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SESSIÓ PLENÀRIA DE DIA 23 DE SETEMBRE:
En el Plenari de dia 23 de setembre es va aprovar el pla d’acció per l’energia sostenible (PAES) per poder aplicar mesures que ajudin a aturar el canvi climàtic.
En el mateix Plenari es va acordar crear el consell d’entitats esportives on estaran
representades totes les entitats relacionades amb l’esport.
També es va recolzar la signatura del conveni entre l’empresa municipal de transports de palma (EMT) i l’ajuntament de porreres. Gràcies a aquest Conveni, tots
els porrerencs i porrerenques es podran beneficiar d’importants descomptes quan
hagin d’emprar el transport públic dins la ciutat de Palma.
El grup MÉS va presentar tres mocions:
• Una on demanava instar al govern i demés institucions competents, accelerar la segona fase d’exhumació de les fosses comunes.
• Que es creï una taxa per l’ús d’espais públics. Es va acordar que aquesta ordenança
s’el·laboraria i consensuaria entre tots els grups polítics.
• Finalment una darrera moció d’urgència per donar suport a la tasca dels centres educatius de la vila.

QUINTADES PORRERENQUES.
Per part de la Regidoria de Participació Ciutadana es va celebrar aquesta festa on es
troben persones nascudes al llarg de diferents anys i comparteixen un dia de festa.
Tot un èxit de participació i imaginació per part de totes les Quintades.

TASTART
Quarta edició del TASTART i
consolidació com a fira d’art.
Un èxit de participació i qualitat de les obres. Una nit on
l’art i el vi van de la mà i la gent
gaudeix d’un vespre especial.

NETEJA DE TORRENTS
I SÍQUIES.
Per part de l’Ajuntament s’ha netejat més d’un quilòmetre de trams de
torrents i síquies del municipi. Tot i
no ser una competència exclusiva de
l’Ajuntament, davant la no actuació de
la Conselleria de Medi Ambient, va dur
a terme aquesta acció per mantenir la
seguretat de les persones.

I GALA DE L’ESPORT
PORRERENC
El divendres dia 18 d’octubre es va dur a
terme la I Gala de l’Esport Porrerenc, enguany dedicada a homenetjar a les Entitats
Esportives del Municipi. En aquest acte es
va “posar en valor l’esport porrerenc”.

FIRA DE TARDOR
El diumenge dia 27 d’octubre
va tenir lloc la Fira del nostre
municipi, SA FIRA. Una data
important, fent que el poble
sigui un aparador del potencial industrial, comercial, gastronòmic i cultural que tenim.

NOVEMBRE, MES D’ACTIVITATS ESPORTIVES:
Dissabte dia 2 de novembre. VIII Mitja Diumenge dia 17 de novembre. VI Volta
Marató “Sa Mitja” i 10 quilòmetres.
amb sitra i colla de tres BMT, memorial
Joan Sunyer.

CONSTITUCIÓ DEL CONSELL D’ENTITATS ESPORTIVES
S’ha constituït el Consell d’Entitats Esportives, que és un espai de comunicació,
participació i coordinació entre les entitats esportives i la Regidoria d’Esports.
Aquest organ serà un espai de diàleg, de
posada en comú de propostes i suggeriments per tal de millorar l’esport porrerenc.

INAUGURACIÓ DE LA SEU COMARCAL DE L’AECC
Dia 18 de novembre es va inaugurar a Campos la que serà la seu comarcal de l’Associació Espanyola de Lluita contra el Càncer.
Aquesta Entitat ofereix als malats de càncer i als seus familiars serveis de psicologia,
fisioteràpia, nutrició, treball social, préstec de material ortopèdic i ajudes econòmiques a qui ho hagi de menester.

SESSIÓ PLENÀRIA DE DIA 25 DE NOVEMBRE:
El plenari de dia 25 de novembre va començar amb la lectura d’un manifest en motiu
del Dia Internacional contra la Violència de Gènere. Es va acordar l’adhesió al servei
de menjar a domicili de la Mancomunitat del Pla; aquest servei continuarà prestant-se amb el mateix preu subvencionat en part per l’Ajuntament i l’usuari no notarà
cap diferència.
També es varen aprovar dues mocions que provenen del Parlament de les Illes Balears; una per promoure els patis inclusius a les escoles i una altra per adherir les
administracions locals a la xarxa de ciutats amigues de la infància.
El PI i el PP proposaren cada un una moció per instar al Govern de les Illes Balears a la
fixació de criteris objectius per l’assignació dels fons de l’Impost de Turisme Sostenible (ITS), ja que a la darrera convocatòria no va sortir seleccionat cap Ajuntament
de la part forana, malgrat s’haguessin presentat projectes que encaixaven dins aquest
impost. Ambdues mocions foren aprovades.
En el Plenari també es va instar al Consell de Mallorca a augmentar el pressupost del
Pla d’Obres i Serveis (POS), de manera anual. Aquest Pla inclou unes subvencions
que permeten als Ajuntaments fer obres de millora com, per exemple, asfaltar carrers. Es va acordar a instar al Govern de l’Estat a mantenir la universalitat del descompte de resident en el transport aeri.
El grup MÉS presentà una moció de rebuig de la sentència del Tribunal Suprem en
relació al judici de l’u d’octubre i en defensa dels drets fonamentals. Dita moció no
va ser aprovada.
En caràcter d’urgència es presentà una moció per a la defensa dels criteris de selecció de les escoles concertades que va ser aprovada amb els vots del El PI i el PP.

L’Ajuntament vos desitja un Bon Nadal i un venturós 2020!

