
ACTA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA PLE DE L’AJUNTAMENT DE PORRERES DE 3/11/2014

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

- NÚM.: 11/2014
- CARÀCTER: extraordinària
- DATA: 3/1/2014
- CONVOCATÒRIA: primera i única
- HORARI: de 20,00 a 20,25 hores 
- LLOC: Sala de sessió de l’Ajuntament de Porreres

- PERSONES  ASSISTENTS:  Sra.  Francisca  Mora  Veny,  batlessa,  El  PI;  Sr.  Jaume  Martorell
Mesquida, regidor El PI;  Sr.  Climent Rosselló Serra,  regidor El PI;  Sra.  Coloma Bover Garcías,
regidora El PI; Sra. Margalida Palerm Melià, regidora El PI; Sr. Bernat Bauçà Garau, regidor El PI;
Sra. Maria Magdalena Barceló Vanrell, regidora PP; Sr. Pau Mora Sitjar, regidor PP; Sra. Antònia
Mora Lliteres,  regidora PP; Sra.  Francisca Palerm Gornals,  regidora PP; Sra.  Joana Mora Cerdà,
regidora  PSM-IV;  Sra.  Maria  Antònia  Bauçà  Portell,  regidora  PSM-IV;  Sr.  Miquel  Àngel  Veny
Mestre, regidor PSOE. 
- Actua com a secretaria-interventora: Sra. Maria del Mar Estarellas Pascual 
- Ordre del dia: 
1. Estudi i aprovació de l’acta de la sessió anterior
2. Sol·licitud d’autorització al MINHAP de concertació de crèdit per cancel·lar deute pendent amb

el fons per al finançament del pagament a proveïdors (art. 3 Llei 18/2014).
3. Estudi i aprovació pòlissa de tresoreria a curt termini. 
4. Dació de compte informe de morositat tercer trimestre 2014.
5. Declaració institucional “25 de novembre, Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència

cap a les Dones”. 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ I ACORDS

La Sra. Batlessa dona la benvinguda a les persones assistents. La Sra. Batlessa dona l’enhorabona a la
Sra.  Regidora,  Maria  Antònia  Bauçà  per  la  seva  recent  maternitat.  A l’hora  a  dalt  assenyalada  es
reuneixen a la Casa Consistorial els Sr./es. Regidors/es que s’indiquen a dalt, presidits per la Sra. Batlessa
de la Corporació, la Sra. Francisca Mora Veny, i assistits per la secretària-interventora de la Corporació,
amb la finalitat de dur a terme la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament que havia estat convocada pel
dia d’avui.  Comprovada l’existència del  quòrum que exigeix la Llei,  s’ordena el  començament de la
sessió. 

1. ESTUDI I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 

En compliment del que disposa l’article 97.2 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim
local de les Illes Balears, la Sra. Batlessa demana si algun membre de la corporació vol formular qualque
observació a l’acta de la darrera sessió anterior. Vist que ningú no manifesta cap objecció, se sotmet a
votació i s’aprova per unanimitat l’acta núm. 10/2014 de la sessió ordinària de 22/9/2014.

2. SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ AL MINHAP DE CONCERTACIÓ DE CRÈDIT PER
CANCEL·LAR  DEUTE  PENDENT  AMB  EL  FONS  PER  AL  FINANÇAMENT  DEL
PAGAMENT A PROVEÏDORS (ART. 3 LLEI 18/2014).
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La Sra. Batlessa explica que ja se va aprovar pel la reducció del tipus d’interès del préstec ICO que se té
actualment amb Caja Mar amb el qual se va finançar el pagament a proveïdors. No obstant això, explica
que, ara el MINHAP ha previst la possibilitat de concertar una operació de crèdit amb qualsevol entitat
bancària per poder cancel·lar el préstec ICO amb un tipus d’interès mes baix. Explica que s’ha demanat
l’oferta  a  tres bancs del  municipi  (La  Caixa,  Sa Nostra i  Caja Mar)  i  l’únic interessat  es  Caja Mar.
Continua dient que amb aquesta operació el  tipus d’interès passa de 3,85 a 2,85% amb la qual cosa
l’ajuntament s’estalvia uns 58.000 € en 8 anys. 

La  Sra.  Joana Mora,  regidora de  PSM-IV,  diu que el  seu partit  sempre ha  estat  crític  amb aquestes
mesures perquè ocasiona un problema d’endeutament pels ajuntaments. Per això el seu partit s’abstindrà
com ha fet en les ocasions anteriors. La Sra. Batlessa comenta que ara es pot rebaixar el tipus d’interès. 

El Sr. Miquel Àngel Veny, regidor de PSOE, diu que també s’abstindrà i demana si aquesta mesura serà la
definitiva atès que s’ha emès tres ordres ministerials en tres anys. La Sra. Batlessa comenta que aquest
anys els ajuntaments havien de començar a pagar perquè fins ara hi havia dos anys de carència. 

Finalitzat el debat, vist el dictamen favorable de la comissió informativa general de 30/10/2014, s’aprova
amb 10 vots a favor (El PI i PP) i 3 vots d’abstenció (PSM-IV i PSOE), la qual cosa suposa la majoria
absoluta, el següent acord:  

“ANTECEDENTES

El Ayuntamiento de Porreres en sesión plenaria de 14/5/2012 aprobó la concertación de una operación de
endeudamiento por importe de 1.445.603,87 € y en sesión de 19/7/2012 de 55.939,76 €, conforme al Real
Decreto-ley  4/2012,  de  24  de  febrero,  por  el  que  se  determinan  obligaciones  de  información  y
procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores
de las entidades locales. 

En sesión plenaria extraordinaria de 12/6/2014, de acuerdo con la Resolución de 13 de mayo de 2014, de
la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, por la que se da cumplimiento al Acuerdo de
la  Comisión  Delegada  del  Gobierno  para  Asuntos  Económicos,  de  24  de  abril  de  2014,  para  la
modificación de determinadas condiciones financieras de las operaciones de endeudamiento suscritas con
cargo al mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales, se aprobó
acogerse a la opción 3 relativa a la reducción máxima del tipo de interés en 140 puntos básicos.

Las condiciones actuales de las operaciones de crédito que tiene suscritas el ayuntamiento son: 

- Operación núm. 1 del FFPP: 
 Fecha de inicio: 29/05/2012
 Fecha de fin: 29/05/2022 (10 años de duración)
 Periodo de carencia: 2 años
 Importe del capital inicial: 1.445.603,87€
 Capital pendiente de amortizar a fecha 01/11/2014: 1.400.428,75€
 Sistema de amortización francés
 Tipo de interés: Euribor a 3 meses + 385 puntos básicos (3,85%)

-    Operación núm. 2 del FFPP:
 Fecha de inicio: 31/07/2012
 Fecha de fin: 31/07/2022 (10 años de duración)
 Periodo de carencia: 2 años
 Importe del capital inicial: 55.939,76€
 Capital pendiente de amortizar a fecha 01/11/2014: 54.191,65€
 Sistema de amortización francés
 Tipo de interés: Euribor a 3 meses + 385 puntos básicos (3,85%)

Visto lo dispuesto en el art. 3 de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes
para  el  crecimiento,  la  competitividad y la  eficiencia  el  cual  prevé  que las  entidades locales  podrán
concertar nuevas operaciones de endeudamiento para cancelar parcial o totalmente su deuda pendiente
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con  el  Fondo  para  la  Financiación  de  los  Pagos,  se  han  solicitados  ofertas  a  diferentes  entidades
bancarias, siendo las más ventajosas la siguiente presentada por la entidad bancaria Cajamar (CAJAS
RURALES UNIDAS, S.C.C.) con las siguientes condiciones: 

 Número de operaciones: 1
 Fecha de fin: 29/05/2022
 Periodo de carencia: 0 años
 Importe del capital inicial: 1.454.620,40€
 Sistema de amortización francés
 Tipo de interés: Euribor a 3 meses + 285 puntos básicos (2,85%)

Asimismo, de acuerdo con el art. 3.6 de la Ley 18/2014 se adjunta el plan de reducción de deuda según el
cual en el ejercicio 2015 el volumen de endeudamiento es inferior al 75 % y el ahorro neto es positivo. 

Por todo ello y, de acuerdo con el art. 3 de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas
urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, se acuerda: 

PRIMERO. Solicitar autorización al MINHAP de la nueva operación de endeudamiento por un importe
de 1.454.620,40€ y tipo de interés Euribor a 3 meses + 285 puntos básicos (2,85%) y la aprobación del
plan de reducción de deuda.”

3. ESTUDI I APROVACIÓ PÒLISSA DE TRESORERIA A CURT TERMINI

La Sra. Batlessa explica que l’Ajuntament requereix una concertar una pòlissa de crèdit a l’Ajuntament
per poder fer front al desfasament temporal en la liquiditat que a suposat per la tresoreria municipal la
concessió de la subvenció per obres del Consell Insular per import de 198.487,68€, de la qual es farà tota
la despesa subvencionada dins el 2014 però el cobrament de la subvenció s’espera que sigui entre el 2014
i el 2015. 

La Sra. Maria Magdalena Barceló, regidora de PP, demana si aquesta pòlissa se podrà prorrogar o se
podrà liquidar. Se contesta que està previst liquidar-la amb els ingressos que està previst cobrar abans de
final d’any. 

La Sra. Joana Mora, regidora de PSM-IV, manifesta que això ocasiona un problema econòmic atès que
l’ajuntament s’ha d’endeutar mentre espera cobrar la subvenció. Troba que els ajuntaments han de pagar
els plats bruts i han de bestreure els doblers i fer front a la despesa per poder pagar als proveïdors. La Sra.
Batlessa contesta que aquesta subvenció ha permès fer les obres d’asfaltar pel poble però ara s’han de
pagar als proveïdors.

El Sr. Miquel Àngel Veny, regidor de PSOE, troba que s’ha de replantejar el sistema de les subvencions
per tal que els ajuntaments no hagin de fer préstecs i haver d’assumir els interessos la qual cosa suposa
una major despesa de la que haurien de dur. La Sra. Batlessa recorda que, a més, el Ministeri fiscalitza el
nivell d’endeutament. El Sr. Veny troba que això s’ha de replantejar. 

La Sra. Maria Magdalena Barceló, regidora de PP, suposa que no tots els ajuntaments requereixen aprovar
una pòlissa per afrontar aquesta despesa sinó que algú té liquidesa. El Sr. Veny, regidor de PSOE, diu que
la majoria sí. 

 
Finalitzat el debat, vist el dictamen favorable de la comissió informativa general de 30/10/2014, s’aprova
amb 9 vots a favor (El PI, PSM-IV i PSOE) i 4 vots d’abstenció (PP) el següent acord:  

PRIMER. Aprovar una pòlissa de tresoreria a curt termini amb les següents característiques: 
 CAPITAL: 150.000,00€
 AMORTITZACIÓ / FINALITZACIÓ: 31/12/2014
 TIPUS D’INTERÉS: Euribor Trimestral + 2,85%
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 LIQUIDACIÓ: una única liquidació d’interessos a data de finalització de l’operació.
 COMISIÓ D’OBERTURA: 0,20%
 COMISIÓ DE SALDO NO DISPOST: 0,10%”

SEGON. Facultar a la Sra. Batlessa a dur a terme tots els tràmits necessaris per a la seva execució.”

El  Sr.  Bernat  Bauçà,  regidor  de  EL PI,  troba  increïble  que  el  PP s’abstingui  quan  el  perjudicat  es
l’ajuntament perquè ha d’assumir la despesa mentre espera la subvenció del Pla d’obres i serveis del
Consell de Mallorca, la qual cosa li suposa 4.800 € d’interessos. La Sra. Barceló, regidora de PP, contesta
que hi ha moltes coses que no son normal. 

4. DACIÓ DE COMPTE INFORME DE MOROSITAT TERCER TRIMESTRE 2014

La batlia dona compte dels informes de morositat exigits pel MINHAP del tercer trimestre 2014 i explica
que se paga amb 18 dies d’excés. Es a dir, haurien de ser 30 dies i se paga a 48 dies. Diu que l’ajuntament
fa un esforç per poder pagar d’hora. 

El Sr. Veny, regidor de PSOE, demana amb quina freqüència se dona compte al ple. S’explica que un cop
finalitzat el trimestre corresponent se sotmet a la propera sessió plenària. 

Finalitzat el debat, vist el dictamen favorable de la comissió informativa general de 30/10/2014, se dona
compte al ple del següent acord i aquest queda assabentat:  

“Vista la Llei 15/2010 de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que
s’estableixen  mesures  de  lluita  contra  morositat  en  les  operacions  comercials  i,  de  conformitat  amb
l’article quart “Morositat de les Administracions Públiques” i l’article cinquè “Registre de factures de les
Administracions locals” de la Llei 15/2010 esmentada, la Tresoreria i la Intervenció municipal donen
compte al Ple de la Corporació dels següents informes, els quals s’han de remetre als òrgans competents
que tenguin atribuïda la tutela financera i al Ministeri d’Economia i Hisenda:  

1.- Informes trimestrals sobre el compliment dels terminis previstos per la Llei per al pagament de les
obligacions reconegudes de cada Entitat Local corresponents TERCER trimestre de l’exercici 2014.

2.- Informes trimestrals de la relació de factures que hagin transcorregut més de tres mesos des de la seva
anotació en el registre de factures i no s’hagin tramitat els corresponents expedients de reconeixement de
l’obligació corresponents al TERCER trimestre de l’exercici 2014.”

5. DECLARACIÓ INSTITUCIONAL 25  NOVEMBRE 2014  DIA INTERNACIONAL PER A
L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES

La Sra.  Francisca  Mora,  batlessa,  explica  que  l’Ajuntament  de  Porreres  ve  posant  una  bandera  a  la
balconada aquesta dia. Me sap greu, diu, que això quedi amb una declaració institucional. Recorda que
l’ajuntament va aprovar un pla d’igualtat en el que hi va fer feina però que el Consell de Mallorca no
enviï personal tècnic pel seu seguiment. Diu que s’ha suprimit la Direcció General d’Igualtat així com tots
els programes d’igualtat.  Critica que els  plans d’igualtat  quedin dins  un calaix  com el  de Porreres  i
s’hagin aturat totes les comissions perquè no ens han enviat més personal tècnic, quan noltros teníem
predisposició de fer-hi feina, i s’hagi eliminat aquest departament. 

La Sra. Joana Mora, regidora de PSM-IV, diu que ella formava part de la comissió que va redactar el pla
d’igualtat de Porreres. Diu que durant la legislatura del Partit Popular s’han suprimit i retallat partides
destinades a la igualtat. Per exemple hi havia 10 oficines a l’illa de protecció de les víctimes de gènere al
2011, les quals venien funcionat des del 1989, i ara just en queda 1 per tota Mallorca. No està d’acord en
que el  Govern proposi  aprovar una declaració institucional quan s’han retallat  tots els serveis que hi
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havia.  Al  seu  partit  li  sembla  una  perversió  i  considera  que  s’ha  de  treballar  per  l’educació  i  la
sensibilització de la igualtat. Per la qual cosa s’abstindran de la votació. 

El Sr. Miquel Àngel Veny, regidor de PSOE, diu que amb una declaració institucional no s’arregla res
sinó que s’hi ha de destinar recursos i no llevar-los. Diu que votarà a favor perquè considera que ha de ser
així però demana que no quedi només en una declaració institucional. La Sra Batlessa demana que se
remeti còpia de l’acta amb les intervencions manifestades al ple. 

Finalitzat el debat, vist el dictamen favorable de la comissió informativa general de 30/10/2014, s’aprova
amb 11 vots a favor (El PI, PP i PSOE) i 2 vots d’abstenció (PSM-IV) el següent acord:  

“Declaració Institucional següent amb motiu del 25 de novembre, Dia internacional per a l’eliminació de
la violència contra les dones.

En la Conferència Mundial de Beijing, ja es va reconèixer la violència contra les dones com un obstacle
per a la igualtat, el desenvolupament i la pau dels pobles, que impedeix que les dones gaudeixin dels drets
humans i llibertats fonamentals.

L’eradicació de les vulneracions dels drets humans i llibertats fonamentals és un mandat normatiu derivat
dels tractats internacionals de les Nacions Unides i la Unió Europea, ratificats per el Govern d’Espanya,
per tant ha de ser tractada amb màxima prioritat en les agendes de les diverses administracions públiques
com a garants dels drets de les dones.

Lluny del mite que en les generacions més joves, la desigualtat entre dones i homes i la violència contra
les dones estan ja superades,  la realitat  ens mostra que la incidència de la violència de gènere en la
població juvenil és preocupant.

Les dades indiquen un augment de l’assetjament sexual per part dels al•lots en edat adolescent, una major
violència  en  les  relacions de  festeig i  una baixada  en  l’edat  de  la  interposició  de  les  denúncies.  És
imprescindible promoure polítiques i actuacions adreçades a la sensibilització social i a una educació en
el valor de la igualtat, així com també, l’eradicació de la desigualtat estructural que encara avui persisteix
en la nostra organització social. És molt clar: com més igualtat, menys violència.

Reiteram, una vegada més, la nostra condemna ferma de qualsevol expressió de violència contra les dones
i el nostre suport institucional i incondicional a les dones víctimes i als seus fills i filles. Cal recordar les
43 dones mortes assassinades enguany a Espanya i, especialment, les de les Illes Balears: Olha Yuriyiuna,
Rosa Maria Martínez i Isabel Barceló.

És  per  això  que  l’Ajuntament  de  Porreres  manifesta  el  compromís  com a  administració  pública  de
compartir la lluita contra la violència de gènere per mitjà de polítiques i actuacions públiques dirigides a
promoure la igualtat entre dones i homes, com un valor social inqüestionable per a una societat que se
sustenti sobre la defensa dels drets inalienables i irrenunciables per a la igualtat i la dignitat de totes les
persones. 

En coherència amb aquest compromís, i  des de la unitat de tota la corporació local, serveixi aquesta
declaració institucional per fer palesa una responsabilitat compartida com a institució pública i com a
poble a fi d’aconseguir una societat lliure de violència contra les dones”.          

I no havent més assumptes de que tractar, per la Presidència s’aixeca la sessió, de tot el qual, com a
Secretaria, en don fe.

Vist i plau, la batlessa La secretària
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