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ACTA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE PORRERES DE 
14/4/2014 
 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
- NÚM.: 5/2014 
- CARÀCTER: extraordinària 
- DATA: 14/4/2014 
- CONVOCATÒRIA: primera i única 
- HORARI: de 20,30 a 21,10 hores  
- LLOC: sala de sessions de l’Ajuntament de Porreres 
- PERSONES ASSISTENTS: Sra. Francisca Mora Veny, batlessa, El PI; Sr. Jaume Martorell 

Mesquida, regidor El PI; Sr. Climent Rosselló Serra, regidor El PI; Sra. Coloma Bover Garcías, 
regidora El PI; Sra. Margalida Palerm Melià, regidora; Sr. Bernat Bauçà Garau, regidor EL PI; El PI; 
Sr. Pau Mora Sitjar, regidor PP; Sra. Maria Magdalena Barceló Vanrell, regidora PP; Sra. Antònia 
Mora Lliteres, regidora PP; Sra. Joana Mora Cerdà, regidora PSM-IV; Sra. Maria Antònia Bauçà 
Portell, regidora PSM-IV; Sr. Miquel Àngel Veny Mestre, regidor PSOE.  

- Excusa la seva assistència: Sra. Francisca Palerm Gornals, regidora PP 
- Actua com a secretaria-interventora: Sra. Maria del Mar Estarellas Pascual  
- Ordre del dia:  

1. Estudi i aprovació de l’acta de la sessió anterior  
2. Resolució d’al·legacions i estudi i aprovació definitiva del pressupost municipal 2014 i la 

plantilla municipal 
3. Conveni de col·laboració entre la Conselleria d’educació, cultura i universitats i l’ajuntament 

relatiu a la posada a disposició d’un solar per a la formació dels alumnes d’agrojardineria de 
l’IES Porreres 

 
 
 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ I ACORDS 
 
La Sra. Batlessa dona la benvinguda a les persones assistents. A l’hora a dalt assenyalada es reuneixen a 
la Casa Consistorial els Sr./es. Regidors/es que s’indiquen a dalt, presidits per la Sra. Batlessa de la 
Corporació, la Sra. Francisca Mora Veny, i assistits per la secretària-interventora de la Corporació, amb la 
finalitat de dur a terme la sessió extraordinària del Ple 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. 
 
  
 
1. ESTUDI I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
En compliment del que disposa l’article 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.  
 
La Sra. Joana Mora, regidora de PSM-IV, diu que ha detectats uns errors tipogràfics. En concret, on diu 
“demana si de pot desviar la circulació del carrer Call per un altre carrer, sobretot quan se torna de la 
Plaça...” ha de dir “demana si se pot desviar la circulació del carrer Call per un altre carrer, sobretot quan 
es tanca  la circulació de la Plaça....”.   
 
A continuació, se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat l’acta núm. 4/2014 de la sessió ordinària de 
24/3/2014. 
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2. RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS I ESTUDI I APROVACIÓ DEFINITIVA DEL 
PRESSUPOST MUNICIPAL 2014 I LA PLANTILLA MUNICIPAL  

 
La Sra. Batlessa explica que el PSOE ha presentat al·legacions a l’aprovació inicial del Pressupost 
municipal per a 2014.  
 
El Sr. Miquel Àngel Veny, regidor de PSOE, diu que les al·legacions consisteixen en incrementar 50.000 
euros la partida de “Seguretat i ordre Públic”. Per tal cosa proposa baixar les següents partides de 
despesa: 10.000 euros de la partida “d’habitatge i urbanisme”; 27.000 de la partida de “festes”; 5.000 
euros de la partida de “medi ambient”; 5.000 euros de la “rehabilitació del parc de n’Hereveta”; i 3.000 
euros de “vies públiques”.  
 
El Sr. Veny considera que el cos de policia es massa reduït i es necessari tenir una guàrdia nocturna. Diu 
que s’ha de començar per qualque cosa i es tracta de posar la primera pedra. També diu que les partides 
de les que proposen reduir l’import es sols una proposta i que es l’equip de govern qui ho hauria de 
decidir.  
 
La Sra. Batlessa diu que, com va explicar a la comissió informativa, aquesta proposta s’hauria d’haver 
consensuat abans. Diu que no s’al·lega incrementar els ingressos sinó que se proposa reduir partides. Diu 
que les partides de despeses no s’han posat “a boleo” sinó que se treuen de la liquidació del pressupost de 
l’any anterior, per tenir una idea del que s’ha pogut gastar. Explica que s’han posat les mateixes quantitats 
aproximadament seguint un criteri raonable. Diu “som seriosos” i se redactar d’aquesta manera.  
 
La Sra. Batlessa també diu que s’ha consultat a la Delegació de Govern si es possible incrementar la 
plantilla de la policia local i s’han contestat que no se pot incorporar nou personal d’acord amb la Llei de 
Pressuposts Generals de l’Estat per a 2014. Diu que segons aquesta llei no se poden augmentar les 
despeses de personal. Excepcionalment, pel cos de policia, se pot cobrir un percentatge en els casos de 
jubilacions. Diu que enguany no se jubila cap policia però si l’any que ve un policia que està en segona 
activitat. Tot això dependrà de la llei de pressuposts.   
 
El Sr. Jaume Martorell, regidor d’interior, diu que s’ha previst, pels mesos d’estiu, reforçar la plantilla 
policial amb 1 o 2 policies més. La idea es començar el torn més prest i poder fer guàrdies al vespre de 
forma alternativa. Se preveu, a l’estiu, començar el torn a les set del matí perquè l’activitat a l’estiu a 
aquesta hora, es prou important, per donar més seguretat a la gent. També se disposa de la col·laboració 
de la Guàrdia Civil per aconseguir un poble més segur.  
 
El Sr. Miquel Àngel Veny, regidor de PSOE, diu que la Llei de pressupost preveu una taxa de reposició 
d’efectius del 10 % per a policies. Explica que la ràtio es de 2,37 policies per cada 1.000 habitants i que 
segons la web de la Conselleria la ràtio es de 1,6 agents per cada 1.000 habitants. Diu que hi tocaria haver 
9 agents. Diu que toca començar a fer feina i que aquesta llei que s’ha comentat ho permet. Creu que és 
possible si se demana explicant la situació.  
 
El Sr. Veny, regidor de PSOE, diu que la Llei 2/2012 preveu una via excepcional per a augmentar la 
plantilla quan es tracta d’un servei indispensable. A continuació explica que se podrà contractar personal 
laboral amb caràcter temporal mitjançant una via excepcional. Diu que no s’han jubilat policies però si 
que s’han jubilat altres funcionaris. Considera que s’ha d’intentar per aquesta via. També diu que la Llei 
22/2013 preveu que, amb relació a l’oferta de treball públic, se poden fer servir les places que s’han 
ofertat al 2010 i 2011. Continua dient que hi havia una plaça de policia auxiliar C2.  
 
La Sra. Batlessa contesta que no hi ha places vacants i que aquesta que ha dit s’ha coberta per un interí.  
 
El Sr. Jaume Martorell, regidor d’interior, explica que s’intentarà incrementar la plantilla de cara a l’any 
que ve però que no es possible incrementar-ho en 9 policies. Explica que se podrà cobrir la plaça del 
policia que està en segona activitat que se jubila i recorda que amb l’Associació de Municipis bastarà 
aportar un policia per cobrir el servei. Així no hem d’anar a cercar 9 policies, atès que no tenim recursos 
ni possibilitats econòmiques, diu.  
 
El Sr. Veny, regidor de PSOE, diu que s’han de fer esforços contra els actes de vandalisme nocturns que 
varen succeir fa dues setmanes.  
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La Sra. Batlessa recorda que està previst contractar 2 policies més, però no 4 perquè el pressupost no ho 
permet. Diu que el PSOE proposa baixar la partida de la reforma del Parc de n’Herveta o de la compra de 
la furgoneta. Diu que no se pot comprar una furgoneta amb 10.000 € i que s’han demanat pressuposts a 
varies empreses i tots son de 20.000 € aprox. El Sr. Veny diu que se’n poden trobar de quilòmetre 0.  
 
La Sra. Batlessa diu que un policia costa 25.000 € anuals. Explica que enguany està previst contractar-ne 
2 degut a les possibilitats econòmiques. Proposa que l’any ve se’n parli un mes abans de fer el pressupost 
i recorda que l’any que ve se jubila un policia.  
 
La Sra. Batlessa diu que li sembla increïble que el PSOE faci demagògia amb aquest tema diu que el 
PSOE havia d’haver fet defensat que no se reduïssin patrulles, ni plantilla ni serveis de la Guàrdia Civil 
atès que el Director de la Guàrdia Civil era porrerenc. Recorda que la competència de la guàrdia nocturna 
es de la Guardia Civil.   
 
El Sr. Veny, regidor de PSOE, considera que l’Ajutament de Porreres ha de tenir més policies i diu que 
s’ha incrementat la partida de festes en 25.000 €. La Sra. Batlessa contesta que la partida s’ha mantingut 
igual però que s’ha pressupostat la partida per pagar SGAE per poder aturar una demanda judicial. 
 
El Sr. Veny contesta que qui fa demagògia es l’equip de govern demanat a Delegació de Govern que faci 
un informe que digui que no se pot augmentar plantilla, quan es possibles contractar policies laborals 
temporals.  
 
La Sra. Batlessa contesta que no se pot augmentar el pressupost. El Sr. Veny diu que la liquidació de 
l’any anterior mostra que no s’havia executat el pressupost sencer. La Sra. Batlessa contesta que s’ha 
executat el pressupost al 100 % i que no tornar a discutir al pressupost.  
 
La Sra. Joana Mora, regidora de PSM-IV, explica que el seu partit està d’acord en potenciar la seguretat 
pública i que els hi agradaria tenir 10 o 12 policies, per aquesta banda estan d’acord amb la proposta del 
PSOE. Però sabem, diu, que 50.000 € no basten per res per augmentar en 4 policies per a fer guàrdia 
nocturna. El pressupost es molt limitat. El PSM proposa cercar solucions realistes.  
 
Tal com va dir a la comissió informativa, la Sra. Joana Mora proposa que hi hagi un policia municipal 
localitzable telefònicament de nit de les 12 fins les 7 de matí. Encara que no estigui de guàrdia si que 
estigui disponible al mòbil. Explica que la gent te tendència a telefonar primer de tot als municipals quan 
hi ha un problema. Continua dient que el Sr. Martorell, regidor d’interior, va comentar a que tampoc era 
la solució sinó que per a qualsevol emergència s’ha de telefonar al 112 que es qui posa el mecanisme o 
protocol en marxa. Per això, el PSM demana que se faci una campanya informativa als ciutadans per 
explicar que quan se trobin amb una emergència han de telefonar a aquest número.  
 
La Sra. Joana Mora, regidora de PSM-IV, recorda que amb l’associació se podran mancomunar els 
recursos policials dels tres pobles i així sembla que se podrien fer les guàrdies nocturnes. Demana que a la 
Memòria de l’Associació ha de quedar per escrit.  
 
Finalment, la Sra. Joana Mora, regidora de PSM-IV, diu que el consistori ha d’insistir en augmentar la 
seguretat, sobretot vist el que va passar fa dos mesos, i que el que proposa el Sr. Miquel Àngel Veny està 
bé, però no es el moment més oportú. Recorda que la llei pressupostaria retalla els doblers per pagar 
aquest tipus de plantilla. El poble creix i de cara a l’any que ve n’han de parlar conjuntament. Està 
d’acord en contractar 2 policies més per l’estiu i en la creació de l’associació policial. Per tot això, diu, 
mos abstindrem de votar les al·legacions presentades pel PSOE.   
 
La Sra. Francisca Mora, batlessa, diu que “Protecció Civil” té una persona que rep les cridades de l’112. 
Recorda que amb l’associació de policies dels tres municipis se podrà augmentar la seguretat i servirà per 
optimitzar recursos i tenir policia nocturna. Diu que la seguretat no es per entrar en debats morals i que 
l’equip de govern també està d’acord amb augmentar-la.  
 
La Sra. Maria Magdalena Barceló, regidora de PP, diu que el seu partit està d’acord amb el fons de la 
proposta però recorda que el marge de maniobra del pressupost es 0 i no se pot llevar doblers d’altres 
partides. A més, diu, que segons els seus càlculs no basten 50.000 €. Diu que aquesta quantia no 
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soluciona molta cosa i no se pot fer la policia nocturna. Insta a tots els partits mirar que se pot fer per 
l’any que ve. Recorda que la lleis d’estabilitat pressupostaria limita el pressupost. Troba que l’Associació 
Policial es bona opció i que si se reben  cridades i el policia es a Vilafranca, es ràpid acudir.  
 
Finalitzat el debat, vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 10/4/2014, s’aprova el 
següent acord amb 6 vots a favor (EL PI), 1 en contra (PSOE) i 5 abstencions (PP i PSM-IV):    
 

“Vist que en sessió plenària de 13/3/2014 se va aprovar inicialment el pressupost i la plantilla 
municipals per al 2014. 
 
Vist que s’ha sotmès a exposició pública mitjançant edicte en el BOIB núm. 36 de 15/3/2014 per un 
termini de 15 dies hàbils.   
 
Vistes les al·legacions presentades pel PSOE mitjançant escrit de 28/3/2014.  
 
Vist l’informe emès per la Delegació de Govern de 8/4/2014 relatiu a la incorporació de nou personal 
per al 2014 d’acord amb la Llei 22/2013 de pressuposts generals de l’Estat.  
 
Vist el que disposa l’art. 169 i 170 de la Llei reguladora d’Hisendes Locals 2/2004, el ple adopta la 
següent resolució:  
 
PRIMER. Desestimar les al·legacions presentades pel PSOE relatives a augmentar en 50.000 € la 
partida de despeses de “seguretat i ordre públic” d’acord amb el que disposa l’art. 170 de la LRHL en 
relació a la legitimació per a presentar al·legacions i les seves causes.   
 
SEGON. Aprovar definitivament el Pressupost General pel 2014, les Bases d'Execució i plantilla de 
personal aprovats, i publicar-ho en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. 
 
TERCER. Remetre còpia a l'Administració de l'Estat, així com, a l’òrgan competent de la Comunitat 
Autònoma.” 

 
 
3. CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, CULTURA 

I UNIVERSITATS I L’AJUNTAMENT DE PORRERES DE POSADA A DISPOSICIÓ D’UN 
SOLAR PER A LA FORMACIÓ DELS ALUMNES DE L’IES PORRERES 

 
La Sra. Batlessa explica que aquest conveni es per regular la posada a disposició d’un solar que està 
devora l’institut i que lloga l’ajuntament per que els alumnes de PQPI de l’IES Porreres puguin fer les 
pràctiques.  
 
La Sra. Joana Mora, regidora de PSM-IV, si l’ajuntament paga el lloguer del solar i se contesta que sí. A 
més l’ajuntament va tancar el solar i va fer-hi un hivernacle, diu la Sra. Batlessa. .   
 
Finalitzat el debat, i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa General de Contorl de 
10/4/2014, se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat el següent acord:  

 
“Vista la proposta de conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Porreres i la Conselleria 
d’Educació, Cultura i Universitats, Direcció General d’Ordenació, Innovació i Formació Professional 
del Govern de les Illes Balears per afavorir el procés d’aprenentatge de l’alumnat del cicle de 
formació professional bàsic agrojardinera i composicions florals de l’IES Porreres.  
 
Vist que l’Ajuntament de Porreres es arrendador del següent solar :  
- Finca registral: finca 15486, tom 3712, llibre 265, fol 75; finca 9270, tom 4626, llibre 323, fol 
197;  finca 9269, tom 4626, llibre 323, fol 195.  
- Referència cadastral: 07043A002002110000HK 
- Polígon 2 parcel·la 2011 
- Superfície: 2.296 m 
- Propietat: Sra. Antonia Bauza Vaquer.  
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L'adequació a les necessitats i les característiques de la seva situació fan d'aquest bé immoble 
patrimonial una finca idònia per destinar-la a l’ús dels alumnat del cicle de formació professional 
bàsic agrojardinera i composicions florals de l’IES Porreres mitjançant un conveni de col·laboració 
amb la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitat i l’Ajuntament de Porreres.  
 
D’acord amb l’art. 7.4 LBRL i l’art. 25 LBRL el municipi exercirà com a competències pròpies:  “n) 
Participar en la vigilància del compliment de l'escolaritat obligatòria i cooperar amb les 
Administracions educatives corresponents en l'obtenció dels solars necessaris per a la construcció de 
nous centres docents. La conservació, manteniment i vigilància dels edificis de titularitat local 
destinats a centres públics d'educació infantil, d'educació primària o d'educació especial.”  
 
D’acord amb l’art. 7.4 LBRL, l’art. 25 LBRL i l’art. 22 LBRL el pe de la corporació acorda:   
 
PRIMER: Vist que l’Ajuntament de Porreres es arrendador del següent solar:  
- Finca registral: finca 15486, tom 3712, llibre 265, fol 75; finca 9270, tom 4626, llibre 323, fol 
197;  finca 9269, tom 4626, llibre 323, fol 195.  
- Referència cadastral: 07043A002002110000HK 
- Polígon 2 parcel·la 2011 
- Superfície: 2.296 m 
- Propietat: Sra. Antonia Bauza Vaquer.  
 
Aprovar el conveni amb la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats, Direcció General 
d’Ordenació, Innovació i Formació Professional del Govern de les Illes Balears per afavorir el procés 
d’aprenentatge de l’alumnat del cicle de formació professional bàsic agrojardinera i composicions 
florals de l’IES Porreres. 
 
Tot això, d’acord amb l’art. 7.4 LBRL i l’art. 25 LBRL el municipi exercirà com a competències 
pròpies:  “n) Participar en la vigilància del compliment de l'escolaritat obligatòria i cooperar amb les 
Administracions educatives corresponents en l'obtenció dels solars necessaris per a la construcció de 
nous centres docents. La conservació, manteniment i vigilància dels edificis de titularitat local 
destinats a centres públics d'educació infantil, d'educació primària o d'educació especial.”  
 
SEGON. Facultar a la Sra. Batlessa a dur a terme els actes necessaris per a l’execució del present 
acord.   

 
 
 
I no havent més assumptes de que tractar, per la Presidència s’aixeca la sessió, de tot el que, com a 
Secretaria, en don fe. 
 
Vist i plau, la batlessa     La secretària 
 
 


