
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ:  

- Núm. 6/2016
- Caràcter: ordinària
- Data: 20/06/2016
- Horari: de 20,05 a 21,15 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. 4 de 23/5/2016 i núm. 5 de 30/5/2016.

SEGON. MOCIÓ DE SUPORT A LA CANDIDATURA DE LA PEDRA EN SEC COM A
PATRIMONI CULTURAL IMMATERIAL DE LA UNESCO

La Sra. Batlessa explica aquesta proposta d’acord. Finalitzat el debat, vist el dictamen favorable
de la comissió informativa de 16/6/2016, el ple de l'ajuntament aprova per unanimitat el següent
acord: 

«Proposta d’acord de suport a la candidatura internacional de la tècnica constructiva tradicional
de la pedra en sec com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat

Exposició de motius

La pedra en sec, a més d’un patrimoni material centrat majoritàriament en les construccions que
marquen  el  nostre  paisatge  rural  (marges,  parets,  barraques,  camins,  etc.),  té  uns  valors
immaterials de caràcter cultural únics. Els coneixements i la tècnica necessaris per construir-les,
els  oficis  relacionats  amb llur  construcció,  manteniment  i  ús,  són alguns elements  d’aquest
patrimoni immaterial.
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És tot aquest patrimoni cultural immaterial que es pretén que sigui declarat Patrimoni de la
Humanitat per la UNESCO. Amb aquest reconeixement internacional es veuria reconeguda la
tasca dels nostres avantpassats per conservar i transmetre tota la cultura de la pedra en sec i, a la
vegada,  es contribuiria a mantenir  les activitats tradicionals lligades a ella i  a conservar els
valors immaterials.

La candidatura a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat és una iniciativa de diversos
països  (Grècia,  Xipre,  França,  Espanya,  etc.).  Aquesta  candidatura  multinacional  està
coordinada pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esports, a nivell de l’Estat, i pel Govern Balear,
a nivell de les Illes Balears. El Consell de Mallorca és l’entitat que impulsa la candidatura a la
nostra illa.

La declaració de Patrimoni de la Humanitat és un repte que han d'assumir tots els sectors de la
societat mallorquina, des de I'administració fins a totes les formes de la societat civil. Per assolir
aquest objectiu, són clau la sensibilització, la conscienciació i la participació de la ciutadania i
de tots els agents socials, així com la implicació de les entitats locals.

El Ple municipal adopta els acords següents:

Primer  –  L’Ajuntament  de  Porreres  dóna  suport  a  la  candidatura  internacional  i  a  la  seva
presentació davant la UNESCO perquè es declari la tècnica constructiva tradicional de la pedra
en sec com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat. 

Segon - L’Ajuntament de Porreres participa d’aquesta manera en el procés de preparació de la
candidatura, i notificarà aquest acord al Departament de Medi Ambient del Consell de Mallorca,
el qual el trametrà a les institucions que pertoqui perquè consti a l’expedient de la candidatura.»

TERCER. MOCIÓ SOBRE LA SUBSTITUCIÓ TEMPORAL I EL DRET A VOT DELS I
LES REPRESENTANTS ELECTES MUNICIPALS QUE ES TROBIN EN SITUACIÓ
DE BAIXA PER MATERNITAT, PATERNITAT O MALALTIA GREU 

El Sr.  Joan Barceló,  regidor  MÉS,  explica  aquesta  proposta  d’acord.  Diu que l’origen dels
“concejals”  prové  dels  “consells  de  savis  i  vells”  que  es  reunien  davall  arbres  o  indrets
emblemàtics  als  antics  municipis.  Aquesta  és  una figura  que  ja  apareix  a  l’Edat  Mitjana  a
Biscaia, les Merindades o Castella. Es tracta d'una institució molt antiga a la Unió Europea, més
antiga que l'estat o les comunitats autònomes. Explica que el vot del regidor es indelegable, la
qual cosa pot perjudicar la conciliació familiar i laboral i que no es pot exercir el dret a vot per
motius de salut. Recorda que l’art. 14.8 de la Llei Orgànica d’Igualtat Efectiva entre homes i
dones reconeix el dret a la conciliació laboral i familiar. Diu que just hi ha tres possibilitats:
substituir el càrrec electe, el vot telemàtic o la delegació de vot. 

La  Sra.  Francisca  Mora,  batlessa,  diu  que  està  d’acord  amb la  proposta  de  facilitar  el  vot
telemàtic però diu que no es una competència municipal sinó de l’estat aquesta regulació. 

El Sr. Mateu Suñer, regidor PP, diu que es de sentit comú que un regidor/a que està de baixa
laboral per malaltia tingui l’oportunitat de poder participar si vol. Té dubtes de com se podria
fer o el cost que suposaria. Votaran a favor, diu. 
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El Sr. Miquel Àngel Veny, regidor PSOE, està d’acord amb aquesta proposta i considera que les
institucions s’han d’adaptar als nous temps. 

La Sra. Francisca Mora, batlessa, diu que se consultarà al Consorci d’Informàtica com se podria
dur aquesta votació a través d’una web cam. 

Finalitzat el debat, vist el dictamen favorable de la comissió informativa de 16/6/2016, el ple de
l'ajuntament aprova per unanimitat el següent acord: 

«Moció sobre la substitució temporal i el dret a vot dels i les representants electes municipals
que es trobin en situació de baixa per maternitat, paternitat o malaltia greu

Exposició de motius

El  vot  dels  regidors  i  regidores  és  personal  i  indelegable.  Conciliar  la  vida laboral  amb la
familiar també ho és. És per això que quan una regidora o regidor està de baixa maternal o
paternal o per malaltia greu, no pot accedir al seu espai de treball de manera temporal i perd la
capacitat d’exercir el seu dret de votar en els plens municipals i, per tant, també es perd la
representativitat  que  aquest  regidor  o  regidora  comporta  i  per  a  la  qual  va  ser  escollit  o
escollida.

Segons l’article 14.8 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la Igualtat Efectiva de
Dones i Homes, els Poders Públics han d’establir mesures que assegurin la conciliació de la
feina i la vida personal i familiar de les dones i dels homes. Segons la Disposició Final Setena
de la mateixa, el govern ha de promoure acords necessaris per iniciar un procés de modificació
de la legislació vigent amb la finalitat de possibilitar els permisos de maternitat i paternitat dels
càrrecs electes.

A aquests efectes, tant el Parlament de les Illes Balears com el Congrés dels Diputats i el Senat,
han aprovat modificacions al reglament de les seves respectives cambres per tal de fer efectiva
aquesta  llei  d’igualtat,  possibilitant  la  participació  a  les  sessions  plenàries  de  manera  no
presencial  i  l’exercici  del  vot  per  via  telemàtica.  Als  Ajuntaments  no  s’ha  adaptat  aquesta
legislació, creant-se així un agravi comparatiu entre els diferents òrgans de govern democràtic.
Per aquest motiu, els i les representants electes que es troben en aquesta situació no poden votar
als plens municipals ni desenvolupar la seva tasca sense que això representi un perjudici a la
seva vida familiar o un risc per la seva salut.

Segons  l’Informe  de l’Observatori  de  Dret  europeu,  autonòmic  i  local  de  la  Universitat  de
Granada sobre els permisos de maternitat dels càrrecs electes, hi hauria 3 maneres de poder
votar en aquests casos. La primera, per substitució del càrrec electe pel següent de la llista de la
mateixa candidatura, atenent així a la plena representativitat institucional. La segona opció, seria
utilitzar les tecnologies actuals com a eines per suplir la presència dels edils i poder votar de
forma telemàtica. I la tercera i última, delegar el vot en una altra persona del consistori.

Per tot això, el Ple adopta els següents ACORDS

1.  El  Ple  de  l’Ajuntament  de  Porreres  insta  al  Govern  de  l’Estat  que  promogui  els  canvis
legislatius necessaris que possibilitin la delegació de vot en els casos de baixes per maternitat,
paternitat o malalties greus dels i les electes en les administracions locals o la possibilitat de vot
telemàtic, posant els mecanismes per fer-ho efectiu.
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2.  El  Ple de l’Ajuntament de Porreres insta al  Govern de l’Estat  q ue promogui els  canvis
legislatius necessaris que possibilitin la substitució del càrrec electe que causa baixa pel següent
en la llista de manera temporal quan les baixes hagin de ser superiors a un mes.

3. Traslladar els anteriors acords a la Presidència del Govern espanyol, a la Presidència del
Congrés dels Diputats i a la del Senat.

QUART. RECONEIXEMENT DE CRÈDITS D'EXERCICIS ANTERIORS

La Sra.  Batlessa  explica  aquest  acord.  Finalitzat  el  debat,  vist  el  dictamen  favorable  de  la
comissió informativa de 16/6/2016,  el  ple de l'ajuntament aprova per unanimitat  el  següent
acord: 

«Vista la presentació de  factures corresponents a exercicis anteriors i  que l’article 60.2 del
Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, disposa que el reconeixement d’obligacions corresponents
a  exercicis  anteriors  que,  per  qualsevol  causa,  no  ho  haguessin  estat  en  aquell  a  què
corresponien, és competència del Ple de la Corporació, i que en aquest cas concret és possible la
seva realització.

De conformitat amb el que s’exposa, vist el dictamen favorable de la comissió informativa, el
Ple de la Corporació adopta el següent ACORD

PRIMER. Aprovar el reconeixement dels crèdits següents corresponents a exercicis anteriors: 
 Servei gestió padró fems i serveis tècnics mes abril, Sr. Llorenç Beltran March, NIF

43136287V, per import 795,60 €
 Exposició micològica de Mallorca Rutes, Proyectos de Mercado Milenium SL, CIF B

07990005, per import de 121 € 

SEGON. Aplicar, amb càrrec al Pressupost de l’exercici 2016, els crèdits indicats amb càrrec a
la partida pressupostària corresponent.»

CINQUÈ. PROPOSTES D’URGÈNCIA

No se'n presenten. 

SISÈ.  DACIÓ  DE  COMPTE  DELS  DECRETS  DE  BATLIA  O  REGIDORIES
DELEGADES

Se dona compte dels decrets de batlia o regidores delegades. Ningú presenta cap objecció. 

SETÈ. DACIÓ DE COMPTE ACORDS JUNTA DE GOVERN

Se dona compte dels acords de Junta de Govern. El Sr. Joan Barceló, regidor MES, diu que a la
web no consten els noms dels regidors que formen part de la Junta de Govern. 
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VUITÈ. PRECS I PREGUNTES 

El Sr. Mateu Suñer, regidor PP, demana informació sobre unes beques que s’han publicat al
DOIP per al fons artístic i cultural. El Sr. Gaspar Mora, regidor cultura, explica que es tracta
d’una oferta de pràctiques a estudiants universitaris d’història de l’art per fer organitzar i posar
al  dia  el  catàleg  d’obres  artístiques.  La  seva  tasca  estarà  supervisada  pel  regidor  i  per  la
Comissió Assessora. Explica que la base de dades ja està fet però s’ha d’actualitzar. La Sra.
Batlessa diu que l’ajuntament col·labora en la formació curricular d’aquests estudiants. El Sr.
Gaspar Mora diu que està lligat al calendari escolar i el mes d’octubre s’ha d’obrir una altre
convocatòria. 

El Sr. Mateu Suñer, regidor PP, demana informació sobre els projectes d’inversions i obres que
s’han presentat per a la subvenció del Consell de Mallorca. Se contesta que el termini acaba a
finals de juliol i la majoria d’obra son per asfaltats de carrers. 

El Sr. Mateu Suñer, regidor PP, demana informació sobre una factura corresponent a la cursa
ciclista de la Challenge d’un import de 3.000 € aprox. Demana si s’ha fet un conveni per altres
anys o just era per enguany. Se contesta que just era per enguany. El Sr. Suñer demana si l’any
que ve no tenim perquè pegar-ho. Se contesta que el conveni no compromet a l’ajuntament per
l’any que ve.  

El  Sr.  Suñer,  regidor  PP,  demana  informació  sobre  un  pacte  en  temes  dels  processos
d’escolarització entre Sa Pobla, Inca, Manacor i Porreres per a vetllar per la no discriminació.
Se  contesta  que  no  s’ha  signat  cap  conveni  per  sí  que  a  que  hi  ha  unes  comissions
d’escolarització que controlen el procés de matrícula. 

El Sr.  Miquel Àngel Veny,  regidor PSOE, diu que algunes tapes de clavegueram fan renou
sobretot  a  les  rondes.  Demana  si  s’ha fet  un repàs  per  l’estiu.  El  Sr.  Martorell,  regidor  de
manteniment, diu que ho revisaran. 

El Sr. Veny, regidor PSOE, diu que molta gent va a caminar per la Ronda Alcassor i pel camí de
Son  Servera  i  no  hi  ha  pas  de  vianants  per  travessar.  La  Sra.  Batlessa  contesta  que  es
competència de la Direcció General de Carreteres del Consell Insular però que demanarem si se
pot pintar un pas de vianants. 

El Sr. Veny, regidor PSOE, demana quines actuacions s’han fet amb els coloms de l’església
perquè el rector diu que s’embossen els desaigües. La Sra. Batlessa contesta que s’encarrega la
Conselleria de Medi Ambient. El Sr. Veny diu que se podrien posar gàbies damunt el terrat de la
rectoria. La Sra. Batlessa contesta que ja hi ha anat quan els avisem. 

El Sr. Veny, regidor PSOE, demana quan es convocarà la comissió per les ajudes de les beques
de transport escolar. Se contesta que s’han tractat temes urgents. 

El Sr. Joan Barceló, regidor MES, diu que una proposta de projecte per les ajudes del Consell de
Mallorca per a obres i serveis, de les quals corresponen a Porreres 150.000 €, es dotar a la
biblioteca d’un escàner, cadires i taules, il·luminació o equip de so que es deficient. La Sra.
Batlessa diu que aquestes subvencions son per inversions i obres. El Sr. Gaspar Mora, regidor
cultura, diu que hi ha taules i cadires. El Sr. Barceló diu que triar els projectes que s’han de
subvencionar  podria  formar  part  d’un  procés  participatiu.  La  Sra.  Batlessa  contesta  que  el
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projecte de participació ciutadana no està acabat, però quan estigui redactat ja se podrà aplicar. 

El Sr. Joan Barceló, regidor MES, diu que el pressupost de joventut es de 6.000 € i demana
quins  projectes  estan  prevists  per  dinamitzar  el  casal  jove.  Se  contesta  que  una  persona
responsable  del  gimnàs  Kokoro  se  va reunir  amb els  joves  per  saber  quines  son les  seves
demandes. La Sra. Batlessa diu que part de les aules del Casal Jove s’hauran de cedir a l’Escola
Pública mitjançant un conveni amb la Conselleria d’Educació perquè necessiten aules. També
recorda que la dinamitzadora que se va proposar està de baixa maternal. Quan estigui redactat el
projecte que proposa Kokoro l’ajuntament valorarà amb quines despeses podrà col·laborar. Una
de les propostes es una acampada de tres dies el mes de juliol. 

La Sra. Maria Rosa Juan, regidora MES, demana més difusió perquè molts de joves no se varen
assabentar que se feina aquesta reunió amb Kokoro. El Sr. Joan Rigo, regidor joventut, contesta
que se va fer una primera enquesta per saber quines necessitats hi havia. La Sra. Batlessa diu
que una cosa son les necessitats dels pares i l’altre la dels joves. Per ara s’han fet tres activitats
en divendres per un grup de joves i se vol veure quina resposta hi ha ara que acaba s’escola.
Continua dient que quan estigui tancada la proposa se farà més difusió. 

El Sr. Joan Barceló, regidor MES, diu que amb un pressupost de 6.000 € no es suficient per
contractar  un  projecte  de  dinamització  sense  que  sigui  un  contracte  precari  i  amb  unes
condicions laborals dignes. Vos agrairíem que cerqueu alternatives per dinamitzar la joventut i
obrir el local que no usi la Conselleria. La Sra. Batllesa diu que fa un any que hi fan feina i la
persona que s’encarregui ha de saber fer feina amb ells i no s’ha de tractar just d’una guarderia.
Quan hi hagi un projecte s’haurà de tramitar un contracte de serveis. Recorda que ja varen tenir
un fracàs amb una persona externa que es limitava a estar assegut a una cadira i a guardar el
local. També diu que les aules del Casal Jove no estan tancades i que se poden usar. De fet les
usen l’Assemblea Popular, la Societat de Caçadors i la Batucada. 

La Sra. Rosa Maria Juan, regidora MES, diu que dissabte hi va haver un acte a l’Escorxador i hi
havia aigua enterra. El Sr. Gaspar Mora, regidor cultura, diu que s’han segellat les finestres d’a
dalt. El Sr. Martorell, regidor manteniment, recorda que hi va haver una turmenta. 

La  Sra.  Rosa  Maria  Juan,  regidora  MES,  diu  que  les  Sales  de  Ball  de  Bot  de  l’Auditori
requereixen de més neteja. Se contesta que se xerrarà amb l’encarregada. 

La Sra. Rosa Maria Juan, regidora MES, demana si s’ha comprovat el tancament del camí dels
Poassos. El Sr. Martorell, regidor d’urbanisme, diu que vol anar a comprovar-ho. 

El Sr. Joan Barceló, regidor MES, demana millorar la neteja als banys de l’Escorxador perquè
fa mig any, durant les eleccions estaven poc utilitzables. Se contesta que se fa la neteja. El Sr.
Barceló diu que feia olor a clavegueram. El Sr. Gaspar Mora contesta que no ho ha detectat però
que ho revisaran. 

El Sr. Joan Barceló, regidor MES, demana en quina situació queda el conveni de cans policials
ara que ha finalitzat el contracte el policia encarregat. Se contesta que el conveni ha quedat
anul·lat perquè el policia era el propietari dels cans. 

El Sr. Barceló, regidor MES, diu que a la web hi ha un publicat un conveni amb IMAS que
caducava el 31/1/2016. Se contesta que s’està tramitat l’actual conveni. 
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El  Sr.  Barceló,  regidor  MES,  demana  quines  actuacions  s’han  dut  a  terme  amb  la  partida
pressupostària de normalització i  promoció lingüística que era de 5.000 €.  La Sra.  Batlessa
contesta que des de serveis socials es du a terme un projecte d’integració de persones nou
vingudes, a més se varen destinar a correcció lingüística. El Sr. Barceló diu que el 2015 se va
liquidar a 0 la partida, es a dir, no se varen gastar per això en el pressupost 2016 varen votar en
contra. Demanen que se destini la partida a dinamitzar la normalització lingüística. Diu que
entre un 23 i 25 % de la població és estrangera i un 77% no comunitària. Se demanen espais
d’acolliment  a  les  persones  nou  vingudes  i  de  promoure  l’interculturalitat.  El  Sr.  Barceló
demana que no se deixi passar l’any. “Mos interessa aquest tema. Què penseu fer?”, diu. La Sra.
Batlessa diu que s’han fet moltes actuacions en matèria de normalització lingüística però que les
factures s’han comptabilitzat dins altres partides de cultura i educació. Diu que s’han corregit
les Jornades d’Estudis Locals, per exemple. A més s’ha redactat una guia pels nou vinguts en
varis  idiomes  que explica els  principals tràmits  que requereixen.  Recorda que la mediadora
cultural dona classes a dones magrebines en català perquè puguin desenvolupar-se. També diu
que s’han fet cartells de normalització lingüística. 

El Sr. Barceló, regidor MES, demana a la Sra. Coloma Bover, regidora de medi ambient, el
percentatge  de  rebuig  amb  la  bossa  vermella.  La  Sra.  Bover  contesta  que  se  va  enviar  la
informació a tots els representants dels grups polítics i que s’ha baixat d’un 50 a un 30 %. 

El Sr. Barceló, regidor MES demana quan se reincorporarà el funcionari suspès i si encara hi ha
secret de sumari. Se contesta que el 19/7/2016 i que no se tenen notícies i no l’ajuntament no se
personarà a la causa com acusació particular perquè així mos ho han recomanat. 

El Sr. Barceló demana que se faci un borsí d’auxiliars administratius per cobrir vacats. La Sra.
Batlessa diu que la RLT no es obligatòria i diu que se redacta la plantilla de personal. 

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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