
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ:  

- Núm. 15/2015
- Caràcter: ordinària
- Data: 21/12/2015
- Horari: de 20,08 a 22,40 hores
- Lloc: Sala de sessions de la casa consistorial de Porreres
- Persones assistents: Francisca Mora Veny, batlessa (El Pi); Jaume Martorell Mesquida (El

Pi); Maria Antònia Veny Serra (El Pi); Gaspar Mora Mulet (El Pi); Coloma Bover Garcias
(El Pi); Joan Rigo Vivancos (El Pi); Margalida Palerm Melià (El Pi); Mateu Suñer Servera
(PP); Maria Magdalena Barceló Vanrell (PP); Joan Barceló Bauzà (MES); Maria Rosa Juan
Moll (MES); Miquel Àngel Veny Mestre (PSOE).

- Excusa la seva assistència: Maria Ines Sampol Sabater (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. ESTUDI I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

En compliment del que disposa l’art. 97.2 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de
règim local de les Illes Balears, la Sra. Batlessa demana si algun membre de la corporació vol
formular qualque observació a l’acta de la darrera sessió anterior. Atès que no hi ha al·legacions
s'aprova  per  unanimitat  l'acta  de  la  sessió  plenària  núm.  13/2015 de  23/11/2015 i  la  núm.
14/2015 de 24/11/2015. 

SEGON.  RECONEIXEMENT  EXTRAJUDICIAL  DE  CRÈDITS  DE  FACTURES
HIDROBAL

La Sra. Batlessa explica aquesta proposta d'acord relativa a la reclamació de factures del Cànon
autonòmic de sanejament del Govern Balear pendent de pagament d'exercicis anteriors  per un
import total de 43.714,15 € presentat per l'empresa de gestió d'aigües Hidrobal. Explica que la
Mancomunitat del Pla de Mallorca ha realitzat una transferència a favor de l'Ajuntament per fer
front a aquesta despesa per import de 24.858,47 € per poder pagar enguany les factures pendents
però que quedaran pendent de liquidar factures per un import de 18.855,68 € pel pressupost
2016. 

Finalitzat  el  debat  i  vist  el  dictamen favorable  de  la  Comissió  Informativa  de  17/12/2015,
s'aprova per unanimitat el següent acord: 
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«Vista  la  reclamació  de  factures  de  Cànon  de  sanejament  del  Govern  Balears  pendent  de
pagament d'exercicis anteriors  per un import total de 43.714,15 € presentat per l'empresa de
gestió d'aigües Hidrobal segons escrit de 16/7/2015 amb núm. registre d'entrada 1602. 

Vist  que  la  Mancomunitat  del  Pla  de  Mallorca  ha  realitzat  una  transferència  a  favor  de
l'Ajuntament per fer front a la despesa del Cànon Autonòmic d'Aigües per import de 24.858,47
€ i s'ha realitzat la modificació de crèdits mitjançant generació de crèdit  per nous ingressos
segons decret de batlia de 25/11/2015. 

El Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i el Reial Decret 500/1990, de 20
d’abril,  estableixen que l’exercici pressupostari  ha de coincidir amb l’any natural i a aquest
s’imputaran  les  obligacions  reconegudes   durant  el  mateix.  De  conformitat  amb  allò  que
estableixen els articles 173.5 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i 25.1
del Decret 500/1990, de 20 d’abril,  no es poden adquirir compromisos de despeses per una
quantia superior a l’import dels crèdits autoritzats als estats de despeses, i són nuls de ple dret
les Resolucions i  actes administratius que infringeixin la dita Norma, sense perjudici  de les
responsabilitats que corresponguin. L'art. 176 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en virtut del
principi pressupostari «d’Especialitat Temporal», «amb càrrec als crèdits de l’estat de despeses
de  cada  pressupost,  només  es  poden contraure  obligacions  derivades  d’adquisicions,  obres,
serveis i altres prestacions o despeses en general que es facin a l’any natural del mateix exercici
pressupostari».

No obstant això, l’article 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, estableix la possibilitat
del reconeixement d’obligacions corresponents a exercicis anteriors que, per qualsevol causa, no
ho haguessin estat en aquell a què corresponien i  s’atribueix al Ple de la Corporació aquest
reconeixement mitjançant l’assignació puntual i específica d’obligacions procedents d’exercicis
anteriors al pressupost vigent. Per regularitzar les despeses que no s’han aplicat a cap partida de
l’any  pressupostari  en  què  s’havien  de  descomptar,  s’ha  de  procedir  al  reconeixement
extrajudicial de crèdits, tot reconeixent obligacions corresponents a exercicis anteriors, que per
qualsevol causa no ho hagin estat en aquell a què corresponien.  

Si  no  existeix  consignació  pressupostària  suficient  per  al  reconeixement  extrajudicial  dels
crèdits descrits anteriorment, s’ha de tramitar de manera paral·lela un expedient de modificació
del  pressupost.  Aquesta  modificació  s'ha  realitzat  mitjançant  modificació  de  crèdits  per
generació de crèdit segons el procediment que regula el Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes  Locals.  D’aquesta  manera,  excepcionalment  s’imputaran  al  Pressupost  en  vigor,
obligacions corresponents a exercicis anteriors, amb reconeixement previ d’aquestes, i l’adopció
de  l’Acord  corresponent  d’habilitació  pel  Ple  de  la  Corporació.  Així  doncs,  està  admès  el
sistema del reconeixement d’obligacions durant l’exercici pressupostari, encara que provinguin
aquestes obligacions de qualsevol altre exercici i tot això malgrat allò que disposa l’article 176
del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals.

La Legislació aplicable és la següent:
— Article 4.1.a) del Reial Decret 1174/ 1987, de 18 de setembre, pel qual es regula el Règim
Jurídic dels funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.
— Articles 163, 169.6, 173.5, 176 a 179 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
— Articles 25.1, 26.1, 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, que desplega el Capítol
primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals.

ACTA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA NÚM. 15 de 21/12/2015 2



Per tot això, el Ple de la Corporació, previ dictamen favorable de la comissió informativa de
17/12/2015,  i  d'acord amb l’article  60.2 del  Reial  Decret  500/1990,  de  20  d’abril,  l'adopta
l'acord següent: 

PRIMER.  Aprovar  el  reconeixement  d’obligacions  corresponents  a  exercicis  anteriors  per
import de 24.858,47 € corresponent al canon autonòmic d'aigües, que es relacionen en l’Annex I
adjunt a l’expedient.

SEGON. Aplicar, amb càrrec al Pressupost de l’exercici 2015, els crèdits corresponents amb
càrrec a la partida 920/20900, de la qual es va realitzar la retenció corresponent.

TERCER. MOCIÓ DE SOL·LICITUD D'AMPLIACIÓ DELS CENTRES EDUCATIUS
CEIP ESCOLA NOVA I IES PORRERES  I DELS ESTUDIS DE BATXILLERAT 

La Sra. Batlessa explica la següent moció relativa a la sol·licitud d'ampliació urgent dels centres
educatius que fa molts d'anys que se ve fent aquesta reclamació. Explica que tant l'IES com el
CEIP han quedat  petits  i  ja  no tenen espais  comuns com biblioteca,  consergeria,  gimnàs o
menjador perquè tots estan ocupats per aules. Explica que s'han presentant dos escrits per part
dels dos centres els quals s'han redactat per les APIMAS i els equips directius de cada centre.
Aquesta petició se va fer al Consell Escolar i se du a plenari per reforçar la petició dels pares i
mares de Porreres. Se proposa sol·licitar una reunió amb la conselleria per transmetre que si no
pot ser enguany per qüestions pressupostaries, mos diguin en quin punt estan els nostres centres
i  que sigui  una prioritat  pels propers  anys.  Se demana que se comencin a  fer  els  projectes
corresponents perquè d'aquí uns anys sigui un objectiu que se pugui assolir. 

El  Sr.  Miquel  Àngel  Veny,  regidor PSOE, proposa que se digui  «i  implantar  els  estudis de
batxillerat» perquè quedi millor la redacció. La batlessa hi està d'acord. El Sr. Veny diu que està
totalment d'acord amb la proposta. 

El Sr. Joan Barceló, regidor MES, explica que han estudiat la proposta i les reclamacions dels
dos centres i considera que és lògica tal com ens informareu a la comissió informativa. Recorda
que el seu partit ho va incloure al programa electoral des de fa un parell de legislatures. Troba
que es necessari i útil aquesta ampliació perquè els centres han quedat petits i les deficiències
que hi ha que son molt grosses pel futur. Troba que es més que necessari. No podem admetre ara
mateix que hi hagui una aula prefabricada amb tots els problemes que això comporta i que ve
d'enrere, diu. Votarem a favor i recorda que es una moció conjunta de petició a la conselleria
d'educació i que es una responsabilitat de tots els qui formen el consistori.  

El  Sr.  Mateu  Suñer,  regidor  PP,  està  d'acord  amb  la  moció.  Puntualitza  que  l'ampliació  o
implementació  d'estudis de batxillerat a l'institut suposaria oferir solars o terrenys per part de
l'ajuntament, per la qual cosa s'hauran de modificar les normes subsidiaries, entre altres feines.
La Sra. Batlessa diu que si s'ha de cedir un solar s'ha de pressupostar i també haurà de tenir la
qualificació urbanística adequada. Se tracta d'anar fent passes i que d'aquí a deu anys no mos
tronam que s'estigui pendent d'un solar pe l'IES.  

Per tot això, el Ple de la Corporació, previ dictamen favorable de la comissió informativa de
17/12/2015, adopta l'acord següent per unanimitat: 
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Vista  la  sol·licitud de l'equip  directiu  i  l'Apima del  CEIP Escola  Nova  en la  que sol·licita
l'ampliació de l'edifici escolar del CEIP Escola Nova. 

Vista la sol·licitud d'ampliació de centre i estudis de batxillerat de l'equip  directiu, el Consell
Escolar i l'APIMA de l'IES Porreres. 

Per tot això, a petició del Consell Escolar, l'Ajuntament acorda: 

Primer. Sol·licitar a la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats l'ampliació urgent de l'IES
Porrreres i la implementació dels estudis de batxillerat.

Segon.  Sol·licitar  a  la  Conselleria  d'Educació,  Cultura  i  Universitats  l'ampliació  urgent  de
l'edifici escolar del CEIP Escola Nova. 

Tercer. En cas que no es pugui dur a terme de forma imminent per qüestions econòmiques, que
es  duguin  a  terme  els  tràmits  oportuns  (projecte  urbanització,  projectes  educatius,  pla  de
treball,  ...)  per  dotar  de  pressupost  les  corresponents  partides  pressupostaries  i  s'emeti  un
compromís ferme i un pla de treball per part de la conselleria per a la seva execució. 

QUART.  DACIÓ  DE COMPTE DEL CONVENI  AMB  EL FONS  MALLORQUÍ  DE
SOLIDARITAT I COOPERACIÓ. 

La Sra. Batlessa dona compte del Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i l'Associació del
Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació pel qual s'estableixen les condicions de la subvenció
atorgada  per  contribuir  amb  els  seus  objectius  per  a  l'any  2015.  La  corporació  queda
assabentada. 

A continuació se dona la paraula a la Sra. Antònia Rosselló, gerent del Fons, per explicar el que
estan  fent  els  ajuntaments  de  Mallorca,  el  Consell  i  el  Govern  en  temes  de  cooperació
internacional. Explica que el Fons està format pels ajuntaments i que no és una cosa externa a
ells. Diu que neix arran d'unes recomanacions de Nacions Unides relatives a destinar el 0,7€ del
pressupost d'ingressos de les administracions públiques per erradicar la pobresa al món als anys
seixanta, la qual cosa no s'ha aconseguit. Recorda que la creació dels Fons va sorgir com una
reclamació de la societat civil que se va fer arran de les acampades al Parc de la Mar l'any 1992.
el Fons va néixer l'any 1993 amb 8 ajuntaments i el Conselle i ara el formen 53 ajuntaments.
Actualment hi ha un problema que es que els ajuntaments pensen que el Fons està gestionat pels
partits polítics que governen però no té res a veure perquè la comissió executiva la formen tots
els  partits  i  actualment  la  presidència  es  del  batle  de  Montuïri.  El  que  se  fa  es  executar  i
gestionar els recursos del Consell i de l'Ajuntament que destinen a cooperació internacional.
Sols destina el 0,7 % un ajuntament perquè és molt difícil. Amb aquest pressupost se posen en
marxa projectes de cooperació als  països mes desfavorits  però també activitats  d'educació i
sensibilització als  municipis  siguin  escoles,  biblioteques,  ....  També se  destina una  part  del
pressupost a cobrir situacions d'emergència. Diu que amb relació a la crisis dels refugiats que
els  ajuntaments  no  sabien  molt  bé  que  fer  s'ha  finançat  els  anys  2014-2015  l'assistència
ginecològica  a  les  dones  sirianes  que  estan  a  camps  de  refugiats,  també  a  Palestina,  a  les
persones refugiades del poble saharaui o al terratrèmol del Nepal.  Voldria que l'ajuntament se
fes seva aquesta feina. Ella se considera tècnica de l'ajuntament de Porreres per gestionar la part
que destina a la cooperació internacional i l'ajuntament s'ha de fer seu i aprofitar-se de la feina
del fons. Explica que té un pressupost d'un milió seixanta-cinc mil euros, dels quals se destinen
un 10% a emergència, un 5% a sensibilització i un 10% a gestió.  Diu que el Fons ha arribat a
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gestionar 3 milions euros però ara just hi ha tres persones. Diu que el 90% dels recursos se n'han
d'anar  on  fan  falta.  Explica  que  forma  part  d'una  xarxa  europea  que  es  una  plataforma
d'autoritats  locals  i  d'actors  per  fer  lobby  davant  la  Unió  Europea  pel  desenvolupament  i
empoderar als  ajuntaments del  sud.  Explica que la seva funció es executar els  projectes de
cooperació  sostenibles  de  participació  ciutadana,  d'empoderament  de  líders  comunitaris,  de
formació de plans estratègics municipals de formació de secretaris, de tècnics municipals, de
redacció de normes subsidiaries, en la gestió de cementiris o mercats, perquè no tenen cap tipus
de formació a aquest nivell. També se treballa en la redacció de pressuposts participatius. A
Nicaragua, Perú o Ecuador ja se està fent formentar la participació ciutadania en la presa de
decisions, sobretot reforçant el paper de la dona. Diu que enguany s'han aprovat vint projectes a
Burkina  Fasso,  Colombia,  Perú,  als  campaments  saharauis  i  Nicaragua.  Diu  que  un  dels
projectes més importats als camps saharauis es vetlar per la salut dels menors de cinc anys  amb
la vacunació o nutrició. Recorda que l'aportació municipal és de 1,000 €. 

La Sra. Francisca Mora diu que el Fons convida a visitar alguns d'aquest campaments, pagant-se
cadascú el seu bitllet. S'explica que hi ha una partida pels tècnics o càrrecs municipals per a
formació de regidors o tècnics. Diu que a Marroc hi una abocador de residus que va a la mar i
s'ha enviat un tècnic a valorar-ho. A Nicaragua hi ha demanda de formació en la redacció de
normes  subsidiàries  perquè  la  gent  construeix  on  vol  i  hi  ha  molta  feina  a  fer  per  les
administracions d'aquí. 

El Sr.  Joan Barceló, regidor MES, diu que l'Ajuntament aporta 1,000 € i que es tracta d'un
import molt inferior al 0,7 % del pressupost. Demana si hi ha algun ajuntament que ho compleix
i se contesta que Puigpunyent. La Sra. Batlessa diu que tocaria ser de 20,000 €. La Sra. Gerent
del FMS explica que el 0,7% es una xifra obsoleta i utòpica i que se proposa que sigui el 0,35%
perquè ni l'estat espanyol ho compleix, sols els països nòrdics. 

El Sr. Barceló, regidor MES, creu que la intenció dels ajuntaments és ser solidaria i que seran
participatius. Demana que se gastin bé els doblers i no en viatges innecessaris. Atès que hi ha
poca dotació demana al Fons que s'hi esmeri molt perquè n'hi hagi abastament i que se gastin bé
perquè les necessitats son molt grosses.  

La Sra. Batlessa recorda que l'ajuntament no només al fons reparteix els doblers entre altres
entitats com Aproscom.  

CINQUÈ. PROPOSTES D'URGÈNCIA 

No s'en presenten.

SISÈ.  DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS I  DECRETS DICTATS PER LA
BATLIA-PRESIDÈNCIA O REGIDORS/ES DELEGATS/ES

Se dona compte de les resolucions i  decrets dictats per la batlia - presidència o regidors/es
delegats/es i la corporació queda assabentada. 
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SETÈ. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS I ACORDS ADOPTATS PER LA
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

Se dona compte de les resolucions i acords adoptats per la Junta de Govern Local i la corporació
queda assabentada. 

VUITÈ. PRECS I PREGUNTES. 

El Sr. Miquel Àngel Veny, regidor PSOE, diu que es el darrer ple de l'any i dona els molts
d'anys i desitja bon any a tots els regidors/es, al public i als porrerencs i porrerenques. La Sra.
batlessa diu que gràcies a Porreres TV la felicitació se farà extensiva perquè avui no en tenim.  

El Sr. Joan Barceló, regidor MES, dona les felicitacions i molts d'anys al públic i als regidors i
desitja sort al 2016 perquè és molt necessari. 

El Sr. Joan Barceló, regidor MES, diu que la circulació dels vehicles al centre peatonal supera
habitualment els 20 km/hora. Demana que se posi ordre i control per part de la policia local
perquè no se  sobrepassin els  20 km hora a  les  àrees  peatonals  dins  el  centre  urbà.  També
succeeix que se superen els 20km/hora i  els  vehicles duen velocitats  inapropiades al  carres
peatonals  com el  carrer  Cerdà,  Almoina  o  l'Avinguda  Bisbe Campins,  entre  altres.  La  Sra.
Batlessa explica que la policia va informar que no se pot fer un control de radar si  no està
senyalitzat i que s'han comanat els cartells a les entrades del poble. El Sr. Veny diu que se pot
posar un cartell per dissuadir.

La Sr. Maria Rosa Juan, regidora MES, diu que també passen a molta velocitat els vehicles a la
ronda de les Illes Balears. La Sra. Batlessa diu que proposa posar un altre baden o fer un pas de
vianants. 

El Sr. Joan Barceló, regidor MES, diu que cada matí hi ha un desgavell al centre de la població
a causa de que hi ha cotxes mal aparcats a l'avinguda Bisbe Campins. Proposa que se faci un
estudi per col·locar un lloc de càrrega i descàrrega davant la Rectoria, per exemple, per reduir el
desgavell que hi ha quan els camions descarreguen. La Sra. Batlessa contesta que n'hi dos: un
davant Es Poltre i un altre al carrer Hospital. També diu que davant la Rectoria hi ha un espai
reservat a persones amb minusvalidesa. Diu que la gent  s'ha d'avesar a aparcar al  càrrega i
descàrrega i transportar les mercaderies amb la carretilla i no voler deixar els camions davant els
comerços. S'ha d'educar a la gent que ve a descarregar amb les carretilles. També diu que davant
la carnisseria de can Toni n'hi ha un altre. La Sra. Batlessa diu que s'ha d'educar i no afegir més
càrregues. 

El Sr. Barceló vol insistir en què ho facin bé i diu que la circulació de camions excessivament
grossos destinats a la distribució d'aliments dins el poble retxen les façanes dels carrers. Diu que
per  comoditat  aparquen  davant  els  comerços  per  a  descarregar.  Demana  que  la  policia  ho
controli.  No crec en les sancions ni  en multar  als camioners,  a no ser  que siguin fets  molt
grossos, però insisteix en que se facin més controls per part de la policia.   

A les 20,40 hores s'incorpora el Sr. Joan Rigo. 

El Sr. Joan Barceló, regidor MES, demana que s'estudii urgent arreglar el pas peatonal i carril
bici que va del centre urbà al cementiri. Diu que fa oi perquè està ple de clots, enterra està
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aixecat, i està sense llum. Diu que l'empren els nins i les persones majors que van cementeri. La
Sra. Batlessa contesta que s'han arreglat les aceres però el problema es que les arrels dels arbres
ho aixequen.  

El Sr. Barceló vol insistir en que al carrer Sa Lluna amb carrer Dusai hi ha clots i els veïnats no
poden granar la carrera perquè es un niu de pols i pedretes. La Sra. Batlessa diu que no en tenia
constància per que ho aniran a veure. 

El Sr. Barceló, regidor MES, proposa tallar el trànsit i la circulació durant els foguerons infantils
de Sant Antoni perquè l'any passat no se va tallar i hi ha molt de perill. La Sra. Batlessa contesta
que a l'Escola Nova sempre se tanca el fogueró perquè se fa al Molí de n'Amengual i es molt bo
de fer.  

El  Sr.  Mateu Suñer,  regidor PP,  dona els  molts  d'anys a tothom.  A continuació sol·licita  la
liquidació de les partides pressupostàries de festes 2015 i se contesta que s'enviarà. 

La Sra. Batlessa desitja bones festes. Dona l'enhorabona als partits que tingueren bons resultats i
dona  les  gràcies  per  la  participació  i  respecta  sense  cap  tipus  d'incidència  en  la  que  van
transcórrer les eleccions generals de 20/12/2015. Desitja les bones festes de Nadal. 

I no havent més assumptes de que tractar,  per la Presidència s'aixeca la sessió, a l'hora dalt
indicada, de tot el qual, com a Secretària, en don fe.

Vist i plau, la Batlessa                                          La Secretària 

Francisca Mora Veny Maria del Mar Estarellas Pascual 
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