
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ:  

- Núm. 3/2016
- Caràcter: extraordinària
- Data: 7/3/2016
- Horari: de 20,03 a 21,30 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);  Maria  Ines  Sampol  Sabater  (PP);  Joan
Barceló Bauzà (MES); Maria Rosa Juan Moll (MES); Miquel Àngel Veny Mestre (PSOE).

- 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 extraordinària. 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. 2/2016 de 22/2/2016. 

SEGON.  ESTUDI  I  APROVACIÓ  DEL PRESSUPOST  MUNICIPAL I  PLANTILLA
MUNICIPAL 2016

La Sra. batlessa explica la proposta de pressupost municipal per a l'exercici 2016. 

En primer lloc explica els ingressos. 

Els impostos directes comprenen l’impost de béns immobles, l’impost d’activitats econòmiques,
l’impost  de vehicles de tracció mecànica i  l’increment del  valor dels terrenys de naturalesa
urbana. En total ascendeixen a 1.765.379,37 € i suposen un increment del crèdit del 4% respecte
al pressupost municipal de l’exercici anterior.

Els ingressos que provenen dels impostos indirectes comprenen l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres i els vedats de caça i ascendeixen a 51.000,00 euros. 

En relació al  capítol  3,  relatiu als  ingressos previstos per operacions corrents procedents de
taxes, preus públics i altres ingressos, ascendeix a 266.163,39 euros. S'hi inclouen les taxes del
cementeri  municipal,  els  drets  enterrament,  el  menjador  a  domicili,  la  qual  paguen  part
l'ajuntament i part els usuaris, els serveis d'ajuda domicili, la taxa d'expedició de documents,
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guals,  la  taxa  d'animals,  taxes  d'empreses  de  telecomunicacions,  matrimonis  civils,  multes,
circulació, retirada d'animals, multes per la neteja viaria. En relació a aquests diu: «esperem que
no hi hagin ingressos i que la gent col·labori». 

El total d’ingressos previstos en el capítol quart per transferències corrents es preveu que sigui
de 1.266.987,81 €. Es tracta de les ajudes que reben els ajuntaments dels tributs estatals i que
depèn de la població. També s'hi inclou el manteniment del jutjat de pau, les transferències de la
CAIB, la subvenció de la policia, la mediadora, la compensació per la dedicació exclusiva o les
ajudes del consell en matèria de benestar social per les famílies en situació de risc. 

El capítol cinc està format pels ingressos patrimonials que provenen de rendes d’immobles, com
les concessions administratives de n'Hereveta o Ses Forques, que ascendeixen a 18.210,00 €. 

En total, els ingressos ascendeixen a 3.367.740,57 €.

A continuació, la Sra. Batlessa explica les despeses.  

La part destinada a deute públic, relativa a pagar deutes bancaris, interessos i amortització de
préstecs, ascendeix a 314.120,00 euros i ha baixat un 15 %. 

La seguretat i ordre públic té una despesa de 326.772,67 € i ha augmentat un 10% i inclou les
despeses de manteniment i serveis de la policia local. Les partides relatives a l'ordenació del
trànsit  i  la  circulació ascendeixen a 19.559,40 €.  Explica que el  pla de mobilitat  ja  està en
marxa. 

Les partides destinades a urbanisme ha augmentat fins a 151.200,00 €. S'inclou les despeses
d'actualitzar el catàleg d'inventari de béns municipals i també la partida de memòria històrica
amb 8.000 €. També inclou els honoraris dels serveis tècnics com l'arquitecte, enginyer, ...

La partida relativa a la pavimentació de les vies públiques es de 29.500 €. 

La partida per a neteja viària es de 42.287,42 € i inclou les despeses dels agranadors contractats
mitjançant col·laboració social i l'agranadora que s'ha exclòs del contracte de gestió de residus
que hi ha amb la mancomunitat. 

La partida del cementeri i serveis funeraris és de 27.900 i inclou la transferència a l'empresa
concessionari i l'enllumenat.  

La partida d'enllumenat públic ascendeix a 78.500,00 euros. El cost de l'enllumenat públic és de
46,500 € i s'han inclòs els costos per un estudi d'eficiència energètica. 

La partida d'administració general de medi ambient es de 61.386,74 € i inclou el personal tècnic
de medi ambient, l'encarregat del punt verd, els estudis i treballs tècnics de la gestió de la bossa
vermella. 

La partida de parcs i jardins es de 31.500 € i inclou el manteniment de les zones verdes del
municipi, les despeses enllumenat i les reparacions que se puguin dur a terme. 

La  partida  d'assistència  social  primària  es  de  303.080,00  €  i  inclou  els  sous  de  totes  les
treballadores que hi fan feina, incloses les treballadores familiars i el repartidor de menjar a
domicili.  També  inclou  els  convenis  amb  altres  administracions,  el  pla  de  drogues,  la
teleassistència i altres subvencions. El Fons Mallorquí de Solidaritat te una import de 1,000 €. 
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La partida de protecció de la salubritat pública es de 4400 € i inclou la desratització i el control
de la processionària. 

La partida de funcionament de centres docents inclou la gestió de l'escoleta, el manteniment de
l'Escola  Nova  i  altres  subministraments.  També inclou el  reciclatge de llibres,  la  neteja  de
l'Escola Nova i 14,000 € per la millora de la climatització. En total son 162,300 €. 

La partida de funcionament de centres docents d'ensenyament secundari es de 16,200 € i inclou
el lloguer del solar de PQPI i les ajudes per a transport escolar que augmenten en 8,500 €. 

La partida de biblioteques públiques inclou els subministraments, les reparacions materials, el
llum, el sou de la bibliotecària i ascendeix a 32,400 €
 
La partida d'equipaments culturals i museus inclou l'enllumenat i les petites despeses del museu
i es de 3,800 €

La  partida  de  promoció  cultural  inclou  el  sou  de  les  persones  que  treballen  a  l'auditori,
l'enllumenat de l'auditori, una petita partida de publicitat, entre altres. Les despeses de Porreres
radio ha augmentat perquè un llamp va cremar aparells de l'emissora i s'han hagut de posar
aparells nous. També inclou una partida de normalització lingüística. També inclou la gestió de
l'escola de música, la neteja de l'auditori i el museu i les subvencions a la fundació així com el
manteniment. En total son 253.882,78 €. 

Les partides de festes se pressuposten en 165.200 € i inclou la publicitat de totes les festes, les
activitats  culturals  i  esportives  de  tot  l'any,  la  participació  ciutadana,  6,000  €  per  a  la
dinamització de la joventut i dur a terme un pla d'actuació, subvencions puntuals a entitats,  i
principalment, la partida de festes. 

Per a la promoció i foment de l'esport al municipi es destinen 7,000 €

El manteniment de les instal·lacions esportives, una millora al camp de futbol per 20,000 € o el
manteniment del camp de gespa artificial. 

La despesa de fires es de 38,600 i inclou la promoció del producte porrerenc, la fira de la tardor
i la de l'albercoc. La despesa per a promoció turística es de 6,000 €. 

La despesa dels òrgans de govern es de 98.615,32 € i inclou les dietes dels membres dels òrgans
de govern. La despesa de l'administració general es de 794.781,64 € que inclou el sous dels
empleats i el canon autonòmic d'aigües, entre altres. 

La partida de brigada i manteniment es de 158.230,42 €. 

El Fons de Contingència es de 15.374,18 € i ve imposat per llei i suposa un percentatge damunt
el pressupost total. 

Finalment se pressuposta la despesa per a la gestió del sistema tributari. 

A continuació se dona la paraula al Sr. Mateu Suñer, regidor PP. 

El Sr. Suñer, regidor PP, agraeix que s'hagui donat temps per consultar els pressuposts, perquè
alguns anys just hi havia dos dies, i també que se demanés als partits polítics que participéssim
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presentant propostes. No obstant,  reconeix que el pressupost s'hauria d'haver aprovat dins el
termini perquè permet tenir una idea de les polítiques del poble. Recorda que l'any passat se va
aprovar pel desembre, però «ja està bé així i no passa d'hora», diu.

El Sr. Suñer diu que el seu partit ha intentat cercar propostes en base al seu programa electoral.
Diu que això implica llevar-ho d'una banda per posar-ho a un altre. «El marge és el que és i no
se poden obviar algunes coses», diu.  Per això, vol plantejar fer una passa enrere  i entrarà a
valorar el pressupost en sí. 

Consideren que els ingressos pugen perquè la pressió fiscal és més gran. Això no té perquè ser
dolent però trobam que s'ha de donar un servei. En canvi no veim aquesta pujada de 150,000 €
reflectida en els serveis. Es cert que augmenten les ajudes pel transport escolar, però no deixen
de ser coses que s'han de fer i no veim un pla concret de fer coses. Es a dir, no se veu reflectit en
una  millora  del  que  es  el  poble,  quan estam incrementat  ingressos  des  de  fa  set  anys.  La
impressió que tenim es que aquest increment ha servit per tapar deutes i coses que han anat
sortint  com els  deutes  amb Hidrobal,  el  dèficit  amb  la  Mancomunitat  ren  relació  al  fems,
albarans de la gravera, contenciosos, factures sense aplicar als pressuposts. S'han anat sufragant
coses que no s’havien fet lo suficientment bé. Hi torna haver un increment dels ingressos i no ho
veim reflectit en els ciutadans. Sabent que hi ha contenciosos, per exemple, s'hauria de poder
planificar un poc. Incrementar impostos directes no està malament, però se podria baixar el
tipus d'ibi. Està bé demanar una revisió general del cadastre. Més que fer propostes concretes,
vist el marge que hi ha, volem mostrar una postura amb una visió global i analitzar l'evolució. Si
s'augmenten els ingressos, hi ha d'haver una repercussió en els serveis. Per ventura es una errada
de tots noltros. Destaca la transferència a la Fundació Auditori i proposa que se'n podria treure
un millor rendiment. Ens agradaria que hi hagués un projecte. Hi ha coses que son prioritàries
com els manteniment de pintar les escoles.  Diu que està previst dur a terme alguns estudis
tècnics  com les  Ocas  o  l'estudi  de  circulació,  però  aquests,  llavors  s'hauran  de  executar  i
implicarà una despesa, com per exemple per a rotular tot el poble. Mos agradaria que hi hagués
un projecte de manteniment prioritari. Pintar les escoles, es bàsic. Es a dir, no veim que se vol
fer més enllà de tapar forats, acaba dient el Sr. Suñer. 

La Sra. Batlessa diu que els imposts no s'han pujat fa molta d'estona i recorda que no se toquen
els ingressos directes.  Diu que se va pujar  el  valor cadastral,  la  qual  cosa ha augmentat  la
contribució. Es cert que ja li va bé ajuntament i diu que si l’any que ve se baixen no hi haurà
tants ingressos i la situació econòmica pot ser molt complicada per a l'ajuntament. Diu que es
cert que se varen fer moltes grans inversions que donen valor al municipi i que ara tenim, però
s'han de mantenir. Per jo va ser una errada que tots els pobles tinguessin un centre salut, per
exemple,  diu.  S'intenta  anar  posant  ordre  amb  el  manteniment  de  les  infraestructures  però
recorda els costos que s'arrosseguen i la pressió dels bancs. Diu que s'ha reduït la pòlissa de
crèdit que hi havia de 800,000 € i això serà positiu perquè aquests doblers se podran reflectir en
els ciutadans. Es cert que se podria haver optat per endeutar-se més i fer més despesa perquè
això llueix més,  però a la llarga ho paguen els ciutadans.  També lamenta que s'arrosseguin
factures del compte 413, que fa que no se pugui partir amb un pressupost net. Es cert que no es
un pressupost  molt  atractiu  perquè  únicament  es  poden destinar  68,000 €  a  inversions.  En
concret, a la reforma del camp de futbol, a la renovació dels equips informàtics, la climatització
de l'escoleta i el manteniment de la sala polivalent. Es cert que no son grans projectes, però
s'han  hagut  d'augmentar  altres  partides  com l'agranadora  perquè  ja  no  està  inclosa  dins  el
contracte de gestió de neteja de la Mancomunitat. Son despeses afegides que se van acumulant,
entre altres coses. Esperem que l'any que bé s'hagi  reduït el deute i puguem fer més projectes
que llueixin més. 

El Sr. Suñer diu que es cert que l'augment dels ingressos es a causa de la revisió cadastral però

ACTA SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA NÚM. 3 DE 7/3/2016
4



l'ajuntament pot baixar el tipus que ara és de 0,5 % i fer que aquest cop sigui menor. Es cert que
podem estar contents perquè se feren grans inversions però se podria treure més rendibilitat als
espais comuns. Per ventura si d'aquí 10 anys s'amortitza el deute, se pagaran menys interessos i,
en teoria, s'alliberen interessos. No ho veim reflectit. Endeutar-se per fer més inversions implica
més despesa de manteniment i es converteix en una bolla de neu. Les inversions han de ser
sostenibles per elles mateixes. Per exemple, en el cas de l'agranadora, ja se podia preveure que
el contracte acabava. Anem a repensar el pressupost perquè me dona sensació que cada any
s'intenta encaixar i ens trobam amb el mateix problema, diu el Sr. Suñer. 

La Sra. Batlessa contesta que els ingressos son els que son i que s'han de cobrir despeses com la
neteja o l'enllumenat de les escoles. «El que queda es molt poc i esperem que l'any que ve sigui
més», diu. El Sr. Suñer insisteix en què els ingressos no se reflecteixen en coses com l'asfaltat o
el manteniment dels carrers que cada vegada estan més deteriorats. La Sra. Batlessa contesta
que els doblers se'n van en reparacions inesperades d'edificis i poca cosa més. 

El Sr. Joan Barceló, regidor de MES, també proposa fer una passa enrere i analitzar per on perd
aigua o oli el pressupost. Diu que es un pressupost de 560 milions de les antigues pessetes i que
no és pressupost de no fer res. Toquen molt de doblers a cada ciutadà amb tots aquests grans
imposts. Els capítols d'ingressos que indiquen d'on es treuen els doblers pateixen d'una voracitat
recaptadora per part de totes les institucions a nivell global tant de l'estat com de la Caib. Hi ha
una voracitat recaptadora i ganes de sucar la taronja als ciutadans. Mos balden dia a dia tothom
que pot, el mes de novembre amb l'ibi, a la declaració de renda... Per exemple, hi ha 232.000
d'ingressos  que  provenen  de  l'impost  de  vehicles  de  tracció  mecànica  o  1.230.000  €
aproximadament de l'IBI.  Considera que es un despropòsit  que persegueix eixugar els  pocs
recursos que hi ha per posar-ho damunt la taula. També hi troba mancances i falta de voluntat
per dur a terme aquesta recaptació. Per exemple, se pressuposten 8.000 € d'ingressos per multes
d'urbanisme i 15.000 per multes d'ordenances de circulació, quantia que troba excessivament
grossa. En canvi just se pressuposten ingressos per import de 300 € en concepte de multes per
infraccions de la neteja viaria, quan hi ha un grup de banda organitzada de propietaris de cans.
Troba que hi ha un desfasament en la voluntat de recaptació si se compara amb les multes de
vehicles o les urbanístiques quan per tot hi ha merdes de cans. Després veurem les mancances
que  hi  trobam al  bloc  de  despeses  com per  exemple  com gastam els  doblers  en l'auditori.
Sembla que hi ha una voluntat de què els ciutadans paguin molt a l'ajuntament. 

La Sra. Batlessa contesta que no està d'acord en que sigui  un pressupost de no fer  res. Els
ingressos pugen però també les despeses com l'enllumenat, els projectes tècnics, les escoles, ...
No hi ha un afany recaptatori ni molt manco. L'impost de circulació ve donat pel padró de
vehicles del 2016. M'encantaria baixar IBI però s’han de mantenir els serveis. Ja m'agradaria
penjar-me medalles com la de baixar imposts, però consider que s'han de fer un pressuposts
realistes i tenir en compte els imprevists. També diu que que l'impost de circulació es dels més
barats. El Sr. Barceló, regidor MES, considera que se va a sac contra els ciutadans. 

La Sra. Batlessa contesta que els procediments d'infracció urbanística son molts llargs fins que
se fa la liquidació. Diu que s'ha posat la mateixa quantitat que l'exercici passat perquè ha de ser
real. El Sr. Barceló diu que els ingressos per incompliment de l'ordenança de neteja son de 3000
euros i considera que es un import irrisori.  

El Sr. Jaume Martorell, regidor, diu que tant la CAIB com el CIM s'han oblidat de Porreres
aquests  darrers  quatre  anys  i  no  s'ha  rebut  res.  Esperem que  no  passi  el  mateix  aquesta
legislatura. 

La Sra. Maria Rosa Juan, regidora MES, demana informació sobre la partida 163 relativa a la
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neteja viària. Diu que a la partida «altres despeses» l'any passat se varen pressupostar 100 € i
enguany 20,000 € i demana perquè hi ha una diferència tan grossa. La Sra. Batlesa contesta que
en aquesta partida s'hi inclourà la neteja d'embornals i el desbrossament de camins i que l'any
passat estava inclosa dins una altra partida.

La Sra. Maria Rosa Juan, regidora MES, diu que la partida relativa a la gestió de l'escoleta núm.
323 l'any passat se varen gastar 68.927,07 € i, en canvi, enguany se torna pressupostar el mateix
import de 93.600 €. La Sra. Batlessa contesta que hi ha factures que se varen pagar més tard
dins el 2016 i no estan incloses dins la liquidació de l’any anterior. 

La Sra. Maria Rosa Juan, regidora MES, demana informació sobre la partida de millora de la
climatització de 14.000 euros i se contesta que enguany s’ha de dur a terme la instal·lació a
l'escoleta.   

La Sra. Maria Rosa Juan, regidora MES, demana informació en relació a la partida 338 relativa
a activitats culturals i esportives. Diu que s’han pressupostat 100.000 € però que l'any passat
se'n varen pressupostar  76.000 euros però se va fer  una modificació de 77.000 i  resulta un
import  de 153000 € segons la liquidació.  La Sra.  Batlessa contesta que se fa contes gastar
manco i se vol baixar la despesa de festes. Cal tenir en conte que aplaçar el concert perquè va
ploure va suposar una despesa molt grossa. Se podria baixar més però volem fer un pressupost
realista. Cal tenir en conte que son les festes de tot l’any.  El Sr. Joan Rigo, regidor de festes, diu
que hi ha entitats que presenten una factura. Pareix que no però les petites coses van sumant.
S’intentarà que s’ajusti el pressupost de les entitats que participin en fer concerts i que ja reben
subvencions perquè llavors demanen un dineral. 

La Sra. Maria Rosa Juan, regidora MES, demana informació de la partida de productivitats i se
contesta que això es el complement de nomina que reben els funcionaris. 

La Sra. Maria Rosa Juan, regidora MES, diu que l’any passat no se varen gastar els 500 euros
del pla municipal de drogues. La Sra. Batlessa contesta que a lo millor no consta com a despesa
però si que se varen fer activitats a través del Consell Insular de Mallorca i segurament hi va
haver despeses de fer fotocopies dels cartells per promocionar còctels sense alcohol per la fira.
Se degué incloure com a despesa de fira i era de drogues. 

La  Sra.  Maria  Rosa  Juan,  regidora  MES,  demana  informació  sobre  les  partides  del  pla
d’igualtat, la gent gran, normalització o participació. La Sra. Batlessa contesta que la partida de
normalització se destinarà a corregir les jornades dels estudis locals de l’any passat. També diu
que el Consell de Mallorca té un pla de normalització i té previstes bastantes activitats. La Sra.
Juan, regidora MES, diu que hi ha partides que va proposar el seu partit que pareix que llavors
no se duen a terme. La Sra. Batlessa contesta que es tracta de partides petites que no tenen molta
importància però que si fossin imports més grans valdria la pena mirar-ho. 

El Sr. Joan Barceló, regidor MES, considera que la partida de festes es molt elevada. Ens creim
que si gastam més serem capdavanters en festes, diu. Proposam que se redueixi la partida de
festes i se destini més a serveis socials. Es un import molt elevat de doblers que se gasten per
Sant Roc. S'ha de demanar la implicació de les entitats. A més el propi ajuntament els hi fa una
competència al solapar més de 100 actes. Mos pareixeria millor repartir-ho més durant l'any
perquè consideram que hi ha una super programació d'actes durant les festes. Defensam invertir
i aplaudir els grups de cançons en català. Mos pareix molt bé la normalització, però mos pareix
que el pressupost per festes molt elevat i hi ha moltes maneres d'invertir en cultura. Sempre mos
hi trobareu. Potser que siguem un referent en festes, però no ho som en joventut ni capdavanter
en integració social. Trobam que es molt alegra gastar tant en festes i que s'ha de limitar la
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despesa en festes. Per exemple el casal jove està tancant i no hi ha una gestió, les ajudes  pel
reciclatge de llibres son de 1.200 € que s'han de repartir entre dues escoles i els hi toquen 600
euros de no res. Es com repartir el xocolate del lloro, diu. Quan se va el pressupost s'ha de
pensar amb la gent. La partida de normalització no s'ha augmentat de cara al 2016. voldríem que
el pressupost fos més participatiu ja que anem reivindicat la participació ciutadana. Fa molts
d'anys que demanam que el pressupost sigui més participatiu per atendre les necessitats reals del
poble. Per finançar els al·lots que estudien a Manacor o a l'UIB sorgeixen limitacions i, en
contrapartida,  pecam de megalomanies  revetleres  durant  el  més  d'agost.  No vol  dir  que no
s’hagin de fer berbenes, però aquestes donen benefici a les empreses de fora perquè als bars dels
pobles els es més rendible les verbenetes de plaça que no les grans infraestructures. Aquest ple
pot semblar avorrit pel ciutadà per l'excés de números però s'ha de quadrar el que tenim previst
guardar o la possibilitat d'afavorir empreses mitjançant contractació directe. No vull dir el que
pens del recaptador de l'ATIB. Troba que falta voluntat política d'enginy i d'enginyeria financera
per arribar un poc més lluny.  

La Sra.  batlessa contesta que se fan molts d'equilibris  d'enginyeria.  Diu que som afortunats
perquè el programa de festes el fan les 36 entitats culturals que hi ha al municipi. Recorda que
aquestes entitats no tenen ingressos i s'intenta recompensar-les i per això hi ha factures de les
entitats. La Sra. Batlessa diu que les festes son cultura, promoció del turisme, del  comerç i del
municipi. Per exemple el dia del concert de n'Herveta se beneficien les AMPAs. A més també es
beneficien els comerços de la vila i els bars que han de contractar gent per les festes perquè no
els hi basten. Es mou l'economia i el mon laboral. Pels joves, enguany s'ha previst una partida
per a la dinamització. Diu que les escoles han renunciat al reciclatge llibres perquè no tenen el
suport  de  la  conselleria.  En  relació  al  pressupost  participatiu,  li  encantaria  poder  posar  a
disposició dels ciutadans 300.000 € per exemple, però seria enganar la gent perquè quasi no hi
ha pressupost de marge, no es real i no se pot participar. Lamentam la col·laboració que heu
mostrat i vos deman que no manipuleu la gestió econòmica. Sempre vos tenim en conte. Està
previst desenvolupar un pla de participació i s'hi podrien incloure els pressuposts participatius
però s'ha de fer correctament perquè no ha hagui riscos i se presentin projectes descabellats.

El Sr.  Miquel Àngel Veny, regidor PSOE, diu que està d'acord amb algunes coses i altres no.
Diu que millor que fer una passa enrere s'ha de fer una passa endavant cap el futur. No parlaré
d'ingressos perquè son els que son, diu. En relació a la inversió crec que no s'han de fer nous
projectes,  únicament  n'hi  ha  un que es el  d'acabar  la Ronda.  La resta  augmenta la  despesa
corrent i s'hauria de mantenir en un futur. Diu que el pressupost s'ha de destinar a seguretat,
neteja i manteniment, ha de ser correctiu i preventiu de les infraestructures per a un futur. Els
ciutadans hi veuen els efectes més directament. També crec que s'ha de fer un esforç en ajustar
la despesa de festes i no gastar tant com aquests darrers anys. «Dic això, com a valoració ràpida
en general, sense entrar en detalls», diu.  

El Sr. Veny, regidor PSOE, creu que hi ha d’haver un compromís en aquest camí de millorar els
serveis de la gent, en neteja o seguretat i en canvi s’han d’ajustar altres despeses. El seu grup
proposa augmentar una de les partides relativa a les ajudes de transport escolar però considera
que ha de ser l’equip de govern que ha decidir d’on treure aquests doblers. Votaran a favor dels
pressuposts si s’augmenten les ajudes pel transport escolar fins a 15.000 €. La Sra. Batlessa
contesta que s’han augmentat  les despeses en serveis bàsics de policia atès que s’ha fet  un
planning perquè  hi hagi dos policies els horabaixes, també es necessari mantenir la partida per a
reparacions  de  carrers.  La  Sra.  Batlessa  agreix  l’aportació  feta  però  enlloc  d’augmentar  la
partida en 10.000 euros més just s’ha arribat a 8.000 € atès que s’han de treure d’un altre lloc,
de la mateixa línia econòmica. Per això se proposa llevar-ho de la partida de promoció cultural i
augmentar en 8.000 euros, quedant  en 13.000 en lloc de 5.000 euros,  la partida d'ajudes al
transport.  Abans de votar el pressupost s’ha de votar aquesta esmena, recorda la Sra. Batlessa.
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El Sr. Veny, regidor PSOE, diu que ho acceptaran amb el compromís que l’any que ve sigui un
import de 10.000 i fins i tot més. 

La Sra. Batlessa explica que a la comissió informativa se va demanar als grups polítics que
presentessin propostes i el PSOE ha fet aquesta aportació. El Sr. Joan Barceló, regidor MES, diu
que els sembla raonable. 

El Sr. Joan Barceló, regidor MES, diu que mos passam en algunes partides excessives com les
de festes, s'agumenten les despeses compromeses que eren inferiors. Diu que estan a favor de la
cultura en general i que s'arribaren a compromisos puntuals per ampliar alguna partida i llavors
aquesta partida no s’ha gastada. La Sra. Batlessa contesta que s'ha fet feina conjuntament. El Sr.
Barceló, regidor MES, diu que se fa el desagradable esforç d'estudiar el pressupost i llavors no
compensa el vot a favor. La Sra. batlessa contesta que s'ha fet la feina de gestionar Porreres
Radio que voltros presidíeu i també s'han pressuposat 8.000 € per a la memòria històrica i pensa
que tenen raó. El Sr. Barceló diu que la partida de normalització lingüística no se va gastar. La
Sra. Batlessa contesa que se dur a terme un pla de normalització conjuntament. El Sr. Barceló
diu que els hi sap greu votar en contra perquè la intenció es bona. Se vol eixugar al contribuent
en una tasca recaptadora tan intensa, les festes mos fugen de les mans i hi ha partides que no se
gastaren, per això el nostre vot no es favorable, diu el Sr. Barceló. La Sra. Batlessa contesta que
respecta el sentit del seu vot però considera que fan demagògia dels pressuposts i, en cap cas, hi
ha un afany recaptatori. Es la situació que hi ha, diu. Recorda que se va demanar expressament
la seva aportació, que sempre se'ls ha tengut en compte, lamenta la poca col·laboració i demana
que no se manipuli la feina de gestió econòmica, diu la Sra. Batlessa. 

Finalitzat el  debat se procedeix a votar l'esmena relativa a augmentar la partida d'ajudes de
transport  escolar  proposta  pel  PSOE.  Se  fa  constar  en  acta  que  es  preceptiu  modificar  la
documentació  que  acompanya  al  pressupost,  segons  l'informe  que  consta  a  l'expedient.  A
continuació se procedeix a aprovar l'esmena amb 10 vots a favor (7 El PI, 2 MES i 1 PSOE) i 3
abstencions (PP).

Finalitzat el debat, vist el dictamen favorable de la comissió informativa de 29/2/2016, el ple de
l'ajuntament aprova amb 8 vots a favor (7 El Pi i 1 PSOE) i 5 vots en contra (3 PP i 2 MES) el
següent acord:  

«Format el pressupost general d’aquest Ajuntament corresponent a l’exercici econòmic 2016,
així com les seves bases d’execució i la plantilla de personal comprensiva de tots els llocs de
treball,  de conformitat  amb el que disposen els articles 168 i  169 del Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i
l’article 18 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol I del títol
VI de la Llei 39/1988.

Vist el compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i el de la regla de despesa, previ
dictamen de la Comissió Informativa l’Ajuntament Ple acorda:

PRIMER. Aprovar  inicialment  el  pressupost  general  de  l’Ajuntament  de  Porreres  per  a
l’exercici econòmic 2016, juntament amb les seves bases d’execució,  el  resum del qual  per
capítols és el següent

ESTAT DE DESPESES
A) OPERACIONS NO FINANCERES
A.1. OPERACIONS CORRENTS
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CAPÍTOL 1: despeses de personal 1.064.501 €
CAPÍTOL 2: despeses corrents en béns i serveis 1.377.741 €
CAPÍTOL 3: despeses financeres 43.590 €
CAPÍTOL 4: transferències corrents 467.100 €
 CAPÍTOL 5: Fons de contingència  15.374,18 €
A.2. OPERACIONS DE CAPITAL
CAPÍTOL 6: inversions reals 68.000 €
CAPÍTOL 7: transferències de capital 53.904,39 €
B) OPERACIONS FINANCERES
CAPÍTOL 8: actius financers 0,00 €

CAPÍTOL 9: passius financers 277.530 €

TOTAL: 3.367.740,57 €
ESTAT D’INGRESSOS

A) OPERACIONS NO FINANCERES
A.1. OPERACIONS CORRENTS
CAPÍTOL 1: impostos directes 1.765.379,37 €
CAPÍTOL 2: impostos indirectes 51.000 €

CAPÍTOL 3: taxes, preus públics i altres ingressos 266.163,39 €
CAPÍTOL 4: transferències corrents 1.266.987,81 €
CAPÍTOL 5: ingressos patrimonials  18.210 €
A.2. OPERACIONS DE CAPITAL
CAPÍTOL 6: alienació d’inversions reals 0,00 €
CAPÍTOL 7: transferències de capital 0,00 €
B) OPERACIONS FINANCERES 0,00 €
CAPÍTOL 8: actius financers 0,00 €
CAPÍTOL 9: passius financers 0,00 €

TOTAL: 3.367.740,57 €

SEGON. Aprovar inicialment la plantilla de personal, comprensiva de tots els llocs de treball
reservats a funcionaris, personal laboral i personal eventual.

TERCER. Exposar  al  públic  el  pressupost  general  per  al  2016,  les  bases  d’execució  i  la
plantilla de personal aprovats, durant un termini de quinze dies, mitjançant anuncis en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears i en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament, a l’efecte de la presentació
de reclamacions pels interessats.

QUART. Considerar  elevats  a  definitius  aquests  acords  en  el  cas  que  no  es  presenti  cap
reclamació.

CINQUÈ. Trametre’n una còpia a l’Administració de l’Estat, així com a l'òrgan competent de la
Comunitat Autònoma.»

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
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