, ja que així s’aconseguirà una millor
mobilitat i avançar en la continuïtat de la via que enrevolta el nucli urbà aconseguint així una circulació
més segura i més eficient. Suposant això una millora general pel conjunt del nucli de població.

Vist  que  l’article  96  de  la  Llei  12/2017  d’Urbanisme  estableix  que  a  través  de  l’ocupació  directa
l’administració  disposa dels terrenys destinats a  sistemes i  dotacions públiques de cessió obligatòria
inclosos dins un àmbit subjecte a reparcel· lació abans de l’aprovació definitiva d’aquesta.
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Vist que els terrenys tot i estar classificats com a sòl urbà tenen la condició bàsica de sòl rural, essent
intenció  de l’Ajuntament  el  manteniment  de la  classificació  de  sòl  urbà  d’acord  amb la  Disposició
Transitòria Onzena de la Llei 12/2017 d’Urbanisme. 

ESTIPULACIONS

Primera. Cessió i ocupació dels terrenys destinats a vial públic.

El/la  Sr./a  XX cedeix per ocupació directa a l’Ajuntament  de Porreres els  terrenys afectats per a  la
prolongació  del  vial  públic  que s'ha indicat  abans a fi  i  efecte que l’Ajuntament  dugui  a  terme les
corresponents obres d’execució del vial. 

Entenent-se que a través del present conveni els terrenys es troben a disposició de l’Ajuntament i, per
tant, l’Ajuntament pot dur a terme totes les operacions, estudis, projectes i licitacions necessàries per a
l’execució del vial, així l’Ajuntament pot accedir i ocupar els terrenys a aquests efectes. 

L’inici del còmput del termini establert a l’article 96 de la Llei 12/2017 d’Urbanisme es produirà en el
moment que s’hagin adjudicat les obres i es notifiqui o es lliuri la concreta acta d’ocupació. 

Segona. Manteniment dels terrenys amb la condició de sòl urbà. 

L’Ajuntament  de Porreres es compromet a mantenir la classificació com a sòl  urbà de la finca aquí
descrita tal com es va classificar al planejament vigent si bé aquest compromís no afecta la possible
inclusió de canvis en la qualificació/zonificació dels terrenys i la delimitació de les unitats d’actuació a fi
i efecte de millorar l’ordenació i agilitzar la gestió urbanística.  

Tercera. Termini per a la realització de l’acta d’ocupació i durada del conveni.

S’estableix un termini màxim de dos anys des de la signatura del present conveni perquè es realitzi l’acta
d’ocupació dels terrenys. Transcorregut aquest termini  sense que s’hagi  realitzat l’acta d’ocupació el
present conveni quedarà sense cap tipus d’efectes.

Quarta. Jurisdicció. El coneixement de les qüestions que es deriven d’aquest conveni, un cop esgotada la
via administrativa, correspon en tot cas, a la jurisdicció contenciosa administrativa.

En prova de conformitat,  signen el  present  conveni, per  duplicat,  en el  lloc  i  data al  començament
indicats.»

QUART. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES N NSS PER A LA SUPRESSIÓ
DE LES UA-1, UA-2 I UA-3

El Sr. Martorell, regidor urbanisme, diu que es proposa suprimir aquestes Unitats d'Actuació perquè ja
estan urbanitzades i disposen d'aigua i llum i no te sentit que estiguin vigents. Es tracta d'una modificació
puntual que no requereix avaluació d'impacte ambiental. 

Finalitzat  el  debat,  vist  el  dictamen  favorable  de  la  Comissió  Informativa  de  24/5/2018,  el  ple  de
l'Ajuntament aprova el següent acord amb 7 vots a favor (6 EL PI i 1 PSOE) i 4 abstencions (2 PP, 2
MES):

«Vista la memòria de Supressió de les UA1, UA2 i UA3 de les Normes Subsidiàries de Plantejament
redactada pel GAAT el maig de 2018 en el que es motiva la modificació del planejament urbanístic vigent
de 1998, en tractar-se d’unitats executades.

El present document s’ha de considerar com una modificació del planejament urbanístic vigent previstes a
l’article 73 de la «Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears, que emmarca el
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procediment  a dur a terme per a la modificació o supressió de les unitats d'actuació previstes en el
planejament. 

En el punt 5 de l’article 9 de la Llei 12/2016 de 17 d’agost, d’avaluació ambiental de les Illes Balears es
determina que 5. Tampoc se subjecten als procediments d’avaluació ambiental estratègica, d’acord amb
l’article 3.5 de la Directiva 2001/42/CE, les modificacions d’escassa entitat que l’òrgan ambiental declari,
previ informe tècnic, que no tenen efectes significatius en el medi ambient. 

Per tot això, el ple de la corporació adopta el següent acord:

Primer. Aprovar inicialment la Modificació de les Normes Subsidiàries en el següent sentit: 
• Canvis a la cartografia: es modifiquen els plànols 19 i 20 de Classificació del sòl, nucli urbà de

Porreres.
• Canvis a la normativa: s’eliminen les tres fitxes de les UA1, UA2 i UA3. 

Segon.  Sotmetre  l'expedient  al  tràmit  d'informació  pública  durant  un  termini  de  vint  dies  hàbils,
mitjançant  un  anunci  en  el  Butlletí  Oficial  de  les  Illes  Balears  i  en  l'adreça  electrònica  municipal
http://www.porreres.cat/. Donar audiència a les persones propietàries afectades durant idèntic termini. 

Tercer. L’aprovació definitiva s’haurà de pronunciar sobre les al· legacions presentades i publicar en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears. Així mateix, s’ha de publicar en l’adreça electrònica municipal i s’ha
de comunicar a l’Arxiu d’Urbanisme de les Illes Balears i al consell insular corresponent. 

CINQUÈ. DACIÓ DE COMPTE DE LES BASES DEL PRESSUPOST PARTICIPATIU 2018.

La Sra. Batlessa explica que es dóna compte de les bases que han de regir el pressupost participatiu per un
import de 100.000 €. Diu que és semblant al de l'any passat però s'ha intentat corregir alguns millores que
s'han produït amb l'experiència d'enguany. Diu que, per evitar que una entitat que tingui més capacitat de
mobilització  s'endugui  el  projecte,  es  proposen  que un  50%  sigui  per  entitat  i  l'altre  per  opcions
particulars. També es farà un esforç tècnic per fer una valoració aproximada de les propostes. Enguany, el
grup impulsor ha estat els representants de les associacions i entitats, en lloc dels partits polítics, amb
l'objectiu  de  democratitzar-ho  i  perquè  fossin  els  mobilitzadors  del  municipi.  Es  podrà  votar
telemàticament amb l'ajuda d'una plataforma de la web del Consell de Mallorca. Esperes que la gent
s'animi a presentar propostes per cobrir vertaderes necessitats i es farà un repartiment d'informació casa
per casa.

El Sr.  Barceló,  regidor MES,  demana quina quantitat es destina finalment  a cada projecte del 2017,
l'actual, ja que el projecte del pati de l'Escola Nova no es realitzarà fins que acabin les obres d'ampliació
de l'escola. La Sra. Batlessa diu que hi ha hagut un conflicte amb l'execució de les obres de la conselleria i
s'intentarà canviar-ho d'ubicació sense canviar l'essència del projecte. Es comenta que si no es pogués fer
enguany, la partida aniria al romanent i s'hauria de pressupostar l'any vinent.

Finalitzat el debat es dona compte de les bases del procés del pressupost participatiu i la corporació queda
assabentada. 

BASES DEL PROCÉS DEL PRESSUPOST PARTICIPATIU

1. INTRODUCCIÓ

L'Ajuntament de Porreres, a través de l'àrea de Participació Ciutadana, convoca un procés de pressupostos
participatius que pretén posar a debat, identificar prioritats i decidir determinades partides de despesa que
correspon al pressupost municipal del pròxim exercici pressupostari. El pressupost municipal ordena de
forma eficient els recursos econòmics de què disposa el municipi, així com les despeses que es deriven de
l'execució de les competències de l'Ajuntament en funció de les directrius principals que el defineixen.
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Els pressuposts participatius suposen un pas més per part de l'Ajuntament de Porreres en el seu esforç per
esdevenir més transparents, propers a la ciutadania i fomentar una cultura més democràtica i participativa
en el poble. Així, els pressupostos participatius són un mecanisme que articula la participació directa de la
ciutadania en l'elaboració de part dels pressupostos públics. Permeten doncs que la gent del poble tingui
una influència directa en les finances municipals i els seus efectes, a través de propostes en polítiques
concretes. Aquest any és el segon en què se celebren els Pressupostos Participatius, després de l'èxit de
participació de l'any passat, amb més de 12% de participació (tota la informació al web municipal). És
també una de les actuacions que preveu el Pla Director de Participació Ciutadana 2017-2020 recentment
aprovat pel consistori.

Aquest  procés pretén ajudar  a  potenciar  la  participació  ciutadana,  entesa  com a instrument  de co  -
responsabilitat en la presa de decisions municipals. És també una nova fórmula de participació dintre de
la democràcia deliberativa que contempla la democràcia representativa i  en la qual,  participar, també
significa decidir.

Els objectius específics que es pretenen obtenir són els següents:
1. Fer possible la reflexió sobre les necessitats, identificar demandes i prioritzar-les en funció de la seva
necessitat i del temps (diagnòstic i plantejament estratègic).
2. Prendre decisions concretes, executables d'acord amb la viabilitat i el volum de recursos disponibles de
l'Ajuntament i fixar-ne els terminis d'execució.
3. Afavorir la participació i implicació directa del teixit associatiu i de la ciutadania no associada.

2. OBJECTE

Aquestes bases tenen per  objecte determinar  un procediment  de proposta i  consulta  ciutadana per  a
identificar  la  destinació  de  despeses  per  a  programes  i  actuacions,  d'acord  amb  la  disponibilitat
pressupostària aprovada per aquest procés al pròxim exercici pressupostari.

Aquest procediment s'atendrà als següents principis bàsics:
➢ Auto - reglament
➢ Vinculant
➢ Universal
➢ Deliberatiu
➢ Amb un sistema de seguiment i control social

3. RÈGIM JURÍDIC

El  règim jurídic  d'aplicació  és  el  que  deriva  dels  articles  69 i  70 bis  de  la  Llei  7/85 de  2  d'abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local i de l'art. 116 de la Llei 20/2006 de 15 de desembre, Municipal i
de Règim Local de les Illes Balears, mitjançant el procediment que preveu l'art. 75 de la Llei 39/2015, de
2 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

4. DOTACIÓ FINANCERA

Del pressupost de despeses del pròxim exercici pressupostari es reserva l'import que determini l'òrgan
municipal corresponent especificat a l'annex d'aquestes bases participatives, per tal que es puguin decidir
les finalitats a les quals s'apliquen aquests recursos.

5. TIPUS DE PROPOSTES

Es  pot  presentar  qualsevol  proposta  del  tipus  de  despeses  admeses  segons  l'annex  d'aquestes  bases
participatives que sigui de competència municipal.

Les propostes presentades han de generar un impacte positiu en el territori on es decideixin i han de tenir
una visió global de municipi. Han de ser iniciatives concretes valorables econòmicament i, en la mesura
del possible, permetre múltiples ubicacions en el territori. Així mateix, han de ser actuacions gestionables
pels serveis municipals competents. Les propostes hauran de complir les següents condicions:
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1. Tenir una visió de poble i generar impacte al conjunt del territori municipal.
2. Donar resposta a una necessitat concreta.
3.  Fer referència a àmbits  i  temes de competència municipal  i  ser coherents amb els valors i  plans
municipals aprovats.
4. Garantir l'equilibri territorial i sectorial.
5. Ser viables en l'àmbit tècnic i juridiconormatiu (han de complir la normativa vigent que les reguli,
segons la temàtica de la proposta).
6. Han de ser iniciatives concretes i s'han de poder programar en un espai de temps específic (amb un
inici i final).
7. Han de ser propostes que puguin valorar-se econòmicament i que no tinguin un cost superior al total
destinat en el procés.
8. Han de ser propostes que no generin exclusió social  i  han d'afavorir en la mesura del possible la
diversitat de col· lectius.
9. Han de ser equitatives des d'un punt de vist gènere i el màxim de sostenible possibles amb el medi
ambient.
10. Les propostes que es presentin no poden ser actuacions que ja s'estiguin duent a terme (sí que poden
tractar-se de millores),  ni  despeses obligatòries  per  part  de  l'Ajuntament,  plans  d'ajut  ja  existents  o
subvencions que s'atorguen.
11. Es podran unir diverses propostes de naturalesa similar si la comissió tècnica ho considera oportú,
prèvia deliberació amb les parts proposants.
12. No poden referir-se a inversions ja previstes, que estiguin condicionades a l'obtenció d'una subvenció
o de finançament extern ni decisions de govern.
13. No poden referir-se a la realització d'actuacions que puguin suposar una modificació o incompliment
de les relacions contractuals que tingui l'Ajuntament.
14. Tampoc són possibles les que es proposin en nom de l'Ajuntament o de les seves àrees, en nom de
l'equip de govern o partits polítics.

6. CRITERIS D'AVALUACIÓ DE LES PROPOSTES

Per tant, a partir del tipus de propostes presentat a l'apartat anterior, definim a continuació els criteris que
es tindran en compte a l'hora d'avaluar cada proposta:
•  Criteri de legalitat: les propostes presentades hauran d'adequar-se a les lleis i normatives vigents del
municipi.
•  Criteri  de  competències  municipals:  les  accions  a dur  a  terme  d'acord  a  les  propostes  seran,
necessàriament,  de competència  municipal.  Han  de  fer  referència  a  àmbits  i  temes  de  competència
municipal i ser coherents amb els seus valors i plans municipals aprovats.
•  Criteri  econòmic: s'ha establert  un límit  pressupostari  que s'adjunta a l'annex d'aquestes bases. Les
propostes  no  poden comprometre  exercicis  pressupostaris  futurs (quant  a  despesa  es refereix).  Si  la
proposta porta implícit un servei o cost addicional i genera dependència, s'haurà de valorar si es compta
amb partida pressupostaria suficient per executar-ho. Criteri d'inclusivitat i obertura: No poden provocar
exclusió social, es valoraran projectes de caràcter social, han de ser equitatives des d'un punt de vista de
gènere,  dinamitzadors  de  la  ciutadania  inclusiva,  amb  visió  de  municipi  i  sostenibles  amb  el  medi
ambient.
•  Criteri de concreció i sostenibilitat financera: han de ser propostes concretes i no poden referir-se a
actuacions  de  manteniment  que  ja  s'estiguin  duent  a terme,  ni  despeses  obligatòries  per  part  de
l'ajuntament, ni plans d'ajuts ja existents. Tampoc poden fer referència a subvencions que ja s'atorguen ni
inversions  que  ja  estiguin  previstes  en el  pla  quadriennal.  S'afavoriran les  inversions  financerament
sostenibles, que no portin un manteniment implícit elevat de despeses.
• Criteri de viabilitat tècnica: tècnics/ques de l'Ajuntament valoraran la viabilitat dels projectes presentats
en relació a les competències i capacitats de l'Ajuntament. En el cas de l'àrea d'Urbanisme, es demanaran
propostes que afectin com a mínim 3 urbanitzacions, quedant excloses les que tan sols afectin una en
concret.

Quedaran excloses les propostes que es donin les següents circumstàncies:
1. Les que incloguin contingut o propaganda de caràcter racista, sexista, de lgtbfòbia, xenòfob, d'apologia
del terrorisme, el feixisme o que atemptin contra els drets humans o la dignitat de les persones o dels
animals.
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2. Les que plantegin accions de discriminació.
3.  Les  que  proposin  accions  no  sostenibles o  que  comprometin  les  necessitats  i  les  possibilitats  de
desenvolupament de les generacions futures.
4. Les que emprin un llenguatge ofensiu o insultant.
5. Les que tinguin una finalitat delictiva o que atemptin contra la legislació vigent en matèria de drets
fonamentals i llibertats públiques.
6. Les de culte o pròpies d'una confessió religiosa.

7. QUI POT PARTICIPAR

1. Qualsevol persona física que:

➢ Estigui empadronat/da a Porreres i sigui major de 16 anys presentant:
o El DNI, NIE o Passaport
o El formulari de la proposta o projecte.

➢ Qualsevol persona que malgrat que no hi estigui empadronada, tingui una propietat. Aquestes persones
hauran de presentar:
o La fotocòpia de DNI, NIE o Passaport
o Fotocòpia del darrer rebut de l'IBI
o El formulari de la proposta o projecte.

Les persones poden presentar les propostes o projectes que vulguin, el nombre és il· limitat.

2.  Les associacions o grups de persones inscrites al  Registre  d'associacions.  Les associacions poden
presentar fins a 2 projectes o propostes.

3. Els 15 membres del Consell d'Infants, que poden presentar tantes propostes com així ho desitgin, el
nombre és il· limitat.

*Els professionals tècnics de l'Ajuntament de Porreres podran participar en el procés com a ciutadans/es
del poble i presentar propostes que en cap cas, han d'estar directament relacionades amb les partides
pressupostàries que manegen.

**Els i les representants polítics tenen veu però no vot en el procés, ja que s'estima que tenen altres
mitjans per fer les seves demandes i prioritats en el procés de decisió de la despesa local.

8. COM ES POT PARTICIPAR

Hi haurà les següents formes de participar:

El procés de pressupostos participatius presenta la següent metodologia per a la participació ciutadana:

1.  Grup impulsor.  És un orgue civil  de participació format  per  les  associacions i  entitats  del  terme
municipal de Porreres, inscrites en el Registre d'Entitats. Les seves funcions són les de vetllar per la
transparència del procés, consensuar la seva metodologia i estructura organitzativa, deliberar i validar les
bases de participació dels pressupostos i mobilitzar a la ciutadania a participar en el procés participatiu. 2.
Presentar les propostes o projectes a: a. L'oficina d'atenció ciutadana de l'Ajuntament de Porreres, (Plaça
de la Vila, 17), oberta de dilluns a divendres de 8'30 a 14'00 hores i el dijous de 15'30 a 20'00 hores. b. A
la Biblioteca Municipal, carrer Santa Creu s/N, oberta de dimarts a divendres de 16'30 a 19'00 hores;
Dissabtes de 11'00 a 13'00 hores. 3. Presentar les propostes virtualment a l'adreça de correu electrònic:
participacio@porreres.cat Totes les propostes hauran de contenir com a mínim la informació següent: -
Identificació de la persona o entitat proponent: nom i cognoms/nom entitat, DNI o CIF, adreça, telèfon i
correu  electrònic.  Es  publicarà  el  nom i  cognoms  de l'autoria  de  la  proposta  sempre  amb  el  seu
consentiment. En cas contrari, qui fa la proposta ho haurà de fer constar expressament i es respectarà el
seu  anonimat.  -  Descripció  de  la  proposta,  de  forma concreta,  clara  i  el  més  detallada  possible.  -
Motivació i defensa de la proposta. Per a presentar la motivació i defensa de la proposta es pot fer una
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referència a les finalitats i efectes que es pretén aconseguir, entre elles. - La població susceptible de ser
beneficiària  dels  efectes  de  la  proposta.  Per  tal  de  emplenar  el  formulari  es  podrà  comptar  amb
l'assessorament dels serveis tècnics municipals. En aquest sentit, caldrà demanar cita prèvia al telèfon de
participació  ciutadana  de  l'ajuntament  (971  647221) o  mitjançant  sol· licitud  al  correu  electrònic
participacio@porreres.cat Només s'acceptaran les propostes dintre del termini proposat i les lliurades amb
el formulari especificat per aquest procés, disponible en paper o en format digital i cada formulari farà
referència a una proposta.

4. Jornada de presentació i defensa pública dels projectes o propostes que hagin estat pre-seleccionats pel
comitè tècnic.

5. Votacions (consulta popular vinculant) a les propostes o projectes que hagin estat pre-seleccionats per
part de la comissió tècnica. Les votacions es podran fer:
a. A l'oficina de l'Ajuntament
b. A la biblioteca
c. Virtualment a la pàgina web de l'Ajuntament
d. Hi haurà una urna mòbil que s'instal· larà un dia que se celebri un esdeveniment lúdic-festiu.

9. ÒRGANS I PROCÉS METODOLÒGIC

El procés de pressupostos participatius tindrà les següents fases:
a. Primera fase: treball intern i definició dels pressupostos participatius
b. Segona fase: Informació i aplicació dels mecanismes de dinamització
c. Tercera fase: Presentació de les propostes i validació tècnica
d. Quarta fase: votació i defensa de les propostes
e.  Cinquena fase:  presentació  dels  resultats  i  aprovació  dels  pressupostos  participatius  2018  pel  ple
municipal

Primera fase: TREBALL INTERN I DEFINICIÓ DELS Pressupostos PARTICIPATIUS

➢  Definició política: L'equip de govern es reuneix amb la finalitat de conèixer els detalls del procés de
pressuposts participatius, definir quina és la quantitat pressupostària dels pressupostos participatius i el

➢capítol i/o partida pressupostària.  Comissió tècnica: en un segon moment, es constitueix la comissió
tècnica,  grup  format  per  professionals  tècnics  municipals  de  les  àrees  de  Participació  Ciutadana,
Intervenció,  Serves Jurídics,  Urbanisme,  Educació  i Serveis Socials.  Aquesta representació hauria  de
garantir la transversalitat del procés, afavorir la intersectorialització de l'element participatiu, contribuir a
fer el disseny del procés, garantir la seva legalitat i fer-ne el seguiment. Aquest grup farà de motor dins
l'Ajuntament  i  serà  l'equip  encarregat  de  consensuar  un  esborrany  del  Reglament  dels  Pressupostos
Participatius, així com validar i pressupostar els projectes que es presentin

Segona  fase:  INFORMACIÓ,  CONSTITUCIÓ  DEL  GRUP  IMPULSOR  I  APLICACIÓ  DELS
MECANISMES DINAMITZADORS 1.  Constitució  del  Grup  Impulsor:  Compost  per  associacions  i
entitats. El grup impulsor es constitueix com una taula de treball civil d'on es vetlla per la transparència
del  procés i  es crea un espai  de debat  sobre la  metodologia o procediment  implementat.  Les seves
funcions són: vetllar per la transparència del procés, deliberar sobre la metodologia del procés presentada
i el Reglament dels pressupostos i animar a la ciutadania a participar en el procés participatiu. També
tindrà  com a  funció  el  disseny  de  la  campanya  informativa  i  l'organització  de  les  Jornades  sobre
Pressupostos  Participatius.  2.  Aprovació  del  Reglament  de  pressupostos  participatius:  Un  cop
consensuades  amb  l'equip  de  govern,  la  comissió  tècnica  i  el  grup  impulsor,  s'aprovaran  les  bases
participatives i es publicaran al web de l'Ajuntament. També es tindrà un exemplar a l'àrea de Participació
Ciutadana per consulta. 3. Campanya informativa En aquesta fase es farà una campanya d'informació
sobre el procés de pressupostos participatius: què es posa a debat, per què, qui pot participar, com es
podrà i on. Es donarà informació a tota la ciutadania utilitzant els mitjans de comunicació municipals i

➢l'oficina d'atenció  al  ciutadà. Es preveu que es facin les següents actuacions:   Cartell  informatiu i
➢ ➢explicatiu per penjar als punts més freqüentats del territori.  S'enviarà la notícia a premsa local.  Es

➢publicarà a la pàgina web de l'Ajuntament, apartat participació ciutadana.  Es farà un porta per porta
que facilita l'arribada de la informació a tota la ciutadania.
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Tercera fase: PRESENTACIÓ DE PROPOSTES I DELIBERACIÓ. 1. Període per a la presentació de
projectes: en aquest moment s'obrirà un període per a la presentació de propostes a partir del formulari
establert que es podrà obtenir a la web municipal o a l'OAC. Les propostes podran presentar-se a: a.
L'OAC de l'Ajuntament de Porreres, (plaça de la Vila, 17), oberta de dilluns a divendres de 8'30 a 14'00
hores i el dijous de 15'30 a 20'00 hores. b. A la Biblioteca Municipal, carrer Santa Creu s/N, oberta de
dimarts a divendres de 16'30 a 19'00 hores; Dissabtes de 11'00 a 13'00 hores. c. Presentar les propostes
virtualment a l'adreça de correu electrònic: participacio@porreres.cat

Aquestes propostes  hauran de ser  valorades per  la  comissió  tècnica,  en funció de la  seva viabilitat,
coherència  amb  els  serveis  municipals  existent  i  la seva  concordança  i  respecte  del  reglament  de
pressupostos participatius. 2. Presentació de les propostes elaborades pel Consell d'Infants. Amb motiu
del dia de la infància, els i els consellers/es presentaran les propostes que han treballat durant l'any, arran
d'una detecció de necessitats prèvia. 3. Reunió amb la comissió tècnica per valorar i filtrar les propostes
rebudes. En aquesta etapa, a partir dels criteris especificats en aquest reglament, es farà l'avaluació tècnica
dels projectes, la jurídica, pressupostària i es procedirà a descartar els projectes que no siguin viables. Es
farà  doncs  un  filtratge  de  les  propostes  i  projectes  presentats  a  partir  d'un  document  que  ajudi  a
sistematitzar la informació que serà posteriorment publicat a la web municipal.

*Els ciutadans i les ciutadanes proponents podran interactuar al llarg del procés i rebre informació de la
situació de la seva proposta, sobre la seva valoració i sobre les distintes fases en què es trobi.

**En cas d'observar inadequacions o incompatibilitats en alguna de les propostes pre-seleccionades, la
comissió tècnica pot proposar modificacions, sempre que no desvirtuïn o alterin de manera substancial el
contingut  o  sentit  de  la  proposta  original.  També  pot  proposar  d'unir  algunes  propostes  que  siguin
similars. En aquest supòsit cal revisar o informar tècnicament de nou la proposta abans de ser aprovada
definitivament i comunicar les parts proponents per valorar la conveniència d'unificar-les o de modificar-
les.

➢  ***Es valoraran econòmicament les propostes pel comitè tècnic de manera que la ciutadania tingui
més elements per escollir. En la valoració econòmica dels projectes, s'hi inclourà l'IVA.

4. A continuació es procedirà a l'exposició pública de les propostes seleccionades abans de les votacions.
Durant aquest període de temps els membres de la comissió tècnica del procés han de rebre a les persones
o entitats que així ho sol· licitin per aclarir dubtes o qüestions diverses respecte al procés de ponderació de
les propostes. També es publicaran les no seleccionades amb l'avaluació tècnica pertinent. Les propostes
que  no  siguin  acceptades  pel  motiu  de  no  ser  de  competència  municipal,  seran  remeses,  a  efectes
únicament informatius, als respectius organismes competents. Quarta fase VOTACIÓ i DEFENSA DE
PROPOSTES 1.  Trobada  ciutadana  per  a  la  presentació de  les  propostes:  Després  de  la  publicació
presencial, telemàtica i enviament per correu electrònic de les propostes seleccionades, s'organitzarà una
trobada  ciutadana  per  a  la  presentació  i  defensa  de les  propostes  i  projectes  que  hagin  estat  pre-
seleccionats pels pressupostos participatius. Les persones i associacions que hagin presentat els projectes
els podran explicar davant la ciutadania. S'obrirà un espai de reflexió i debat al voltant d'aquestes i de
l'encert  i/o priorització de cada una d'elles. Aquest dia serà el primer dia en què es podran votar les
propostes que es considerin més rellevants pel territori. 2. A continuació s'obrirà un espai de temps per a
la votació que haurà de ser degudament indicat (on, quan, com, qui). Les votacions es faran de la següent
manera: a. S'habilitarà una urna a l'ajuntament i a la biblioteca amb els horaris establerts al punt 8. b.
S'habilitarà un espai virtual per a facilitar les votacions electròniques. c. S'intentarà aproximar el vot a la
gent  del  poble  instal· lant  una  paradeta  amb  una  urna  en dies  d'activitats  lúdic-festives  o  de  major
afluència  de  gent.  El  sistema  de  selecció  obeeix  al principi  democràtic:  una  persona,  un  vot.  La
representació política i el personal tècnic municipal tindran veu però sense vot. Quan els dos projectes són
idèntics, es prioritzarà el més votat i en cas d'empat, per sorteig públic.

CRITERIS PER A LES VOTACIONS:

Aquests  criteris  han  estat  consensuats  per  la  comissió  tècnica  i  pel  grup  impulsor  després  d'una
deliberació sobre cada una d'elles.
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1. El sistema de selecció obeeix al principi democràtic: una persona, un vot. La representació política
tindrà veu però sense vot.

2. Podran votar de manera presencial (per mitjà electrònic) i virtual les persones físiques iguals o majors
de 16 anys empadronades a Porreres presentant el seu DNI, NIE o passaport. També podran votar les no
empadronades que tinguin una propietat només de forma presencial sempre que, a més, aportin fotocòpia
del darrer rebut de l'IBI. Finalment, podran votar els membres del Consell d'Infants.

3. Les votacions s'efectuaran tan sols per mitjà electrònic. En el cas del vot presencial, tant a l'Ajuntament
com a la Biblioteca o a les paradetes itinerants, es portaran dispositius electrònics de tipus tauleta que
permetin aquesta votació, sempre comptant amb el suport del personal de l'Ajuntament en cas que es
necessiti.

4. El nombre de propostes a la butlleta de votació no es limita, sinó que hi apareixeran totes les viables.

5. Es faran dues llistes: una per les propostes que provinguin dels individus amb un 50% del pressupost i
una altra per les propostes d'entitats, amb el 50% restant.

6. Es podran efectuar dues votacions per la llista proposada per les entitats i dues votacions per la llista
proposada des de la ciutadania (sent el nombre 1 l'opció més preferent i  el nombre 2, la segona més
preferent). En total, es podran marcar 4 caselles.

7. Si dos projectes de les dues llistes són idèntics, es prioritzarà el més votat i en cas d'empat de vots, es
realitzarà un sorteig públic.

8. Les propostes més votades que sumin fins a la quantia fixada a l'annex d'aquestes bases seran les
guanyadores.  Les altres que hagin estat  seleccionades s'intentaran tenir  en compte en la mesura del
possible  dintre  de  les  àrees  corresponents  car  representen  un  indicador  de  necessitats  o  demandes
ciutadanes o un mesurador del grau de satisfacció de l'entorn més proper.

9. S'efectuaran els projectes sencers, no per percentatges. Si es dóna el cas que es pot fer de manera
parcial, es farà amb el consentiment del titular de la proposta. Si no es pot fer parcial i hi ha diners que
sobren, la comissió tècnica es reserva el dret de valorar si el romanent caldria que anés cap a la millora
del primer o dos primers més votats o el següent si es pot executar de forma parcial.

10.  Les propostes  que superin  el  pressupost  i  no  es puguin  executar  parcialment  es descartaran per
enguany. Si la proposta presentada supera el pressupost però la comissió tècnica veu que es pot executar
parcialment  o  l'Ajuntament  pot  afegir  del  pressupost  ordinari  el  que  falta,  es  consultarà  amb
l'entitat/ciutadà/na que ha presentat la proposta per si la vol executar de forma parcial. Cinquena fase:
PRESENTACIÓ DELS RESULTATS I APROVACIÓ DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS PEL
PLE MUNICIPAL 1. Per finalitzar,  es realitzarà una darrera reunió amb l'equip de treball  tècnic per
planificar els projectes d'execució de les propostes guanyadores; revisar els projectes d'execució redactats
per part dels tècnics municipals; supervisar l'execució dels projectes; i finalment validar la memòria final
del  procés.  En  l'encàrrec  i  l'execució  dels  projectes  es  tindrà  en  compte  la  contractació  socialment
responsable. 2. Es convocarà al grup impulsor per concloure el projecte, exposar-ne els resultats i fer-ne
una  valoració  participada.  3.  A continuació,  es  presentaran  els  resultats  davant  de  la  ciutadania  i
s'establiran uns indicadors de seguiment que garanteixin l'execució de les propostes al llarg del pròxim
exercici. 4. L'aprovació pel Ple dels crèdits necessaris per a l'execució dels projectes dintre de cada àrea
es realitzarà en el moment de l'aprovació inicial del pressupost de l'exercici corresponent o, si aquesta ja
s'ha produït, a través de la corresponent modificació pressupostària.

ANNEX Aquest annex es refereix a l'exercici 2019 en el que es posen a debat 100.000 € únicament per
despeses d'inversió. Una inversió és un bé inventariable que és permanent en el temps. A títol d'exemple,
poden proposar-se inversions en mobiliari urbà, en millores d'espais públics, en millores o inversions en
la via pública, en reformes urbanístiques o en zones verdes.
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SISÈ. DACIÓ DE COMPTE DE L'INFORME DE MOROSITAT PRI MER TRIMESTRE 2018.

Es  dona  compte  de  l'informe  de  morositat  del  primer trimestre  del  2018  i  la  corporació  queda
assabentada. 

SETÈ. MOCIÓ QUE PRESENTA EL PI - PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS I MÉS PER
PORRERES D’IMPULS DE LA LLENGUA CATALANA EN LA RETO LACIÓ I ETIQUETATGE
DEL COMERÇ I SUPORT INSTITUCIONAL A LES SUBVENCIONS  PER FOMENTAR L'ÚS. 

La Sra. Batlessa diu que li sap greu haver de presentar aquesta moció perquè creu que no hauria de ser
necessari. Diu que fa vint anys que es va aprova la llei de normalització lingüística i li sap greu que es
mesclen  ous  en  caragols  perquè  no  es  tracta  d'independentisme  sinó  de  defensar  un  sentiment  de
mallorquinitat.  Diu que els nostres padrins i  pares,  encara que a l'escola s'estiva en castellà,  la gent
preserva la llengua en la vida oral. Ara està en condició d'inferioritat perquè la majoria de gent xerra en
castellà, especialment a ciutat. De fet un 80 per cent de les cartes dels comerços no estan en català. No es
tracta d'imposar res sinó de defensar una igualtat de condicions. El Sr. Jaume Font va posar l'exemple que
si a una casa tenen dos fills, els estimen ben igual, però si un és més introvertit que l'altra, la família li
dóna l'empenta que creu que li  fa falta.  Creiem que delegació de govern s'ha equivocitat  perquè els
ajuntaments fa molts d'anys que dona subvencions no per emprenyar. Crec que la delegació de govern no
hauria de polititzar com a eina electoralista sinó defensar els seus ciutadans com per exemple aconseguint
les ajudes per les inundacions o augmentar els recursos en els cossos de seguretat. Em dol bastant, diu que
creu que això els perjudica més que afavoreix.

El  Sr.  Joan Barceló,  regidor  MES,  diu que les  dues mocions presentades per  EL PI  i  per  MES es
complementi. Volem manifestar el nostre suport als ajuntaments afectats i defensar la promoció de la
llengua catalana, d'acord amb l'Estatut d'Autonomia aprovat per unanimitat el 1983. Aquest recurs és un
despropòsit que es basa en una distorsió de la realitat i en un atac flagrant a l'autonomia municipal, al
marc legal vigent i a l'estatus del català com a llengua pròpia i oficial-Les ajudes a la retolació en català
són una  eina amb molta  tradició  en el  procés de normalització  lingüística.  Mai  ningú no  les  havia
qüestionat, i  tenen l'aval de tots els serveis jurídics de les diferents administracions- El català és una
llengua  minoritzada,  i  necessita  el  suport  públic  per  a  avançar  cap  a  la  seva  normalització.  Les
administracions de les Illes Balears han de complir amb el que diu l'Estatut-La situació actual de la
llengua catalana a les Illes Balears fa necessari reforçar el mandat de normalització de la llengua pròpia-
És totalment legítim concedir ajuts per a l'ús exclusiu d'una llengua minoritzada que ha de ser reforçada-
Cal destacar que l'objectiu dels ajuntaments afectats no és excloure l'ús del castellà sinó fomentar també
l'ús  i  la  presència  de  la  nostra  llengua.  En  resum, l'actuació  del  Govern  central  vulnera  l'Estatut
d'autonomia, la Llei de normalització lingüística a les Illes Balears i la mateixa Constitució espanyola. A
més,  demostra  una  manca  de  sensibilitat  molt  preocupant  envers  la  pluralitat  lingüística  i  cultural.
Lamentam la irresponsabilitat de l'Estat de qüestionar el marc legal existent i ens demanem si aquest
recurs no pretén sinó desincentivar les administracions locals i autonòmiques de complir amb el mandat
legal  que  tenen.  Estam molt  satisfets  que  l'Equip  de  Govern  vulgui  fer  aquesta  passa  decidida  per
fomentar  i  promoure el  català,  especialment  al  sector  de la  restauració  i  als  comerços de la  Vila  i
l'encoratgem a ampliar-ho a altres sectors perquè a Porreres el català sigui veritablement una llengua
d'acollida i estigui ben present a tots els àmbits. Tot i  això, ens hauria agradat que aquesta iniciativa
s'hagués fet fa un bon grapat d'anys i gastar la partida pressupostada per Normalització Lingüística com
noltros hem mantingut des de sempre. Benvinguda sia la iniciativa. Aplaudim que ens posem en marxa.

El Sr. Miquel Àngel Veny, regidor PSOE, diu que el tema lingüístic no havia suposat un problema i hi
havia consens. No entén aquest joc de menysprear quan hi havia una convivència de la llengua pròpia que
estimem i protegim i que tots els partits han potenciat. És trist haver de fer una moció en el 2018 d'un
problema que no existia.

El Sr. Suñer, regidor PP diu que hi havia un consens i que més o manco ho havíem superat. Diu que el
punt 4 preveu que l'ajuntament subvencioni la retolació en català i demana si ja s'havia identificat la
necessitat  o es treu ara com una rabieta.  La Sra.  Batlessa  contesta que  arran de la  polèmica,  es va
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comprovar la realitat i s'ha detectat que algunes cartes dels restaurants no inclouen el llistat en català.
També diu que abans ja es feia però que es va aturar perquè no hi havia nous comerços i no era un
necessitat. El Sr. Suñer demana si es gastaran els 5.000 euros i es contesta que no, que serà més petita.

Finalitzat  el  debat,  vist  el  dictamen favorable  de  la  Comissió  Informativa  de  24/5/2018,  el  Ple  de
l'Ajuntament adopta el següent acord amb 9 vots a favor (6 EL PI, 2 MES i 1 PSOE) i 2 abstencions (PP):

La  Llei  3/1986  de  Normalització  Lingüística  signada aprovada  per  unanimitat  en  el  seu  moment,
posteriorment modificada i recuperada en la seva redacció original l'any 2016 pel Parlament de les Illes
Balears estableix:

• Article 4. Els poders públics han d'adoptar les mesures necessàries per a fer efectius la promoció,
el coneixement i l'ús normal de la llengua catalana.

• Article 37: 1. Els poders públics de la comunitat autònoma han de fomentar l'ús de la llengua
catalana a la publicitat. 2. Així mateix, s'ha d'impulsar l'ús ambiental del català i, de manera
especial, la retolació en llengua catalana en tot tipus d'entitats socials i culturals, mercantils i
recreatives".

Així, el foment de la retolació dels establiments comercials en llengua catalana està recollit dins la Llei de
Normalització  Lingüística  i  està  emmarcat  per  l'Estatut  d'Autonomia  de  les  Illes  Balears.  Per  tant
constitueix una obligació legal per les entitats locals.

El contenciós que l'Advocacia de l'Estat ha presentat contra Ajuntaments com el de Pollença i Capdepera
pel fet de desenvolupar un dels articles de la Llei de Normalització Lingüística, és un atac contra la
llengua pròpia i la seva promoció. En aquest sentit cal recordar que fa més de vint anys que ambdós
Ajuntaments afavoreixen la retolació dels comerços en català. Considerem que, pel que fa al respecte i
especial protecció que mereix segons la Constitució la nostra llengua, ens trobem davant d'un moment
d'involució  inacceptable.  La  Delegació  del  Govern  no  hauria  ara  d'atacar  mesures  absolutament  de
foment, voluntàries i que no coarten cap llibertat, ja que els comerciants que així ho vulguin podran
continuar retolant i utilitzant la llengua que trobin pel seu material de promoció i etiquetatge. Entenent
que no existeix cap entrebanc legal perquè els ajuntaments adoptin mesures per afavorir l'ús de la llengua
pròpia de les Illes Balears.

Per aquests motius, el Ple de l'Ajuntament de Porreres adopta els següents acords:

1. L'Ajuntament de Porreres dona suport a les administracions públiques que treballen per fomentar i
promoure el català, especialment aquelles afectades pel recurs de l'Advocacia de l'Estat.
2. Es compromet a fer complir l'Estatut d'Autonomia i la Llei de normalització lingüística i a actuar en
conseqüència i  a dur a terme les accions de foment i  promoció de la llengua catalana que consideri
necessàries.
3. Instar a la Delegació del Govern a les Illes Balears que reclami a l'Advocacia de l'Estat la retirada dels
contenciosos contra les subvencions per a la retolació dels comerços en català impulsades per alguns
Ajuntaments.
4. L'Ajuntament de Porreres impulsarà, dins l'abast de les seves competències, mesures similars en aquest
municipi, com una manera de donar suport a l'ús de la llengua catalana en la retolació i l'etiquetatge dels
establiments comercials, hotelers i de restauració.
5. Notificar el contingut del present acord a la Delegació del Govern a les Illes Balears.

VUITÈ. MOCIÓ MES DE SUPORT AL COMPLEMENT DE CARRERA  PROFESSIONAL. 

El Sr. Joan Barceló, regidor del grup municipal de MÉS PER PORRERES explica aquesta moció relativa
a Suport del complement de carrera professional. Diu que es vol demanar amb aquesta moció és que
s'elimini  la  supressió  del  complement  de  carrera  professional  que  ja  cobraven  els  treballadors  de
l'Ajuntament  de Palma i  del  Consell  de Mallorca i  ara no el  cobren.  Atempta  contra la llibertat  de
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l'administració local. Ja està bé de retalls als drets laborals. Aquesta reivindicació del funcionariat de les
Balears és una reivindicació que ve de lluny i no és cap 'plus', com ha arribat a afirmar na Maria Salom,
sinó  un complement  que serveix  perquè  puguin  seguir formant-se professionalment  el  funcionariat  i
complir els requisits. És un Complement de formació i experiència i especial dedicació. A veure si ho
entenen els caps il· luminats del govern. La suspensió de la carrera professional és "una incoherència del
PP, que va impulsar-la i  ara la impugna des de la Delegació del  govern espanyol".  Considerem que
aquesta mesura és un dret que cal defensar", I per això la defensem. Cal recordar que, tot i que ha estat
durant aquesta legislatura que s'ha posat en marxa el complement de la carrera professional, va ser el
Partit Popular qui va impulsar-lo l'any 2015, just abans de les eleccions, per això no entenem per què ara
ho volen suprimir. És a dir abans de les eleccions diuen una cosa i ara tot el contrari.

La Sra. Batlessa diu que El Pi hi està d'acord i creu necessari que s'implanti a tots els municipis. Diu que
s'ha de reconèixer el funcionariat en relació a la seva responsabilitat, formació i ganes de fer feina per
donar un millor servei a la ciutadania perquè sempre serà més efectiu. 

El Sr. Veny, regidor PSOE, diu que a l'IBSALUT és cobra. Diu que l'administració és molt rígida i és
important premiar els professionals que es formen i estan al dia. Es tracta d'un premi al que es forma. 

El Sr. Suñer, regidor PP, diu que hi estan d'acord i que alguns punts estan en marxa. Considera que una
persona ha de cobrar per la feina que fa i se l'ha de reconèixer. No és cert que el Partit Popular no sap el
que vol, diu. Es tracta de ser constructius i fer feina entre tothom perquè així sigui. De fet s'està treballant
en una llei granera per reconduir això.

Finalitzat  el  debat,  vist  el  dictamen favorable  de  la  Comissió  Informativa  de  24/5/2018,  el  Ple  de
l'Ajuntament adopta el següent acord per unanimitat:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut
bàsic de l'empleat públic (EBEP), defineix la carrera professional com el conjunt ordenat d'oportunitats
d'ascens i  d'expectatives  de progrés  professional  de  conformitat  amb els  principis  d'igualtat,  mèrit  i
capacitat, i assenyala que les lleis de funció pública que es dictin en desplegament d'aquest Estatut han de
regular  la carrera professional aplicable en cada àmbit,  podent  consistir,  entre d'altres,  en l'aplicació
aïllada o simultània d'alguna o algunes de les modalitats que preveu, és a dir, carrera horitzontal, carrera
vertical, promoció interna vertical i promoció interna horitzontal.

L'any 2010 el Consell de Mallorca i diferents organitzacions sindicals, després de negociar en el sí de la
Mesa General Conjunta de Negociació varen adoptar un acord referent a la carrera administrativa, de
conformitat amb les prescripcions de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic
(EBEP). Aquesta proposta que no va aconseguir el suport suficient per ser aprovada en el Ple. Després
d'una mesa de negociació celebrada el 14 de maig de 2015 es va aprovar un segon acord de carrera
professional amb el mateix contingut que l'acord de 2010, proposta d'acord que no va ser elevada al Ple
del Consell de Mallorca per a la seva aprovació. Amb la modificació de la Llei 3/2007, de 27 de març, de
la Funció Pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, el seu article 121.3, modificat per la
disposició  final  vint-i-unena  de  la  Llei  18/2016,  de  29  de  desembre,  de  pressuposts  generals  de  la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2017, va permetre presentar i aprovar amb el suport
unànime dels sindicats de la Mesa General de negociació un Acord de carrera professional en el que
transitòriament i amb el suport normatiu corresponent es reconeixia un pagament a compte de la carrera
professional per a tot el personal del Consell de Mallorca.

Aquest Acord va ser ratificat per Ple del Consell en data 9 de març de 2017 i posteriorment va ser
impugnat per Delegació de Govern, que va interposar recurs contenciós administratiu demanant mesures
cautelars de suspensió.  Desestimat inicialment,  Delegació  de Govern va presentar recurs d'apel· lació
davant el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, que en data 27 d'abril va notificar la suspensió,
la qual tindrà efectes en la nòmina del mes de maig.  Les demandes interposades per l'Estat sobre la
carrera de l'Administració local es fonamenten en dos arguments, per una banda el pressupostari, per allò
que l'increment retributiu supera els límits que fixa la Llei de Pressuposts Generals de l'Estat (LPGE), i
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per altra que no hi ha cobertura legal pels acords de carrera perquè no hi ha hagut desenvolupament
autonòmic de l'EBEP. L'Estat exposa que no hi ha desenvolupament normatiu,. Per aclarir aquesta qüestió
els  grups  parlamentaris  han  treballat  en  la  presentació  d'esmenes  a  la  Llei  de  simplificació  i
racionalització de l'ordenament jurídic, actualment en tramitació,  i  confirmar d'aquesta forma que els
acords adoptats en relació a la carrera professional són vàlids. Les esmenes han quedat aprovades per la
Ponència del Parlament. La suspensió de l'Acord de carrera professional ha suposat una pèrdua per als
treballadors i treballadores del Consell de Mallorca, a més de suposar una vulneració a la negociació
col· lectiva, conduint als sindicats a convocar diferents mobilitzacions per defensar la negociació i els
acords adoptats i ratificats dins el marc legal establert.

Per tot això, el Ple acorda per unanimitat: 

1.  El  Ple de l'Ajuntament de Porreres defensa el  compliment  de la carrera professional  com un dret
legítim del personal al servei de les Administracions públiques i insta la Delegació de Govern a respectar
l'autonomia de les entitats locals per aprovar els seus propis acords i regular en matèria de personal,
emparades per la Llei de Funció Pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i legislació bàsica
estatal.

2.  Insta als  grups polítics del  Parlament  de les Illes Balears a aprovar les modificacions normatives
adients per al desenvolupament de la Carrera Professional del Consell de Mallorca i de les entitats locals,
sobre la base de les esmenes presentades a la Llei de Funció Pública de les Illes Balears, mitjançant la
Llei de simplificació i racionalització de l'ordenament jurídic.

3. En conseqüència, insta a la Delegació de Govern a retirar el contenciós administratiu interposat davant
el jutjat contenciós administratiu de Palma i a comunicar al Tribunal Superior de Justícia de les Illes
Balears el desistiment del contenciós.

NOVÈ.  MOCIÓ  MES DE  REBUIG  AL PROJECTE DE SONDEJOS PER PROSPECCIONS
PETROLIERES A LA MEDITERRÀNIA. 

El Sr. Joan Barceló Bauçà, regidor del grup municipal MÉS per Porreres explica aquesta moció.  La llei
es torna a tramitar a partir d'ara, és una nova oportunitat després d'una sentència que deixa clar que el veto
del govern no és vinculant per la mesa del congrés a l'hora de decidir tramitar una llei. El passat 27 de
juny del 2017 el Partit Popular, amb el suport de Ciudadanos, va vetar la proposta unànime del Parlament
balear  de prohibir  aquesta activitat  a  la  mar  Mediterrània.  La majoria  de la Mesa del  Congrés  dels
Diputats (PP i C's) negaren la possibilitat a les nostres illes de deixar de viure sota l'amenaça constant de
les prospeccions petrolieres. El Tribunal Constitucional ha dictat que el vet del Govern espanyol a una llei
no és vinculant per a la Mesa del Congrés dels Diputats, la qual pot decidir tramitar-la malgrat el vet.
Amb aquesta sentència el PP i C's no es poden excusar amb l'informe de l'Estat espanyol per a continuar
amb la dinàmica de vetar lleis, a més de suposar una contradicció directa amb la voluntat unànime de tots
els grups polítics balears. Es llegeix l'exposició de motius i  els acords. Pensam que hem de tornar a
presentar una altra moció contra prospeccions per acompanyar el moviment ciutadà que hi ha de rebuig i
recordar a Rajoy i al Govern Estatal que "Balears diu No!".

Finalitzat  el  debat,  vist  el  dictamen favorable  de  la  Comissió  Informativa  de  24/5/2018,  el  Ple  de
l'Ajuntament adopta el següent acord per unanimitat:

REBUIG  AL  PROJECTE  DE  SONDEJOS  PER  PROSPECCIONS  PETROLIERES  A  LA
MEDITERRÀNIA

La societat balear en el seu conjunt ha expressat el seu rebuig frontal i unànime a l'aprovació de sondejos
i prospeccions petrolieres. La veu ha estat sempre clara: “Balears diu NO” a les prospeccions petrolieres.
L'abril del 2017 el Parlament de les Illes Balears va aprovar amb la unanimitat de tots els grups polítics la
Llei per a declarar la Mediterrània zona lliure de prospeccions petrolieres.
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El  passat 27 de juny del 2017 el  Partit  Popular,  amb el  suport  de Ciudadanos, va vetar la  proposta
unànime del Parlament balear de prohibir aquesta activitat a la mar Mediterrània. La majoria de la Mesa
del Congrés dels Diputats (PP i C’s) negaren la possibilitat a les nostres illes de deixar de viure sota
l'amenaça constant de les prospeccions petrolieres.  El Tribunal Constitucional ha dictat que el vet del
Govern espanyol a una llei no és vinculant per a la Mesa del Congrés dels Diputats, la qual pot decidir
tramitar-la malgrat el vet. Amb aquesta sentència el PP i C’s no es poden excusar amb l'informe de l'Estat
espanyol per a continuar amb la dinàmica de vetar lleis, a més de suposar una contradicció directa amb la
voluntat unànime de tots els grups polítics balears. 

El 21 d'abril del 2018 es publicà al BOE la reactivació del projecte de sondejos MEDSALT-2, un projecte
de gran interès per a les petrolieres, amb el qual el Govern presidit per Mariano Rajoy torna a posar en
perill, no sols l'activitat econòmica principal de les nostres illes, sinó sobretot el nostre entorn natural i
paisatgístic d'enorme valor i bellesa natural, i de vital importància per la sostenibilitat, tant en el present
com en el futur. Un entorn paisatgístic, que ha de ser cuidat i no pot viure sota l'amenaça constant que
suposen els sondejos i les prospeccions petrolieres, com pretén el Partit Popular.

Com ja hem reivindicat en massa ocasions, aquests projectes que utilitzen air guns i que tenen com a
única  finalitat  l'exploració  d'hidrocarburs  a  les  aigües  que  envolten  les  nostres  illes  causen  greus
perjudicis a la fauna marina, a causa del fort renou i vibració que produeixen en l’ecosistema marí. A més,
altres  activitats  econòmiques  fonamentals  per  a  les nostres  illes  com la  pesca  poden veure's  també
perjudicades per aquest tipus de projectes.

D’altra banda, consideram vital impulsar un procés de transició energètica on s’inverteixi en energies
renovables  i  es  redueixi  el  consum  d’hidrocarburs  i altres  fonts  energètiques  escasses,  altament
contaminats i generadores del canvi climàtic que patim. Per tant, els projectes de prospeccions petrolieres
a les nostres illes queden també exclosos del nostre model energètic i de sostenibilitat.

El passat 9 de maig del 2018 totes les forces polítiques del Parlament de les Illes Balears varen renovar la
voluntat de fer un front comú contra les prospeccions petrolieres i iniciaren novament la tramitació de la
Llei  per  a  la  protecció  de  la  mar  Mediterrània  de  jurisdicció  espanyola  dels  danys  derivats  de  les
prospeccions.

Per tot el que s’ha exposat,

1) El ple de l’Ajuntament de Porreres dóna suport al Projecte de llei per a declarar la Mediterrània zona
lliure de prospeccions petrolieres aprovat per unanimitat al Parlament de les Illes Balears el 2017 i que el
Govern espanyol va vetar.

2)  El  ple  de  l’Ajuntament  de  Porreres  insta  el  Govern central  a  paralitzar  el  projecte  de  sondejos
MEDSALT-2 (publicat al BOE de 21 d'abril).

3) L’Ajuntament de Porreres dóna suport que es renovi la tramitació de la Llei  esmentada al  punt 1
iniciada el passat 9/5/2017 amb el suport de tots els grups parlamentaris i insta el Govern central, davant
el pronunciament del Tribunal Constitucional respecte de l'actuació de la Mesa del Congrés, a aixecar el
vet  i  aprovar la llei  per a declarar la mar Mediterrània zona lliure de prospeccions que té el  suport
unànime de tots els grups polítics del Parlament Balear.

DESÈ. MOCIÓ PSOE D'ADOPCIÓ DE MESURES AL CARRER SALA PER REDUIR L'ALTA
VELOCITAT DELS VEHICLES QUE HI CIRCULEN. 

El Sr. Miquel Àngel Veny Mestre, portaveu del Grup Municipal Socialista de l'Ajuntament de Porreres,
explica la moció relativa a l'adopció de mesures al carrer Sala per reduir l'alta velocitat dels vehicles que
hi circulen. Explica que aquesta moció sorgeix a proposta d'alguns veïns. Diu que l'ajuntament ha adoptat
algunes mesures que han ajudat però no han resolt  el problema. Proposa que una solució és obligar
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aparcar els cotxes a cada banda del carrer de forma que els vehicles hagin de fer una ziga-zaga i evitar la
recta. Diu que és una opció que no implica cap cost ni trasbals per la gent, encara que segurament no és
l'única ni la millor. Demana que qualsevol mesura que s'adopti es faci amb el consens dels veïns.

La Sra. Batlessa diu que el carrer és competència de la Direcció Insular de Carreteres. Diu que hi estan
d'acord en el fet que hi ha un problema de velocitat al carrer Sala, però que es veurà reduït després del
vial. Els sembla bé proposar aquesta mesura provisional al consell mentre es fa el vial.

El Sr. Barceló, regidor MES, diu que hi estan a favor perquè va bé tot el que impliqui adoptar mesures per
reduir la velocitat.

Finalitzat  el  debat,  vist  el  dictamen favorable  de  la  Comissió  Informativa  de  24/5/2018,  el  Ple  de
l'Ajuntament adopta el següent acord per unanimitat:

«ADOPCIÓ  DE  MESURES  AL  CARRER  SALA  PER  REDUIR  L'ALTA  VELOCITAT  DELS
VEHICLES QUE HI CIRCULEN.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El carrer Sala de Porreres, en ser un dels carrers més llargs i amples del nucli urbà, pateix, històricament,
un problema circulatori, que bàsicament és que hi ha vehicles que hi circulen a altes velocitats.

Aquest fet es veu facilitat per ser un carrer amb una considerable amplada, totalment recte, i dels més
llargs del poble, com hem apuntat abans. A part, el fet que els vehicles hi estacionen sempre a un costat
(el mateix), també facilita aquest punt.

Des  de  fa  anys,  els  veïns  del  carrer  venen  reclamant  que  s'adoptin  mesures  per  fer  front  a  aquest
problema, que afecta sobretot als veïns del costat del carrer on no aparquen vehicles. Aquests veïns veuen
com hi ha cotxes que passen a uns centímetres de les seves portes a altes velocitats (aquest fet es deu,
també, a què la voravia és força estreta al llarg del carrer). Entre altres coses, aquests darrers anys, els
veïns ha fet recollides de firmes que s'han entregat a l'Ajuntament i altres manifestacions de les seves
preocupacions respecte a aquest problema.

Si bé, és veritat que s'han adoptat algunes mesures per mirar de millorar la circulació, com per exemple,
prohibir  l'entrada  dels  vehicles  que  vénen  des  de  Felanitx  al  carrer  Sala,  no  han  aconseguit  ser
suficientment efectives per pal· liar la problemàtica de l'alta velocitat a la qual circulen alguns vehicles.

Per tot això, el Ple de l'Ajuntament de Porreres acorda per unanimitat la següent moció:

1. El Ple de l'Ajuntament de Porreres insta a la Direcció Insular de Carreteres del Consell de Mallorca a
estudiar i adoptar les mesures adients per obligar als vehicles a reduir la velocitat al carrer Sala.

2. El Ple de l'Ajuntament de Porreres proposa que s'estudiï que aquestes mesures no siguin de tipus posar
bandes sonores o pareguts, ja que provoquen renous i a la vegada rebuig per part dels conductors. Si no,
que siguin mesures del tipus d'aparcar a banda i banda del carrer, per trams, per tal d'obligar als cotxes a
fer ziga-zaga i no tinguin una pista lliure, el que obliga a anar més a poc a poc.

3. El Ple de l'Ajuntament de Porreres demana a l'equip de govern que les mesures que finalment s'adoptin,
a part de tenir el vistiplau de les autoritats policials, s'expliquin i consensuïn amb el veïnatge del carrer.

ONZÈ. MOCIÓ DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS RELA TIVA AL REBUIG DELS
CENTRES D'INTERNAMENT D'ESTRANGERS. 

La Sra. Batlessa explica aquesta moció aprovada per la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament  de les Illes Balears de 26/4/2018 relativa a la Proposició no de llei  RGE núm. 16996/17,
relativa al rebuig als Centres d'internament d'Emigrants (CIE).
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El Sr. Barceló, regidor MES, diu que estan contra d'aquests centres que semblen presons que habiliten
tancats per les persones que arriben de forma irregular amb unes condicions infrahumanes.

Finalitzat el debat, vist el Dictamen favorable de la Comissió Informativa de 24/5/2018, el Ple aprova per
unanimitat el següent: 

«1. L'Ajuntament de Porreres manifesta el seu rebuig al funcionament actual dels Centres d'Internament
d'Estrangers (CIE) com a eina de les polítiques d'immigració, i insta el Ministeri de l'Interior a iniciar un
procés de canvi de model per tal que siguin centres d'acollida i no de privació de llibertat, i que respecti
els drets humans i ajudi la persona a trobar la millor solució al seu problema. 

2.  L'Ajuntament  de Porreres  s'oposa rotundament  a  la  creació  de cap CIE  a la  nostra  comunitat  i
manifesta el seu rebuig a la política de deportacions exprés derivada del FRONTEX.

3. L'Ajuntament de Porreres insta el Govern d'Espanya a destinar tots els recursos necessaris per a les
polítiques d'integració social que executin les administracions autonòmiques des del respecte als drets
humans.

4. L'Ajuntament de Porreres insta el Govern de les Illes Balears, els consells insulars i els ajuntaments de
la nostra comunitat que, d'acord amb la legalitat i les competències existents, garanteixin el compliment
dels drets humans per a aquelles persones immigrants que es troben en situació administrativa irregular.»

DOTZÈ.  DACIÓ  DE  COMPTE  DE  SUPORT  AL  PROJECTE  VACANC ES  EN  PAU  AMB
L'ASSOCIACIÓ D'AMICS DEL POBLE SAHARIÀ.

Es dona compte d'aquesta resolució de 22/5/2018 i la corporació queda assabentada: 

«Vista la sol· licitud de l'Associació d'Amics del poble Sarauista de 3/4/2018, resolc:  

Primer.- L’Ajuntament de Porreres es compromet a facilitar la difusió i la sensibilització del projecte
“Vacances en Pau 2018” arreu del municipi.

Segon.- L’Ajuntament de Porreres donarà suport a la inserció dels infants dins les activitats municipals,
tot facilitant la participació gratuïta dels nins i nines sahrauís a serveis municipals, com ara: escoletes,
centres esportius i d’oci, etc.

Tercer.- L’Ajuntament de Porreres facilitarà, en cas que hi hagi famílies acollidores, que el/la treballador/a
social municipal entrevisti les famílies per tal de saber si són aptes per fer l’acolliment.

Quart.- Donar compte d’aquest acord a l’entitat organitzadora per la seva presentació on procedeixi i als
efectes corresponents.»

TRETZÈ. DACIÓ DE COMPTE DECRETS DE BATLIA/REGIDORIE S DELEGADES.

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

El Sr. Suñer, regidor PP, diu que hi ha molts de decrets d'expedients sancionadors per incompliment de la
seguretat ciutadana i temes de drogues. La Sra. Batlessa diu que aquesta és la darrera mesura que s'ha
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adoptat perquè abans s'ha fet molta feina a través del policia tutor i pla de drogodependència i la tècnica
de drogodependència de l'Imas. El Sr. Suñer proposa que es faci feina a través de les famílies per tal que
involucrin. La Sra. batlessa diu que és molt complicat perquè sovint l'entorn familiar no és favorable. Es
va intentar canviar el pagament de sancions per treballs comunitaris però la llei anomenada «mordassa»
no ho permet.

CATORZÈ. DACIÓ DE COMPTE ACORDS JUNTA DE GOVERN.

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

El Sr. Suñer, regidor PP, demana informació sobre una factura de Melsion Mascaró amb un import de
12.000 € aproximat per un sobrecost en tasques de 2017. La Sra. Bover, regidora de medi ambient, diu
que abans les tasques de neteja extres que s'havien de fer per actes ja estaven inclosos dins el contracte
com a millores però això es va llevar i ara ho han d'assumir els ajuntaments amb un preu establert per la
Mancomunitat. 

QUINZÈ. TORN OBERT DE PRECS I PREGUNTES.

El Sr. Miquel Àngel Veny, regidor PSOE, demana si s'ha sol· licitat una subvenció publicada en BOIB
núm. 63 de 22 de maig del Consell de Mallorca que té tres línies per activitats culturals. El Sr. Gaspar
Mora, regidor de cultural, contesta que sí i que es tracta de la subvenció Cultura en Xarxa. Consisteix en
el fet que t'ofereixen espectacles i activitats i cada municipi pot triar el que vol dependent de la subvenció
atorgada. Les administracions ho han de pagar i llavors es justifica la subvenció. És bastant interessant,
diu.

El Sr. Veny, regidor PSOE, demana que se sol· liciti a la Direcció Insular de Carreteres del Consell de
Mallorca que revisin que no es pugui girar cap a Son Mora Negrí, a les corbes de Son Mas, perquè hi ha
un canvi de rasant i no hi ha visibilitat. La Sra. Batlessa contesta que va venir l'enginyer de carreters i que
és tronar insistir.

El  Sr.  Veny,  regidor PSOE, diu que li  han enviat  una foto amb un caramull  d'escombraries i  restes
d'enderrocs al carrer Nou. Es contesta que s'anirà a veure.

El Sr. Veny, regidor MES, diu que venint de Campos es veu com la gravera està pelant la muntanya i el
clot es fa cada vegada més gros. Suposa que tenen una autorització i una zona marca per créixer però
deman si està previst la regeneració. La Sra. Batlessa contesta que la gravera té autorització per 60 anys
més i està complint totes les condicions que imposa el Servei de Mines de la conselleria. Explica que han
de fer la regeneració. També diu que estan obligats a invertir  en un projecte per compensar l'impacte
ambiental i que reverteixi a zones amb espais naturals per compensar la mala imatge. El problema és que
no s'han aprovat projectes que tinguessin impacte a Porreres sinó altres a Mondragó o l'Albufera. La Sra.
batlessa proposa fer una moció de tots els partits per instar que aquests projectes es facin aquí. La Sra.
Maria Rosa Juan, regidora MES, diu que el forat és cada vegada més gran. El Sr. Jaume Martorell diu que
s'ha de regenerar i, a més, han de fer aquestes compensacions.

El Sr. Joan Barceló, regidor MES, diu que aquests dies sembla que a les xarxes socials s'està aixecant
molta polseguera per un fet detectat a la serra de Monti-Sion per una retirada bastant voluminosa de
coberta vegetal a una zona de la pedrera de Son Amat. Vos volem demanar si aquestes actuacions tenen la
llicència d'obres municipal. I ja que hi som, Fins on arribarà? Afecta el tros d'ANEI?. El Sr. Martorell,
regidor urbanisme, contesta que tenen autorització de mines. El Sr. Barceló diu que hi ha zones com
Astúries que estan prohibides les mines de carbó a cel obert i ja aniria bé que si l'excavació és fens dins
un tunel, no tindria un impacte visual. És una menjada al paisatge bestial. La Sra. batlessa contesta que ja
han superat l'informe de la Comissió Balear de Medi Ambient. El Sr. Martorell diu que la Comissió de
Medi Ambient permet actuar dins Anei en certs supòsits i que es tracta d'una necessitat de la societat
l'obtenció de matèria primera per construir.
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El Sr. Barceló, regidor MES, demana quin és el grau de compliment del PLA DE MOBILITAT URBANA
SOSTENIBLE d'ençà que es posà en marxa a final de desembre de 2016 fins avui? (fa 1 any i mig) La
Sra. Margalida Palerm, regidora circulació, explica que s'han implantat les zones d'aparcament de 15
minuts, zones de càrrega i descàrrega, aparcaments per persones amb mobilitat reduïda, aparcaments a
banda i banda, miralls i passos de vianants. Diu que el grau de satisfacció és bastant bo perquè es permet
més mobilitat en l'aparcament. El Sr. Barceló demana quines són les actuacions del pla de mobilitat,
previstes  dins  el  que  queda  d'aquesta  legislatura?. La  Sra.  Palerm  contesta  que  es  tracta  d'un  pla
d'implementació de llarga durada i que a la darrera reunió de circulació la policia va informar que faria un
llistat de prioritats, especialment en temes de barreres arquitectòniques, i es tractarà en el proper consell.

El Sr. Joan Barceló, regidor MES, diu que ha desaparegut la placa que recordava el naixement de Jaume
Mulet (fundador de la Filharmònica) a Can Mas (casa on va néixer), al Carrer del Garrover. Abans que
aquest carrer recuperés el nom actual (que és l'original i popular) el carrer va passar a dir-se "de Jaume
Mulet", però el 1981 amb els canvis de nomenclàtor, va tornar a "Carrer del Garrover", i per recordar la
figura de Jaume Mulet es va posar la placa que ara ha desaparegut. Creim recordar que després de la
reforma hi era, una placa de pedra o marès. Es contesta que se'n té cap notícia però que es parlarà amb la
propietat.

El Sr. Mateu Suñer, regidor PP, demana com s'està executat el pressupost d'infraestructures d'enguany, és
a dir, les pistes de tenis, l'eficiència energètica del pavelló, la piscina o l'adquisició d'equips informàtics.
La Sra. Batlessa diu que el projecte de senyalització de rutes està pendent de l'autorització de l'Agència de
Turisme. El Sr. Martorell diu que els tècnics estan fent el projectes de les infraestructures d'esports. La
Sra. Coloma Bover diu que s'ha fet el projecte relatiu al pavelló i que s'ha de licitar. El Sr. Suñer diu que
amb la nova llei s'haurà de començar licitant la redacció dels projectes un any per poder-los executar un
altre.  La  Sra.  Batlessa  diu  que  amb  la  nova  llei  de contractació  totes  les  administracions  s'estan
endarrerint perquè no tenen personal tècnic.

El Sr. Suñer demana si es poden enviar els comptes de la Fundació i de l'Empresa amb temps suficient per
estudiar-ho i es contesta que sí.

El Sr. Suñer diu que hi ha un mirall espanyat a la cantonada del carrer Molins amb Passaratx i també el
senyal de 15 minuts de davant la farmàcia.

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

Vist i plau de la Batlessa,   La secretària,
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