
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ:  

- Núm. 4/2016
- Caràcter: ordinària
- Data: 25/4/2016
- Horari: de 20,05 a 22,00 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 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. 3/2016 de 7/3/2016.

 
SEGON. DACIÓ DE COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2015

La Sra. Batlessa dona compte de la liquidació del pressupost 2015 i el ple queda assabentat: 

«RESOLUCIÓ D’ALCALDIA D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ

De conformitat amb els articles 191 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 89 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, el pressupost de
cada exercici es liquidarà en quant a la recaptació de drets i al pagament d’obligacions el 31 de desembre
de l’any natural corresponent, i quedarà a càrrec de la tresoreria local els ingressos i pagaments pendents,
segons les seves respectives contraccions. Les entitats locals hauran de confeccionar la liquidació del seu
pressupost abans del primer dia de març de l’exercici següent.

La Legislació aplicable és la següent:
— Els articles 163, 191 i 193 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
— Els articles 89 a 105 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desplega el capítol I del títol
VI de la Llei 9/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos.
— Els articles 3, 11, 12, 21 i 23 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera.
— Els articles 28 i 30 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern.
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— L’article  16  del  Reial  decret  1463/2007,  de  2  de  novembre,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament  de
desplegament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’estabilitat pressupostària, en la seva aplicació a
les entitats locals1. 
— L’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura dels pressupostos de les
entitats locals.

Atesos els antecedents, es considera que l’expedient s’ha tramitat d’acord amb la legislació aplicable i el
President de l’entitat local procedeix a la seva aprovació i de conformitat amb l’article 191.3 del Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i
amb l’article 90.1 del Reial decret 500/1990, sobre matèria pressupostària. RESOLC

PRIMER. Aprovar la liquidació del Pressupost General de 2015.

RESULTAT PRESSUPOSTARI A 31/12/2015
Drets
reconeguts
nets

Obligacions
reconegudes
netes

Ajustos Resultat
pressupostari

a. Operacions corrents 3.413.878,19  3.013.946,35  399.931,84
b. Operacions de capital 72.034,99 208.730,13 -136.695,14
1. Total operacions no financeres
(a+b)

3.485.913,18  3.222.676,48 263.236,70

c. Actius financers 0 0 0
d. Passius financers 0 275.849,16  -275.849,16
2.  Total  operacions  financeres
(c+d)

0 275.849,16  -275.849,16

Resultat  pressupostari  de
l’exercici (1+2): 

3.485.913,18  3.498.525,64 -12.612,46

Ajustos:
3. Crèdits gastats finançats amb
romanent  de  tresoreria  per  a
despeses generals

215.782,26

4.  Desviacions  de  finançament
negatiu de l’exercici

18.226,23

5.  Desviacions  de  finançament
positiu de l’exercici

146.781,47

II.  TOTAL  AJUSTOS
(II=3+4+5) 

87.227,02

RESULTAT  PRESSUPOSTARI
AJUSTAT (I+II) 

74.614,56

ROMANENT DE TRESORERIA A 31/12/2015

1. +FONS LÍQUIDS 417.576,06

2. DRETS PENDENTS DE COBRAMENT
+ Del Pressupost corrent: 451.487,29
+ De Pressupostos tancats: 440.545,45
+ D’operacions no Pressupostàries: 6.315,28    

898.348,02

3. - OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT
+ Del pressupost corrent: 178.814,50
+ De pressupostos tancats: 0
+ D’operacions no pressupostàries: 488.572,23       

667.389,73
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I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL 648.534,35

III. SALDOS DE DUBTÓS COBRAMENT 271.077,55

III. EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT 164.124,00

IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS 213.332,80

SEGON. Comunicar al Ple de la Corporació en la primera sessió que aquest celebri, d’acord amb el que
estableixen els articles 193.4 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 90.2 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril.

TERCER. Ordenar la remissió de còpia d’aquesta liquidació als òrgans competents, tant de la Delegació
d’Hisenda com de la Comunitat Autònoma.

QUART. Destinar la liquidació pressupostària en superàvit, de conformitat amb l’article 32 Llei orgànica
2/2012,  de 27 d’abril,  d’estabilitat  pressupostària  i  sostenibilitat  financera,  procedir  a destinar  aquest
superàvit a reduir l’endeutament net. L’incompliment d’aquesta obligació per part de l’entitat local serà
constitutiva  d’infracció  molt  greu  segons  l’article  28.k)  de  la  Llei  19/2013,  de  9  de  desembre,  de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.»

TERCER. ESTUDI I APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT PER SUPLEMENT A
CÀRREC DEL ROMANENT DE TRESORERIA

La Sra. batlessa explica aquesta proposta d'acord relativa a l'amortització del préstec de l'escoleta que hi
ha concertat amb Caja Mar per un import de 35,000 € a càrrec al romanent de tresoreria per a despeses
generals. Recorda que queda pendent 120,000 € del préstec inicial que era de 200,000 € i s'han amortitzat
80,000 €. Diu que si hi ha prou liquides de tresoreria a final d'any se podria amortitzar més quantitat. 

Finalitzat  el  debat,  vist  el  dictamen  favorable  de  la  Comissió  Informativa  Permanent  General  de
21/4/2016, s'aprova per unanimitat:  

“Vista  l’existència de despeses que no poden demorar-se fins a l'exercici  següent pels quals el crèdit
consignat  al  vigent  Pressupost  Municipal  és  insuficient  i  no ampliable,  se proposa la  tramitació  de
l’expedient de suplement de crèdit finançat amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria.

De conformitat  amb el que es disposa en l'article 177.2 del Text Refós de la Llei  Reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i en l'article 22.2.i) de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, el ple acorda: 

PRIMER. Aprovar inicialment l'expedient núm. 2/2016 de modificació de crèdits del Pressupost en vigor
en la modalitat de suplement de crèdits, finançat amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria, d'acord amb
el següent resum:

Ingrés  /
Despesa

Descripció Aplicació Import €

Ingrés Romanent de tresoreria per a despeses generals 87000 35.000 €

TOTAL 35.000 €

Despesa Amortització – Cajamar – préstec escoleta 011 / 91303 35.000 €

TOTAL 35.000 €

SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci en el BOIB, pel termini de quinze dies,
durant els quals els interessats podran examinar-ho i presentar reclamacions davant el Ple. L'expedient es
considerarà definitivament aprovat si durant el citat termini no s'haguessin presentat reclamacions; en cas
contrari, el Ple disposarà d'un termini d'un mes per resoldre-les».
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QUART.  ESTUDI  I  APROVACIÓ  DE  LA  MODIFICACIÓ  DE  L'ORDENANÇA  FISCAL
REGULADORA DE LA TAXA PER CELEBRACIÓ DE MATRIMONI CIVIL.

La Sra. batlessa explica aquesta proposta d'acord relativa la modificació de les taxes per a la celebració
dels  matrimonis  civils.  En concret,  s'augmenta  de  100 a  120 euros la  quota  per  a  la  celebració  del
matrimoni al Saló de Plens de l'Ajuntament i en cas que la quota sigui fora de l'ajuntament en 200,00 €
per a les persones empadronades en menys de dos anys d'antiguitat o no empadronades. 

Finalitzat  el  debat,  vist  el  dictamen  favorable  de  la  Comissió  Informativa  Permanent  General  de
21/4/2016, s'aprova per unanimitat:  

«Vista l'ordenança fiscal núm. 23 reguladora del preu públic per a la prestació del servei de celebració de
matrimoni civil publicada en el Boib núm. 29 de 28/2/2004 i vist l'increment de la demanda del servei
fora del saló de Plens de l'Ajuntament i fora de l'horari regular, se proposa incloure una quota per aquests
serveis. 

Per tot això i, d'acord amb els articles 15 al 21 i 24 i 25 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, del 5 de març i els articles 22.2.e), 47.1 i 107 de la Llei
7/1985,  del  2  d’abril,  Reguladora  de  les  Bases  del  Règim  Local,  previ  Dictamen  de  la  Comissió
Informativa, el Ple de l’Ajuntament ACORDA: 

PRIMER.  Aprovar  la  modificació  de  l’Ordenança  fiscal  reguladora  de  la  Taxa  per  celebració  de
matrimoni civil amb la redacció que a continuació es recull:

«ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE  LA TAXA PER  CELEBRACIÓ  DE  MATRIMONI
CIVIL 

ARTICLE 1. Fonament Legal i Naturalesa

En ús de les facultats contingudes en els articles 133.2 i 144 de la Constitució espanyola, d’acord amb
l’establert en els articles 106 i 4.1 a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 27 i 57 del Text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, aquesta Ordenança regula la
taxa per la prestació de servei de celebració de matrimoni civil.

ARTICLE 2. Fet Imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de matrimoni civil autoritzat per l’alcaldia o
regidor/a de la Corporació en qui delegui.

ARTICLE 3. Subjecte Passiu

Són subjectes  passius  de la  taxa,  en concepte  de  contribuent,  les  persones  físiques que sol·licitin  la
celebració del matrimoni civil que constitueix el fet imposable de la taxa.

ARTICLE 4. Responsables

La responsabilitat del pagament de la taxa és solidària, quedant ambdós cònjuges obligats solidàriament al
pagament de la taxa a l’Administració municipal.

ARTICLE 5. Quota Tributària i bonificacions 

La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
 La quota per a la celebració del matrimoni al Saló de Plens de l'Ajuntament és de 120,00 euros.
 La quota per a celebració del matrimoni fora del Saló de Plens de l'Ajuntament és de 200,00 €.
 S'estableix una bonificació sobre la quota tributària d’un 100% en aquells casos que un dels dos
contraents es trobi empadronat en el municipi o al menys un d’ells tingui una antiguitat en el padró
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municipal superior a dos anys a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud de tramitació
de l’expedient.

ARTICLE 6. Meritació

Es merita la taxa per la prestació del servei de casament i autorització del matrimoni per l’alcaldia o
regidoria.

L’ingrés s’efectuarà anticipadament en el moment de sol·licitar l’autorització a la tresoreria municipal.
Sense perjudici de l’anterior,  si el matrimoni no es realitza per causa no imputable als contraents, es
retornarà el 100 % de l'import dipositat. 

ARTICLE 7. Règim de Declaració i Ingrés

D’acord amb l’establert en els articles 26 i 27 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals
del  Reial  decret  legislatiu  2/2004,  de  5  de  març,  s’estableix  per  a  l’exacció  de  la  taxa  el  règim
d’autoliquidació.

Les  persones  que  projectin  contraure  matrimoni  civil,  acompanyaran  a  la  sol·licitud  el  justificant
acreditatiu  d’haver  satisfet  l’autoliquidació,  utilitzant  l’imprès  existent.  La  realització  material  dels
ingressos  s’efectuarà  en  la  tresoreria  municipal  o  en  les  entitats  financeres  col·laboradores  de  la
recaptació municipal que designi l’Ajuntament.

ARTICLE 8. Infraccions i Sancions

En tot allò referent a infraccions i sancions, serà d’aplicació la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general
tributària, en concret els articles 181 i següents, i les disposicions que la desenvolupen.

DISPOSICIÓ FINAL ÚNICA

La present Ordenança començarà a regir a partir  del  dia següent de la seva publicació en el  Butlletí
Oficial de les Illes Balears i romandrà vigent, sense interrupció, mentre no s’acordi la seva modificació o
derogació. Queden derogades totes les ordenances que s’oposin o contradiguin l’establert en la present.»

SEGON. Donar a l’expedient la tramitació i publicitat preceptiva, mitjançant la seva exposició al tauler
d’anuncis d’aquest Ajuntament i al Butlletí Oficial de les Illes Balears, durant un termini de trenta dies
hàbils, en els quals les persones interessades podran examinar-lo i plantejar les reclamacions que estimin
oportunes.

TERCER. Considerar,  en el  supòsit  que no es  presentessin reclamacions a l’expedient,  en el  termini
anteriorment indicat, que l’Acord és definitiu, tenint en compte l’article 17.3 del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, del 5 de març.

CINQUÈ.  DACIÓ  DE  COMPTE  DE  L'APROVACIÓ  INICIAL  DEL  PROJECTE
D'URBANITZACIÓ I DE REPARCEL·LACIÓ DEL SECTOR 1 LA CREU PRESENTATS PER
LA JUNTA DE COMPENSACIÓ DEL POLÍGON INDUSTRIAL

La Sra.  batlessa dona compte de l'aprovació inicial  del projecte d'urbanització i de reparcel·lació del
sector 1 La Creu presentats per la Junta de Compensació del polígon industrial. El Ple queda assabentat.: 

«DECRET D'APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ 

PRIMER. La Comissió Insular d'Ordenació del Territori i Urbanisme en sessió de 18/12/2014 va aprovar
definitivament el Pla Parcial Sector I La Creu amb prescripcions el qual es va publicar en el BOIB núm.
43 de 26/3/2015. 
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SEGON. El 13/3/2015 la Junta de Compensació va constituir una garantia del 6 % del cost d'implantació
dels serveis i execució de les obres d'urbanització per import de 96.849,96 €. 

TERCER. El 23/3/2016 la Junta de Compensació sol·licita a l'Ajuntament l'aprovació inicial del Projecte
d'urbanització i informe ambiental del sector 1 La Creu el qual va ser aprovar per la pròpia Junta el
14/3/2016 i se remeti l'informe ambiental a l'òrgan competent.   

QUART. El 12/4/2016 s'emet providència de batlia sol·licitant informe tècnic i jurídic. 

CINQUÈ. El 12/4/2016 s'emet informe tècnic i jurídic sobre la legislació i el procediment aplicable.

Per tot això, incoat l'expedient d'aprovació del projecte d'urbanització del sector 1 La Creu de Porreres,
de conformitat amb els articles 79 i següents de la Llei 2/2014, de 25 de març, d’Ordenació i Ús del Sòl,
els articles 197, 200 i següents del Reglament general de la Llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús
del sòl, per a l'illa de Mallorca, i l'article 21.1.j) de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de les Bases
de Règim Local, RESOLC: 

PRIMER. Aprovar inicialment el Projecte d'urbanització del polígon industrial del sector 1 La Creu de
Porreres i la documentació que l'acompanya. 

SEGON. Sotmetre el projecte a informació pública mitjançant un anunci en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears  i  el  punt  d’accés  electrònic  corresponent,  per  un termini  de  45 dies.  Durant  aquest  termini
quedarà l'expedient a disposició de qualsevol persona interessada per a la presentació de les al·legacions
que s'estimin pertinents. 

TERCER.  Concedir  audiència  a  les  persones  interessades,  dins  tel  termini  d'informació  pública,
mitjançant citació personal. 

QUART. Sol·licitar els informes preceptius segons la legislació sectorial  corresponent  al  organismes
públics competents i en tot cas a la Direcció Insular de Carreteres i al Departament d'Urbanisme del
Consell de Mallorca. 

CINQUÈ. Sol·licitar l'exoneració del tràmit d'avaluació d'impacte ambiental a la Comissió Balear de
Medi Ambient per haver estat avaluat prèviament el Pla Parcial i no haver-hi elements nous que suposin
la necessitat d'una nova avaluació ambiental del projecte d'urbanització. 

SISÈ. Notificar a la representació legal de la Junta de Compensació  que ha sol·licitat la incoació de
l'expedient.»

«DECRET D'APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ

PRIMER. La Comissió Insular d'Ordenació del Territori i Urbanisme en sessió de 18/12/2014 va aprovar
definitivament el Pla Parcial Sector I La Creu amb prescripcions la qual es va publicar en el BOIB núm.
43 de 26/3/2015. 

SEGON. El 23/3/2016 la Junta de Compensació sol·licita a l'Ajuntament l'aprovació inicial del Projecte
de Reparcel·lació del sector 1 La Creu el qual va ser aprovar per la pròpia Junta el 14/3/2016.  

TERCER. El 12/4/2016 s'emet providència de batlia sol·licitant informe tècnic i jurídic. 

QUART. El 12/4/2016 s'emet informe tècnic i informe jurídic.  

Per  tot  això,  d'acord  amb  l'art.  213.5  del  Reglament  General  de  la  Llei  2/2014,  de  25  de  març,
d'ordenació i ús del sòl, per a l'illa de Mallorca, de conformitat amb allò que estableix l’article 21.1.j) de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de Bases del Règim Local, RESOLC
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PRIMER. Aprovar inicialment el projecte de reparcel·lació del Sector 1 La Creu de Porreres que ha
presentat la Junta de Compensació visat pel COAIB núm. 11/01929/16 de 16/3/2016. 

SEGON.  Sotmetre  el  projecte  a  informació  pública  per  termini  de  45  dies,  mitjançant  anunci  en  el
Butlletí Oficial de les Illes Balears, en el tauler d’edictes de l’Ajuntament i al portal web municipal,
atorgant audiència a les persones interessades als efectes que es presentin al·legacions.

SISÈ.  MOCIÓ  DE  SUPORT  AL  PROJECTE  VACANCES  EN  PAU  DE  L'ASSOCIACIÓ
D'AMICS DEL POBLE SAHRAUÍ DE LES ILLES BALEARS.

La Sra. Batlessa explica la següent moció i recorda que hi ha famílies a Porreres que hi participen. Diu
que se bonifica l'Escola d'Estiu i la piscina es gratuïta per aquests usuaris. 

El Sr. Joan Barceló, regidor MES, manifesta el total suport al projecte. També demana si se pot fer cap
aportació econòmica com diu la  sol·licitud. La  Sra.  Batlessa contesta que se reserva una partida per
aquests tipus de projectes com Aproscom o Llevant en Marxa. 

Finalitzat  el  debat,  vist  el  dictamen  favorable  de  la  Comissió  Informativa  Permanent  General  de
21/4/2016, s'aprova per unanimitat:  

«Vista la petició de l’Associació d’Amics del Poble Sahrauí de les Illes Balears amb registre d’entrada
núm. 805 de 15/4/2016, l’Ajuntament de Porreres acorda per unanimitat: 

PRIMER. L’Ajuntament de Porreres es compromet a facilitar la difusió i la sensibilització del projecte
“Vacances en Pau 2016” arreu del municipi. 

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

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

SETÈ.  MOCIÓ  DE  SUPORT  A L'IES  MOSSÈN  ALCOVER  DAVANT  LA PROPOSTA DE
SUBSTITUIR  EL  BATXILLERAT  NOCTURN  PRESENCIAL  PER  UNA  MODALITAT
SEMIPRESENCIAL O  A DISTÀNCIA

La  Sra.  Batlessa  explica  que  una  representació  del  professorat  de  l’IES  Mossèn  Alcover  va  visitar
l’ajuntament i també va contactar amb el grup Mes Per Porreres per manifestar la seva preocupació de la
proposta de substitució del batxillerat nocturn presencial per una modalitat semipresencial o a distància.
Diu que no se pot llevar el professorat que hi ha i per tant no se redueixen costos de personal. Se tracta
d'un tipus d'alumnat que té necessitats concretes i creuen interessant donar aquesta opció. De Porreres hi
ha 6 alumnes enguany. Entre la documentació que s'adjunta hi ha una carta d'un professor i la proposta de
tot el claustre en mantenir el batxillerat presencial.

El Sr. Joan Barceló, regidor MES, agreix el suport de tots els grups a la moció i que la facin seva. Diu que
altres municipis han aprovat mocions semblants. Es tracta d'un servei que es presta fa més de 40 anys a la
comarca i considera que s'ha de lluitar perquè se continuï fent. Pensam que la conselleria disposa de
mecanismes adequats per seguir donant el servei amb coherència, diu.  

Finalitzat  el  debat,  vist  el  dictamen  favorable  de  la  Comissió  Informativa  Permanent  General  de
21/4/2016, s'aprova per unanimitat:  
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«Vista la proposta de la Conselleria d'Educació de les Illes Balears de substituir el batxillerat nocturn
presencial per una modalitat semipresencial o a distància, la comunitat educativa de l'IES Mossèn Alcover
ha sol·licitat a l'Ajuntament el següent: 

«La comunitat educativa en ple de l'IES Mossèn Alcover viu amb extrema preocupació la possibilitat que
es  suprimeixin  els  estudis  de  batxillerat  nocturn  que  actualment  s'hi  imparteixen.  Amb l'objectiu  de
preserva i garantir la seva continuïtat,  s'estan duent a terme diverses gestions i s'han posat en marxa
múltiples iniciatives. 

Entre els beneficiaris durant anys i anys per aquesta oferta d'estudis, única en tota la parta forana, hi ha
molts dels vostres conciutadans. Amb l'objectiu d'assegurar que no es vegin privades d'aquesta oportunitat
les noves generacions ens atrevim a proposar-vos una acció de suport: que el plenari municipal aprovi una
moció demanant a la Conselleria d'Ensenyament la continuïtat del batxillerat nocturn que imparteix el
nostre centre». 

Per tot això, el ple de l'Ajuntament de Porreres ACORDA: 

Primer.  Sol·licitar a la Conselleria d'Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears a mantenir la
continuïtat del  batxillerat nocturn presencial  de l'IES Mossen Alcover de Manacor en lloc de substituir-
ho per una modalitat semipresencial o a distància.

VUITÈ. MOCIÓ DE REBUIG A LES MESURES COERCITIVES DEL MINISTERI D'HISENDA
I A FAVOR D'UN NOU MODEL DE FINANÇAMENT (MES PER PORRERES). 

El Sr. Joan Barceló, regidor MES, explica aquesta moció. 

El Sr. Mateu Suñer, regidor PP, diu que estan d'acord en millorar el sistema finançament perquè és injust
però  diferixen  un  poc  en  què  la  moció  fa  referència  a  «descentralitzar»  i  el  seu  partit  proposa
homogeneïtzar el dèficit. En relació a les mesures coercitives diu que venen imposades per un òrgan
superior que és la Unió Europea encara que està d'acord en què les formes no son les que toquen. Diu que
el govern que hi hagi les haurà d'aplicar. El seu grup s'abstindrà atès que estan d'acord en una part de la
moció. 

El Sr. Veny, regidor PSOE, diu que el seu partit està a favor d'aquests tipus de mocions relatives a millorar
el fiançament.

La Sra Francisca Mora, batlessa,  diu que el seu grup també votarà a favor perquè es una qüestió de
dignitat cobrir les necessitats bàsiques dels ciutadans en educació, sanitat i seguretat. Demana implicació
als partits que tenen representació a Madrid. També fa referència a una notícia de premsa en relació a la
falta de transferència de recursos per inversions de l'estat a la comunitat autònoma.  

El Sr. Suñer, regidor PP, diu que les inversions estatutàries son importants però que el problema real es de
finançament. Diu que es complicat establir un nou sistema de finançament en el que tothom vol guanyar i
ningú vol perdre drets. 

El Sr. Joan Barceló, regidor MES, diu que si s'exprimeix la taronja tant arriba un moment que ja no te pus
suc. La pell i tot ja no té suc. Aquests partits tant partidaris del funcionament del sistema d'altres estats
europeus com Alemanya també podrien copiar el seu sistema federal de finançament. S'ha demostrat que
els règims forals com Navarra o País Basc administren bé els seus doblers i just paguen les competències
que no comparteixen com la corona o la guàrdia civil. Les comunitats autònomes més perjudicades son
les Illes Balears, València o Catalunya. Hi ha una discriminació històrica i així no podem anar, diu. 

El Sr. Suñer, regidor PP, contesta que es molt més complicat del què sembla perquè això implicaria acabar
amb el règim foral que s'ha dit. El dèficit s’ha de mirar de controlar i  no se pot gastar mes del que
s’ingressa, diu. 
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Finalitzat  el  debat,  vist  el  dictamen  favorable  de  la  Comissió  Informativa  Permanent  General  de
21/4/2016, s'aprova amb 10 vots a favor (EL PI, MES i PSOE) i 3 abstencions (PP): 

«Segons les dades anunciades pel Ministeri d’Hisenda el 31 de març, el dèficit públic del conjunt de les
administracions públiques per 2015 ha estat del 5,16% del Producte Interior Brut, superant l’objectiu del
4,2% compromès amb Brussel·les.

En la descomposició d’aquest dèficit, un 3,92% correspon a l’Estat (un 2,68% de l’Administració General
i un 1,26% del Fons de la Seguretat Social), un 1,66% a les Comunitats Autònomes (tot i que Balears,
amb un 1,51%, ha estat per davall la mitjana) i les entitats locals presentaren un superàvit del 0,44%.

Cal recordar que és l’Estat qui, amb la seva majoria al Consell de Política Fiscal, estableix els límits de
dèficit de cada administració i on sistemàticament s’ha reservat els marges més importants, deixant límits
inassumibles per a les Comunitats Autònomes (3,5% per l’Estat, 0,7% per les Comunitats a 2015), que
són qui gestionen serveis públics bàsics com la Sanitat, l’Educació i els Serveis Socials.

A pesar d’aquesta distribució,  on quedà palès que la part més important del dèficit generat depèn de
l’Estat, el Ministre Montoro ha culpabilitzat les Comunitats Autònomes del desviament, i ha anunciat
mesures contra elles, com l’exigència de plans de retallades o la retenció dels pagaments del Fons de
Liquiditat Autonòmica.

Aquest fet és especialment greu a una comunitat com la nostra discriminada fiscalment. El Parlament de
les Illes Balears s'ha manifestat reiterades vegades a favor de revisar l'actual sistema de finançament de
les comunitats autònomes. A la sessió plenària del 9 de febrer de 2016 es va aprovar, entre d’altres, el
següent acord per unanimitat: «El Parlament de les Illes Balears dóna suport al Govern de les Illes Balears
per seguir reivindicant una nova llei de finançament de les comunitats autònomes, que modifiqui l’actual
finançament que, tot i suposar una millora, s’ha demostrat injust i perjudicial per a les Illes Balears. El
nou  sistema  hauria  d'implicar,  entre  altres  millores,  la  descentralització  dels  ingressos  i  la  relació
d’ordinalitat entre la despesa per habitant i la contribució de cada comunitat autònoma.»

En aquella mateixa proposició es constatava que segons el Sistema de Comptes Públics Territorialitzats
publicat el juliol de 2015, el Ministeri d’Hisenda reconeix que a Balears es recapten anualment 1.330
milions d’euros més del que s’hi inverteix, a pesar de ser un càlcul realitzat amb una metodologia que
perjudica les Illes Balears.

És del tot intolerable que mentre les Illes Balears sofreixen un autèntic espoli, i aporten, només enguany,
780 milions d’euros als Fons de garantia i de suficiència, rebin amenaces per part del ministre d’hisenda
en funcions de retenció de pagaments del Fons de Liquiditat Autonòmica, per haver superat amb uns 220
milions d’euros el límit de dèficit imposat per l’Estat. 

Per tot això, el Ple adopta els següents ACORDS:

1.  L’Ajuntament  de  Porreres  rebutja  l’adopció  de  qualsevol  mesura  coercitiva per  part  del  Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques contra la Comunitat de les Illes Balears per l’incompliment del
límit de dèficit imposat per l’Estat espanyol.

2. L’Ajuntament de Porres s’adhereix al Parlament de les Illes Balears i reitera la necessitat d’una nova
llei de finançament de les comunitats autònomes, que modifiqui l’actual finançament que, tot i suposar
una millora, s’ha demostrat injust i perjudicial per a les Illes Balears. El nou sistema hauria d'implicar,
entre altres  millores,  la  descentralització dels  ingressos i  la relació d’ordinalitat  entre la  despesa per
habitant i la contribució de cada comunitat autònoma.»

NOVÈ. MOCIÓ DE SUPORT A LA POBLACIÓ REFUGIADA VÍCTIMA DELS CONFLICTES
ARMATS (MES PER PORRERES)

El Sr. Joan Barceló, regidor MES, diu que el conflicte dels refugiats es el gran debat de tota Europa.
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Veiem amb pena com els països tenen fronteres però les persones no. El Govern de les Illes Balears ha fet
els dures i ha preparat un espai per a l'acollida. Volem una Europa que no sigui un fortí clivellat sinó una
Europa més unida, solidaria, sense desigualtats, pacífica, democràtica i que garanteixi la dignitat de les
persones. Ara manca la solidaritat, els drets humans dels refugiats i l'ajuda humanitària. La cooperació
internacional intenta que el suport se canalitza a través dels llocs afectats com a Quios, que pateixen els
problemes  de  l'eliminació  d'escombraries  o  el  tema  sanitari,  per  exemple.  Creiem  que  no  som
suficientment solidaris. El partit de EL PI a Inca s'ha vist superat per no poder fer arribar l’ajuda que han
recaptat. Sóller també és un exemple de solidaritat. Falta ajuda, diu. Som socis de Metges sense Fronteres
o Acnur, però no es suficient. Creu que manca pedagogia a la ciutadania. Recorda que l'ajuntament es soci
del Fons Mallorquí de Solidaritat  però creu que l’esforç ha d’anar més enllà. Demana que l'Ajuntament
faci una aportació extraordinària al Fons Mallorquí de Solidaritat. També proposa ser més solidaris amb
Quios i fer una aportació econòmica o una acte solidari. 

La Sra. Batlessa contesta que estan d'acord en la moció menys en el punt segon que diu «trobar una
partida pressupostària extraordinària  per recaptar fons». Diu que el pressupost municipal està tancat i s'ha
d'anar alerta amb aquestes coses. No s'ha de fer bandera política d'un tema que s'ha desbordat a nivell
europeu. Diu que els ajuntaments, a través de la Felip han sol·licitat informació per traslladar-la a la gent
que vol col·laborar a nivell individual. Creu que la gent de Porreres ha de dir si vol ajudar i fins on.
Recorda que a Inca s'ha arreplegat material per a 38 contenidors però suposa un costa molt elevat llogar
els  contenidors.  Diu que s'ha aconseguit  enviar  una ambulància.  Troba que fallen els  fonaments i  la
difusió d'informació per saber com se pot ajudar. Diu que es un drama horrorós la situació dels refugiats
com també ho és la manca d'aigua a Sud-africa o les inundacions de Guatemala. Drames n'hi ha molts,
diu. Troba que no s'ha de fer demagògia d'aquestes situacions tan critiques. Porreres es molt solidaria però
han de ser els ciutadans que diguin fins on volen arribar. 

El Sr. Mateu Suñer, regidor PP, diu que s'ha de ser molt coherent en dir quina quantitat es vol aportar i de
quina partida perquè com a regidors s'han de donar explicacions als porrerencs. En aquesta moció manca
una mica «d’haver-ho xerrat» i saber quines possibilitats hi ha o no en el pressuposts. Troba que aprovar
una moció sense tenir-la clar just per quedar bé no es correcte. Proposa treballar-ho un poc més i saber
fins on podem arribar i llavors se'n podrà fer bandera. S'ha de poder defensar l'acord i saber quin import
es vol destinar i amb quina base. 

La Sra. Batlessa  proposa deixar-ho damunt la taula per tractar-ho en comissió. 

El Sr. Miquel Àngel Veny, regidor PSOE, proposa canviar el títol i llevar «a la mediterrània» perquè
conflictes armats n'hi ha a Líbia, Síria, Afganistan o el terratrèmol d'Equador. Diu que els atemptats de
Paris se varen condemnar però no els de Brussel·les. Troba que s'han de tractar tots els ciutadans per igual
i fer-ho extensiu als conflictes armats en general. 

El Sr. Barceló, regidor MES, diu que la moció proposa destinar una partida econòmica o fer un acte per
recaptar fons. També diu que no se fa demagògia amb la solidaritat perquè es una desgràcia. Se demana
més compromís. 

La Sra. Batlessa diu que hi ha molts de conflictes igual de greus però no hi ha tanta cobertura mediàtica.
Considera que ha fallat  la falta d'informació a la ciutadania i no la falta de voluntat. També diu que
presentar una moció no implica ser més solidaris. Està d'acord en votar a favor la moció si se lleva el punt
relatiu a la partida pressupostaria i està d'acord en mantenir el compromís en fer un acte. Demana fer una
comissió per organitzar-ho entre tots per fer-ho bé.  

El  Sr.  Veny insisteix  en que la  moció faci  referència a  tots els  conflictes  armats  i  no sols  als de la
Mediterrània. El Sr. Barceló, regidor Mes, hi està d'acord. 

Finalitzat  el  debat,  vist  el  dictamen  favorable  de  la  Comissió  Informativa  Permanent  General  de
21/4/2016, s'aprova per unanimitat el següent acord: 

«MOCIÓ DE SUPORT A LA POBLACIÓ REFUGIADA VÍCTIMA DELS CONFLICTES ARMATS.
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Davant la ineficàcia i la manca de reacció de les administracions nacionals veim com dia a dia van sortint
els morts als diaris. Tenim la necessitat de no donar l'esquena als refugiats. 

Des de principis de 2015, han arribat a l'illa de Quios des de Turquia 140.000 refugiats, majoritàriament
sirians, la qual cosa situa a l'illa en segon lloc quant a nombre d'arribades, desprès de Lesbos. A Quios hi
ha 19 grups de voluntaris,  entre ONG gregues i  internacionals,  així  com i  de la  Unió Europea,  que
realitzen diferents serveis  i  funcions humanitàries  per  proporcionar millors  condicions de la vida als
refugiats durant la seva estada, que acostuma a oscil·lar entre 24 i 72 hores. 

L'Ajuntament de Quios té un paper fonamental en la gestió de la crisi dels refugiats, ja que s'ha vist
obligat  a  destinar  recursos  econòmics  ordinaris  i  recursos  humans  per  fer  front  a  l'acolliment  dels
refugiats i resoldre nombrosos problemes; assignar espais públics i adquirir terrenys per a la ubicació dels
camps  d'acolliment;  assumir  la  distribució  de  l'ajut  humanitari  i  la  coordinació  entre  institucions,
organismes i ONG locals, nacionals i  internacionals; etc.  Davant d'aquesta situació, es proposa donar
suport a aquell ajuntament en tres àmbits: atenció sanitària, manteniment dels campaments d'acolliment i
gestió d'acolliment a la població siriana que fuig de la guerra.

El Fons Mallorquí de Solidaritat considera que les actuacions que pugui dur a terme a la Mediterrània
davant la crisi humanitària que s'està produint per l'afluència de persones arribades de diferents països,
s'ha de fer aplicant el  mateix model que es  defensa en els projectes  de cooperació internacional.  La
manera més profitosa d'actuar és construint una relació solidària amb les administracions locals de les
illes gregues més afectades per la situació d'emergència, per això es va iniciar el diàleg amb l'Ajuntament
de Quios.

El  18  de  març  l'Assemblea  General  de  Fons  Mallorquí  va  aprovar  el  projecte  Suport  a  la  gestió
d'acolliment i l'atenció sanitària a la població siriana refugiada a Quios, per import de 88.000 euros. Hi ha
una Campanya en marxa a través del compte ES28-2056-0004-46-4102003277, amb concepte «Mallorca
per Quios.

Actualment les necessitats més bàsiques (alimentació, roba ...) i la gestió dels centres de refugiats reben el
suport d'ONG i de la la Unió Europea. S'ha d'aclarir que no s'ha tocat cap partida d'altres projectes de
cooperació del Fons Mallorquí de Solidaritat.

L'aportació que fa l'ajuntament de Porreres al Fons Mallorquí de Solidaritat va destinada a l'aportació que
fa com a  soci  per  al  funcionament  de  l'entitat  i  pels  projectes  de  cooperació però no contempla  els
projectes d'emergències extraordinaris com seria el programa «Mallorca per Quios». Si l'ajuntament hi
volgués col·laborar s'hauria de fer una ajuda extraordinària per aquest tema.

Per tot això, l'Ajuntament de Porreres acorda: 

-  Ajuntament de Porreres es compromet a instar al Govern Estatal  a agilitzar els tràmits i  assumir el
compromís amb Unió Europea amb l'acollida de refugiats.

- Ajuntament de Porreres es compromet a organitzar un acte per recaptar fons per al refugiats a través de
la campanya d'emergència «Mallorca per Quios» del Fons Mallorquí de Solidaritat.»

DESÈ.  MOCIÓ RELATIVA A LA  DECLARACIÓ DE MUNICIPI  OPOSAT A L'APLICACIÓ
DEL TRACTAT TRANSATLÀNTIC DE COMERÇ I INVERSIÓ (TTIP)

El Sr. Joan Barceló, regidor MES, explica aquesta moció relativa a la Declaració de Municipi oposat a
l'aplicació del Tractat Transatlàntic de Comerç i Inversió (TTIP). 

El Sr. Suñer, regidor PP, diu que s'ha informat per internet per conèixer les línies mestres de l'acord però li
ha superat. En tot cas, hi haurà una tramitació de l'acord per part del Parlament Europeu. Diu que li costa
crear-se una opinió de com afectarà a Porreres. Està preparat per discutir coses del poble però aquestes
qüestions troba que «surten de mare». Quan es tracti al Parlament Europeu es pot discutir però que ara
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s'abstindrà per no saber de què va. 

El Sr. Barceló, regidor MES, fa referència a unes paraules d'un diputat espanyol del PSOE, Juan Moscoso
que diu «s'hauria de garantir la màxima transparència en el procés de negociació del tractat respectant els
estàndards de protecció mediambiental i social». 

La Sra. Batlessa contesta que s'hi abstindran perquè l'acord encara no està tancat i costa tenir una opinió
sense conèixer els detalls, basant-se just en suposicions. Diu que ja se debatrà en els grups parlamentaris
europeus. No mos fa por la globalització però sí com es du a terme. Pot perjudicar al petit comerç i als
pagesos. Estan en contra del tractat però fins que no hi hagi un document definitiu s'abstindran. 

Finalitzat  el  debat,  vist  el  dictamen  favorable  de  la  Comissió  Informativa  Permanent  General  de
21/4/2016, s'aprova amb 3 vots a favor (MES i PSOE) i 10 abstencions (EL PI i PP): 

«EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Unió Europea i els Estats Units d'Amèrica estan negociant en secret, amb un intolerable dèficit de
transparència i control per part de la ciutadania i dels seus representants polítics (parlaments nacionals i
europeu) un ampli acord de liberalització de comerç i inversions, que representa un seriós perill per a la
democràcia,  la  deguda  protecció  dels  drets  laborals,  mediambientals  i  la  salut,  prioritzant  l'interès
comercial dels inversors i empreses transnacionals davant l'interès general.

Aquesta  "major  liberalització  de les  relacions  comercials",  tal  i  com està  concebuda,  implicaria  una
rebaixa dels drets de la ciutadania en àmbits con el consum, el treball o el  medi ambient.  D'aquesta
manera es posaria fi al "principi de precaució", que a Europa domina la legislació sobre alimentació i els
drets al consum europeus.

El  tractat,  el  famós  TTIP,  persegueix  alliberar  totalment  els  serveis  públics  i  obri  la  prestació  dels
mateixos a les empreses transnacionals,  així com a les compres i  licitacions de béns i serveis de les
Administracions  Públiques,  posa  en  perill  els  serveis  i  les  compres  públiques,  a  tots  els  nivells,  i
compromet la capacitat de les institucions electes per administrar lliurement les seves comunitats locals i
promocionar l’economia i les iniciatives locals. 

D'aquesta manera, les lleis del comerç seran les seves lleis del comerç i passaren per damunt qualsevol
altra consideració social, ignorant qualsevol legislació nacional, regional o local. Les comunitats locals
veurem  com  ens  desmantellen  els  serveis  públics  i  suprimeixen  la  llibertat  dels  poders  locals  per
subministrar  serveis  i  satisfer  les  necessitats  de  les  seves poblacions,  atenent  a  polítiques i  plans  de
promoció del teixit econòmic i social local.

L'aprovació  del  tractat  contribuiria,  en  el  cas  de  l'Estat  espanyol,  a  l'ofensiva  del  govern  estatal  de
desmantellament  dels  municipis,  que  sota  el  nom  de  Llei  de  racionalització  i  sostenibilitat  de
l'administració local pretén tres objectius bàsics:
- Restringir la democràcia i autonomia local.
- La supressió de competències i serveis públics locals.
- La total privatització dels serveis municipals.

Les corporacions locals, ara mateix, tenen dret a ser informats sobre la legislació que serà acordada a
escala europea que els pugui afectar, perquè puguin expressar les seves opinions. Idò aquest dret no s'ha
facilitat fins ara respecte a les negociacions sobre el TTIP. Els territoris insulars encara estaríem més
desprotegits per intentar preservar els nostres entorns econòmics, socials i mediambientals.  No podem
recular en les legislacions i sentències que han permès frenar les indemnitzacions per lucre cessant a les
administracions públiques, quan es tracta de defensar el bé comú i protegir el territori amb un criteri de bé
públic.  

Qualsevol classe d'acord, incloent la contractació pública, ha de conduir a augmentar les garanties i no a
reduir-les.  Aquest  acord no ha de posar en perill  els aspectes  progressistes de la  llei  de contractació
pública de la UE, especialment els que faciliten el desenvolupament regional i local. Aquests aspectes són
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importants, ja que permeten que es realitzin les contractacions públiques tenint en compte no només el
preu, sinó també altres aspectes com els mediambientals i els socials.

Les administracions locals:
 en estar a prop de les necessitats dels seus pobles, tenen el deure de responsabilitzar-se i posicionar-se

respecte les implicacions de tota classe que comporta el TTIP, per a l'administració, els drets de la seva
ciutadania i el medi ambient;

 són els canals adequats per promoure els serveis públics i l'economia i ocupació locals, s'esforcen per a la
seva promoció com a resposta a l'interès general;

 estan obligades a resoldre els reptes socials, econòmics i mediambientals i, consegüentment, a defensar la
universalitat dels serveis públics i la protecció de la ciutadania.

 Les comunitats locals volem ampliar el debat públic i democràtic sobre el que està veritablement en joc
darrere d'aquest tractat i la sort que correran els serveis i compres públiques:

 el  comerç  i  la  inversió  només  poden  conduir  a  intercanvis  econòmica  i  socialment  beneficiosos  si
respecten les necessitats humanes, i no es basen únicament en el benefici de l'especulació financera i de
les grans empreses multinacionals;

 l'eliminació programada i progressiva dels serveis públics és al mateix temps l'eliminació progressiva de
la solidaritat i la democràcia;

 l'obertura màxima dels serveis i  les compres públiques a la lògica del capital  privat  produeix efectes
contraproduents pel que fa a la seva accessibilitat, la seva qualitat i el seu cost;

 els drets socials són drets inalienables, per la qual cosa no poden dependre exclusivament de la lògica del
mercat;

 només l'existència diversificada de serveis públics socialment útils, permet assegurar una qualitat de vida
digna per a tothom i a tot arreu, en estret nexe amb l'exercici real de la democràcia;

 el control públic ha de ser preservat per garantir l'accés als béns comuns i a la creació de nous serveis
públics, així com per afavorir l'economia i ocupació locals.

Per tot això s'aprova la següent MOCIÓ: 

1) Declarar  Porreres  com  Municipi  oposat  al  TTIP,  defensant  els  serveis  públics  bàsics  per  a  la
solidaritat i redistribució social.

2) Donar suport a totes les iniciatives dirigides a mantenir el caràcter públic dels serveis socialment
útils.

3) Sol·licitar  la  derogació  immediata  amb  caràcter  retroactiu  de  la  "Llei  de  racionalització  i
sostenibilitat de l'administració local" per legislar en el seu lloc una nova normativa enfocada al
desenvolupament de l'economia local.

4) Sol·licitar la suspensió de les negociacions del  TTIP i altres acords comercials similars per a la
liberalització i privatització de serveis públics.

5) Sol·licitar  igualment que les regulacions comercials que afectin els drets de la ciutadania siguin
ratificats per via parlamentària o via referèndum.

6) Assolir el compromís de promoure la informació i el debat públic entre la ciutadania i les entitats
econòmiques, socials, professionals, culturals, etc., sobre l’impacte que podrien comportar aquest
tractats a Porreres.

ONZÈ. PROPOSTES D'URGÈNCIA

No s'en presenta cap. 

DOTZÈ. 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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TRETZÈ. 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. 

CATORZÈ. PRECS I PREGUNTES. 

La Sra. Batlessa explica la visita a la Conselleria de Sanitat a partir d'una moció del Ple en la que se
demanaven millores al Centre de Salut, juntament amb el regidor Sr. Veny. Diu que s'ha enviat un metge
més que ja fa feina i que millorarà l'atenció als ciutadans. Fer un Pac nou no es possible per ara. S'agraeix
a la Conselleria que hagin estat tan efectius i ràpids en contestar.  El Sr. Barceló, regidor MES, demana
com se  repartiran  els  malalts  entre els  tres  metges.  La  Sra.  Batlessa explica  que s'enviarà  una carta
indicant quin metge toca a cada usuari. També se va demanar una altra infermera per pediatria però es
més complicat i s'ha informat que s'augmentarà el servei a Vilafranca. 

La Sra. Batlessa explica la visita a Recursos Hídrics de la Conselleria de Medi Ambient en relació a una
moció sobre la neteja dels  torrents que estan molt bruts i completament tapats per romeguers i batzers.
Diu que en el proper concurs públic de neteja s'han inclòs 4 km dels torrents de Porreres. 

La  Sra.  Batlesa explica la  visita  a  la  Conselleria  d'Educació i  diu que l'ampliació de l'institut  no es
possible per ara perquè hi ha altres instituts amb situacions més complexes com el de Sineu. En relació a
l'Escola  Nova s'ha  proposat  cedir  temporalment  aules  del  casal  jove  amb el  compromís de que s'ha
d'ampliar. 

El Sr. Veny, regidor PSOE, agreix la ràpida resposta d'IBSALUT d'enviar un nou metge vist que han entès
que la demanda era molt coherent i lògica.  

El Sr. Veny, regidor PSOE, demana com està la relació dels llocs de treball i la Sra. Batlessa contesta que
s'han demanat pressuposts a empreses.  

El Sr. Veny, regidor PSOE, demana com està el tema dels coloms de l'església i quines actuacions s'han
fet. La Sra. Batlessa contesta que han vingut de la conselleria i estan controlant les cries.  

El Sr. Veny, regidor PSOE, diu que hi va haver un accident a les fonts de la plaça d'una persona que va
caure i diu que qualque dia hi haurà una reclamació important. La Sra. Batlessa contesta que ja se varen
llevar les dues primeres i diu que la persona que va caure no va demanar indemnització sinó que se llevin.

El Sr.  Veny,  regidor PSOE, demana que se faci  un grup de feina per  distribuir  les subvencions dels
desplaçaments escolars. La Sra. Batlessa contesta que la convocatòria que s'ha fet enguany ha funcionant
molt bé. 

El Sr. Veny, regidor PSOE, demana que se revisin les tapes de clavegueram. 

El Sr. Joan Barceló, regidor MES, se queixa per les escombraries que provoquen els cans. Diu que hi ha
propietaris que amollen pels carrers. L'altre dia 19/4/2016 voltant per la Rotonda dels Donants de Sang
cap al Molí d'en Negre se varen comptar 8 merdes en 300 metres. A cada ple se demanen més papereres i
volem saber si han arribat o no. Pot ser que la gent se cansi de dur el fems a la ma i ho tiri perquè no hi ha
prou papereres on deixar-ho. Hi ha un problema gros. La gent ha de ser responsable i no amollar els cans i
han d'usar les bosses. La Sra. Coloma Bover, regidora medi ambient, diu que la gent es molt espavilada i
si veu que hi ha control va més alerta. Diu que s'ha fet un estudi per ubicar les papereres i sembla que just
en  falten  tres.  Les  papereres  estan en procés  i  se  posaran  abans  de  l'estiu.  Proposa  que  se faci  una
comissió per analitzar com evitar el problema. També diu que Natura Park fa el seguiment i si veu un ca
tot sol xerra amb el propietari i li explica que ha de dur el ca amb el collar i ha de replegar la brutor. 
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La Sra. Maria Rosa Juan, regidora MES, demana com està el tema de la dinamitzadora del Casal Jove. La
Sra. Batlessa explica que s'ha proposat a una persona que ho feia a Montuïri però ha dit que no per motius
familiars. També diu que el gimnàs Kokoro ha proposat a l'ajuntament oferir els seu local per dur a terme
un projecte d'activitats lúdiques esportives per fer amb els joves i se reuniran amb ells per saber quines
mancances tenen. En principi se començaria per l'estiu però està previst que sigui per tot l'any. La Sra.
Juan insisteix que els joves volen un espai que sigui un punt de trobada. La Sra. Batlessa contesta que hi
ha d'haver algú i creu que els al·lots no volen això, sinó que volen fer activitats i necessiten algú que els
orienti. Proposa esperar a veure quines activitats han demanat.  

La Sra. Maria Rosa Juan, regidora MES, diu que el camp de futbol està tancat els diumenges matí. El Sr.
Martorell,  regidor d'esports,  contesta que està  tancat  si  no hi  ha partit  i  se tanca si  els  responsables
d'Algalia no hi son perquè la pista de gespa es molt delicada. El Sr. Martorell diu que la pista multi
esportiva de darrera s'usa molt. 

El Sr. Suñer, regidor PP, recorda que va demanar una copia del model 347. Se contesta que s'enviarà. 

El  Sr.  Mateu  Suñer,  regidor  PP,  diu  que  hi  ha  un  contracte  adjudicat  al  Gaat  per  a  la  esmena  de
deficiències de les NNSS per un import de 17.900 euros aproximadament, el qual es correcte per tractar-
se d'un contracte menor però demana si  s'ha fet  un informe d'adequació dels preus al  mercat.  El  Sr.
Martorell,  regidor  d'urbanisme,  contesta  que  l'arquitecte  ho  va  revisar  i  es  tracta  d'esmenar  les
deficiències indicades pel Consell i considera que la millor empresa per fer-ho es la mateixa que ho va
redactar. El Sr. Mateu Suñer, regidor PP, diu que s'ha tramitat un procediment negociat per esmenar les
deficiències  del  catàleg  de  patrimoni.  El  Sr.  Martorell,  regidor  d'urbanisme,  contesta  que  es  tracta
d'esmenar les deficiències indicades pel Consell de Mallorca. 

El Sr. Mateu  Suñer, regidor PP, diu que l'Amipa de l'Escola Nova ha fet un parc infantil. Se contesta que
l'ajuntament hi ha col·laborat. 

El Sr. Suñer, regidor PP, diu que hi ha aules de l'Auditori, com el centre de formació, que tenen brutes les
parets. El Sr. Gaspar Mora, regidor de cultura diu que està previst pintar-ho el mes de juliol. La Sra.
Batlessa diu que a vegades la persona de neteja no pot obrir. 

El Sr. Suñer, regidor PP, diu que el personal de brigada hauria de donar exemple quan neteja després del
mercat o la fira i no posar tot els fems dins la mateixa bossa per conscienciar. 

El Sr. Suñer, regidor PP, demana quan se tramitarà la concessió de l'escoleta i se contesta que el proper
ple. 

El  Sr.  Suñer,  regidor PP, diu que hi  ha factures de comunitats de béns.  S'ha emès un informe de la
secretaria-intervenció relatiu a la prohibició de les comunitats de béns de contractar amb l'administració.
La Sra. Batlessa diu que la majoria de les empreses del pobles ho son i el problema son els tic kets de bar.
Diu que s'enviarà una carta informant de com han de presentar les factures per part de cada comuner. 

El  Sr.  Suñer,  regidor  PP,  demana  quants  de  serveis  s'externalitzen.  Se  contesta  que  l'arquitecte,
aparellador, serveis jurídics, enginyer... 

El Sr. Suñer, regidor PP, demana si l'ajuntament té un servei de prevenció de salut laboral i se contesta que
sí, Previs. 

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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