
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ:  

- Núm. 1/2016
- Caràcter: ordinària
- Data: 25/1/2016
- Horari: de 20,02 a 21,36 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. 

La Sra. Batlessa demana que es faci un minut de silenci com a condemna de l'assassinat d'una
dona per violència masclista a Calvià el passat dissabte. 

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. 15/2015 de 21/12/2015. 

SEGON.  RECONEIXEMENT  EXTRAJUDICIAL  DE  CRÈDITS  DE  FACTURES
D'EXERCICIS ANTERIORS

La Sra. Batlessa explica que hi ha factures conformades pels regidors que no hi caben dins el
pressupost de 2015 però que hi ha crèdit a la partida 413 del pressupost prorrogat 2015 i per tant
s'hi poden aplicar aquestes factures per poder pagar als proveïdors per un import de 72.286,97 €.

Finalitzat el debat, vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 21/1/2016, s'aprova
el següent acord amb 10 vots a favor (EL PI i PP) i 3 vots d'abstenció (MES i PSOE):  

«Vist  el  llistat  de  factures  pendent  d'aplicar  a  pressupost  a  data  31/12/2015 per  import  de
72.286,97 € i vista que l'aplicació pressupostària 920/22697 del pressupost prorrogat 2015 té
crèdit suficient.   

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

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

D’aquesta  manera,  excepcionalment  s’imputaran  al  Pressupost  en  vigor,  obligacions
corresponents a exercicis anteriors, amb reconeixement previ d’aquestes, i l’adopció de l’Acord
corresponent  d’habilitació  pel  Ple  de  la  Corporació.  Així  doncs,  està  admès  el  sistema  del
reconeixement  d’obligacions durant  l’exercici  pressupostari,  encara  que provinguin aquestes
obligacions de qualsevol altre exercici i tot això malgrat allò que disposa l’article 176 del Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals.

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

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

PRIMER.  Aprovar  el  reconeixement  d’obligacions  corresponents  a  exercicis  anteriors  per
import de 72.286,97 € corresponent a factures pendent d'aplicar a pressupost a data 31/12/2015,
que es relacionen en l’Annex I adjunt a l’expedient.

SEGON. Aplicar amb càrrec a la partida 920/22697 del Pressupost prorrogat de l’exercici 2015
els crèdits corresponents. 

TERCER. DACIÓ DE COMPTE DE LA PÒLISSA DE TRESORERIA LA CAIXA 

La  Sra.  Batlessa  dona  compte  de  la  tramitació  de  la  pòlissa  de  tresoreria  a  curt  termini
concedida a l'Ajuntament de Porreres per CAIXA BANK SA un import de 345.000 €. Explica
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que fa dos anys era de 800,000 € aproximadament i se va arribar a un acord amb La Caixa per
amortitzar-la cada any per no haver d'arrossegar el deute i haver d'assumir les despeses dels
interessos que suposaven una quantia molt important. L'any passat se varen amortitzar 200.000
€ i ara en queden 345.000 €, diu. El compromís consisteix en amortitzar 200.000 € al 2016 i el
2017 acabar de liquidar-la definitivament, explica. El Ple de la corporació queda assabentat. 

QUART. DEVOLUCIÓ DE LA PAGA EXTRA DE DESEMBRE 2012 ALS EMPLEATS
PÚBLICS.  

La Sra. Batlessa dona compte de què es procedirà a la devolució als empleats públics de la resta
de la paga extra de desembre 2012 d'acord amb la normativa. 

El Sr. Barceló, regidor MES, diu que al 2012 ja se va pronunciar en contra de la mesura de no
pagar  als  empleats  públics  aquesta  paga  perquè  considerava  que  era  una  forma  injusta  de
resoldre la crisis i que no tenia cap sentit. Al final després de quatre anys, els temps ens ha donat
la raó i s'ha de tornar el 75 % restant, diu. Estam d'acord que s'hagi realitzat i felicitam que els
empleats públics ho puguin cobrar. 

Finalitzat el debat, el Ple queda assabentat del següent acord: 

«Cada Administració Pública, en el seu àmbit, podrà aprovar dins de l'exercici 2016, i per una
sola vegada,  una retribució de caràcter extraordinari  l'import del qual  serà l'equivalent  a les
quantitats no recuperades dels imports efectivament deixats de percebre com a conseqüència de
la supressió de la paga extraordinària, així com de la paga addicional de complement específic o
pagues addicionals equivalents, corresponents al mes de desembre de 2012, per aplicació del
Reial decret-llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de
foment de la competitivitat, amb l'abast i límits establerts en la disposició addicional dotzena de
la Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de Pressupostos Generals de l'Estat per 2016. 

La Legislació aplicable ve establerta per:
—  La  disposició  addicional  dotzena  de  la  Llei  48/2015,  de  29  d'octubre,  de  Pressupostos
Generals de l'Estat per a l'any 2016.
— La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
— El Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març.
— La Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

Les quantitats que, en compliment de la citada disposició addicional dotzena, podran abonar-se
per aquest concepte, sobre l'import deixat de percebre per cada empleat en aplicació de l'article
2 del  Reial decret-llei  20/2012, de 13 de juliol,  seran les equivalents a la part  proporcional
corresponent a 91 dies de la paga extraordinària, paga addicional de complement específic i
pagues addicionals del mes de desembre. En aquells casos en els quals no hagués procedit el
reconeixement de la totalitat de la paga extraordinària i addicional de desembre de 2012, els 91
dies es reduiran proporcionalment al còmput de dies que hagués correspost

Per tot  això,  se dona compte que correspondrà a l'Alcalde o al  President  de la Corporació,
d'acord amb l'establert  en l'article 21.1.h) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,  Reguladora de les
Bases del Règim Local l'ordenació de la devolució de la paga extraordinària i addicional del
mes de desembre de 2012 durant el 2016, prèvia consignació pressupostària. 
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CINQUÈ.  SUPRESSIÓ  DE  L'ASSISTÈNCIA  SANITÀRIA  PRIVADA  I  DESPESES
FARMACÈUTIQUES ALS CÒNJUGES DELS EMPLEATS PÚBLICS 

La Sra. Batlessa explica que als funcionaris antics l'ajuntament  els pagava l'assegurança privada
amb Asisa perquè no tenien seguretat social.  L'any 2012 el ple va acordar suprimir aquesta
ajuda  pels  fills  perquè  l'assegurança  ho  sol·licitava  i  ara  se  proposa  llevar-ho  també  als
cònjuges. En aquell moment no se llevaren perquè la parella d'un funcionari patia una malaltia
molt greu i se va sol·licitar a l'assegurança esperar un poc. S'ha comprovat que totes les parelles
tenen feina i cobertura de la seguretat social. S'ha consultat amb Asisa i els hi dona l'opció de
mantenir  el  mateix  preu  per  les  parelles  que  vulguin  continuar  amb  l'assegurança  però  se
descomptarà  de  la  nòmina  del  funcionari.  Així  mateix  se  proposa  reduir  l'abonament  dels
medicaments per a les parelles perquè suposa un greuge comparatiu amb els altres funcionaris
que tenen seguretat social. 

El Sr. Barceló, regidor MES, demana quants de funcionaris estan afectats i se contesta que sis
persones. La Sra. Batlessa explica que els que varen entrar abans del 1995 no estan inclosos
dins el règim general, es a dir, no tenen seguretat social i per això han de tenir assegurança
privada, i que con es un caprici de l'ajuntament.   

El  Sr.  Veny,  regidor  PSOE,  diu  que  ell  ja  ho  va  proposar  però  se  va  esperar  pels  motius
explicats. 

Finalitzat el debat, vist el dictamen de la la Comissió Informativa de 21/1/2016, s'aprova per
unanimitat el següent acord: 

«El ple de l'Ajuntament de Porreres en sessió de 31/1/2012 va aprovar suprimir l'abonament de
l'assistència mèdica privada d'ASISA i despeses farmacèutiques als descendents dels empleats
públics que no estan adscrits a la seguretat social per la qual cosa se proposa suprimir aquestes
ajudes als cònjuges. 

Per tot això, el ple de la corporació adopta el següent acord, previ dictamen favorable de la
comissió informativa: 

Primer.  Suprimir  l'abonament  de  l'assistència  mèdica  privada  d'ASISA  i  despeses
farmacèutiques als cònjuges dels empleats públics que no estan adscrits a la seguretat social. 

Segon. Notificar aquesta resolució als empleats públics interessats. 

SISÈ.  MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP SOCIALISTA DE L’AJUNTAMENT DE
PORRERES DONANT SUPORT A LA IMPLANTACIÓ DE L'IMPOST DEL TURISME
SOSTENIBLE

El Sr. Veny, regidor PSOE, explica la següent moció. 

El Sr. Barceló, regidor MES, diu que el seu grup està a favor de la moció perquè es tracta d'un
impost que compensa ecològicament tota l'activitat turística de forma sostenible tant des del
caire ambiental,  econòmic i  social.  Considera que s'han de preservar les illes i  que es molt
necessari.  Diu que es una demanda social  dels ciutadans que han demanat un canvi polític.
Aquest instrument permetrà un turisme competitiu, sostenible i de qualitat sense massificacions.
Diu que aquest  setmana hi  hagut  una polèmica i  esperpèntica manifestació dels hotelers en
contra.  Recorda  que  aquests  mateixos  hotelers  s'instal·len  a  països  en  els  que  respecten  el
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pagament d'aquests imposts com Cuba o Catalunya, els quals tenen un impost sobre el turisme
sostenible de caràcter medi ambiental. Diu que a diferència de l'ecotaxa aquest impost preveu la
protecció del medi natural rural i marítim, es a dir, preveu que s'inverteixi en zones turístiques
vinculades al foment del turisme sostenible. 

El Sr. Mateu Suñer, regidor PP, diu que està en contra de la moció. Diu que està a favor del
primer punt relatiu a la competitivitat però considera que un impost no és el millor instrument
atès  que suposa una càrrega impositiva.  Diu que no se sap quin impacte  tindrà ni  a on se
destinarà. Considera que està molt bé que sigui una comissió que ho decideixi. Recorda que
l'ecotaxa no va anar massa bé, sobretot perquè qui ho ha de recaptar directament es el propi
sector afectat. Troba que es complicat i que pot suposar una pèrdua de competitivitat l'augment
dels preus. La seva postura considerar que un impost no es el millor instrument. 

La  Sra.  Batlessa  diu  que  el  seu  grup  polític  «El  Pi» està  d'acord  en  el  fons  de  la  moció.
Manifesta  que li  preocupa un aspecte  que consisteix en que s'apliqui  equitativament aquest
impost i de forma escalonada de forma que no suposi la mateixa càrrega per a un souvenir que
fa cinquanta anys que funciona que per a un hotel de 5 estrelles i confia que se consensuï al
parlament. Li agrada que es constitueixi  una comissió per decidir  a que se destinarà aquest
impost entre tots i confia que sigui de profit per Mallorca i les illes

Finalitzat  el  debat,  vist  el  dictamen  favorable  de  la  Comissió  Informativa  de  21/1/2016,
s'aprova el següent acord amb 10 vots a favor (EL PI, MES i PSOE) i 3 vots en contra (PP): 
 
«EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’impost del turisme sostenible serà un tribut directe i propi de les Illes Balears amb caràcter
finalista, que gravarà les estades que fan les persones a allotjaments turístics i habitatges que es
comercialitzen turísticament a les Illes Balears, i  també a embarcacions de creuer que facin
escala a la nostra comunitat. 

Aquest nou tribut serà una de les claus per a aconseguir que la nostra principal indústria, el
Turisme, mantingui la seva competitivitat i que la seva activitat sigui compatible amb el nostre
principal patrimoni: el territori. De la mateixa manera, generarà les condicions adequades per
repartir de forma més sostenible i beneficiosa econòmicament l'arribada de visitants.

L'impost  del  turisme  sostenible  gravarà  les  estades  a  establiments  d’allotjament  hoteler,
apartaments  turístics,  allotjaments  de turisme rural,  albergs  i  refugis,  hostatgeries,  empreses
turistico-residencials,  hostals,  hostals  residència,  pensions,  posades,  cases  d’hostes  i
campaments de turisme o càmpings, habitatges objecte de comercialització d’estades turístiques
i  els  susceptibles  d’inscripció,  així  com a  la  resta  d’establiments  i  habitatges  als  quals  la
normativa autonòmica atorga la qualificació de turístics. De la mateixa manera, també s'aplicarà
als habitatges objecte de comercialització d’estades turístiques que no compleixin els requisits
establerts a la normativa autonòmica  i no siguin susceptibles d’inscripció i a les embarcacions
de creuer turístic quan fan escala a un port de les Illes Balears

Els  fons  recaptats  es  destinaran  al  finançament  d'actuacions que  tenguin  com a objectiu  la
protecció, preservació i recuperació del medi natural, rural i marí, la millora de la qualitat i la
competitivitat del sector turístic, el  foment de la desestacionalització, la creació de producte
turístic i promoció turística, el desenvolupament d’infraestructures relacionades amb el turisme
sostenible, la recuperació i rehabilitació del patrimoni històric i cultural, l'impuls de projectes de
recerca científica,  desenvolupament  i  innovació tecnològica (R+D+I)  que contribueixin a  la
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diversificació econòmica o relacionats  amb l’àmbit  turístic,  i  la  millora  de la formació i  la
qualitat de l'ocupació del sector turístic.

Les prioritats seran fixades per la Comissió d’Impuls del Turisme Sostenible, formada, com a
mínim,  per  representants  de  les  conselleries  competents  en  matèria  de  turisme,  d’hisenda,
d’economia  i  de  medi  ambient  de  l’Administració  de  la  Comunitat  Autònoma  de  les  Illes
Balears, i per representants dels consells insulars, dels ajuntaments per mitjà de les associacions
que  els  representen,  dels  agents  socials  i  econòmics,  i  de  les  entitats  que  es  determinin,
particularment les de caràcter mediambiental.

Aquesta  comissió  elaborarà  un  pla  anual  d’impuls  del  turisme  sostenible,  amb  criteris
d’equilibri territorial.

Segons l’esborrany presentat pel Govern de les Illes Balears, el client que s’allotja a aquests
establiments és qui merita l’impost. Però qui ha de satisfer l’importa -que serà d'entre 0,5 € i 2 €
segons establiment i categoria en temporada alta, i d'entre 0,25 € i 1 € en temporada baixa- són
els titulars de les empreses que gestionen allotjaments, habitatges o embarcacions que allotgen
els contribuents.

Pels motius exposats, el Ple de l'ajuntament de Porreres adopta els següents acords:

1.  El  ple  de  l'Ajuntament  de  Porreres  manifesta  la  necessitat  de  que  la  principal  indústria
d'aquesta  terra,  el  turisme,  mantingui  la  seva  competitivitat,  i  que  la  seva  activitat  sigui
compatible amb la sostenibilitat del nostre territori.

2. El ple de l'Ajuntament de Porreres dóna el seu suport a la implantació d'un impost del turisme
sostenible,  tal  i  com es fa a altres destinacions turístiques,  per tal  d'assolir  els  objectius de
competitivitat i  sostenibilitat,  comptant amb la solidaritat dels turistes cap a la terra que els
acull.

SETÈ.  MOCIÓ  DEL GRUP  MÉS  PER  PORRERES PER  A LA CREACIÓ  D'UNA
COMISSIÓ D'INVESTIGACIÓ

El Sr. Barceló, regidor MES, diu que un partit, que es EL PI, s'ha posat en contacte amb ells per
fer algunes transaccions d'aquests acords. Demana si se mantén l'acord inicial o hi ha una contra
oferta.  Insistiu  en  presentar  el  vostre  redactat  final  i  no  s'accepta  l'acord  com s'havia  dit?,
demana. 

La Sra. Batlessa explica que el seu grup no està d'acord amb la proposta de redacció de la moció
del  grup  MES  i  proposa  unes  modificacions  als  acords,  després  de  consultar-ho  amb  uns
advocats. 

El Sr. Barceló, regidor MES, està d'acord en afegir una addenda que digui: «se constituirà la
comissió d'investigació desprès de que s'aixequi el secret de sumari». 

El Sr. Barceló diu que s'han fet moltes comissions d'investigació a altes administracions com al
Parlament Europeu pel cas dels vehicles contaminants, al Parlament de Catalunya pel cas Pujol
o pel cas de Son Espases. Diu que es habitual constituir comissions quan s'han destapat alguns
casos puntuals per múltiples motius. Diu que vist els fets en els que s'ha implicat l'ajuntament i
les  conseqüències  a  nivell  local  de  tanta  gravetat,  es  essencial  assumir  la  responsabilitat
d'investigar, encara que a Porreres no estam avesats a les crítiques. No volem corrupció. Volem
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treballar en una investigació rigorosa i fer recomanacions solides i constructives. A continuació
cita les notícies que han sortit a la premsa Ultima Hora i Diario de Mallorca, tant a la portada,
com a l'editorial com a la pàgina de la part forana. Diu que aquesta notícia no és bona pel poble
de Porreres ni pels seus interessos perquè aixeca una alarma social a la ciutadania de porreres.
Demana que si hi ha secret de sumari, com ha transcendit la notícia?. Recorda que a una anterior
sessió plenària van demanar que s'elaboràs un comunicat per explicar els fets. Considera s'ha
tret després, tard i malament. Diu que la notícia que hi ha a la web de l'ajuntament fa referència
a que s'ha «destituït» a un funcionari i diu que no es pot destituir com un entrenador de futbol
sinó que, en tot cas, se'l pot suspendre d'ocupació i sou però no destituir. Demana perquè no s'ha
actuat fins que no ha sortit l'escàndol als mitjans de comunicació. Diu que no mos hauria de
preocupar constituir la comissió més enllà de respectar el secret del sumari. Considera que la
seva moció s'hauria d'haver pogut aprofitar i que es assumible. No entem quin problema teniu
per no acceptar la moció. Creim que es una qüestió de responsabilitat cívica i creim que els
altres grups estan a favor, no es tracta d'oportunistes.  Diu que l'informe de la policia que s'ha
remès fa referència al dret de sumari, per tant, no entén el que se diu a la premsa ni sabem d'on
ha sortit si hi secret de sumari. No crec que ningú pugui sospitar de l'oposició perquè ens hem
enterat per la premsa, encara que sigui un poc trist, mos agradaria que no ho fos així i estar
informats. No hem dit res i no sabem res. No entenem perquè no se pot acceptar aquest redactat
i agrairíem que mos ho explicàssiu. Votarem de forma assenyada per no treure les coses del
botador. Llum i taquígrafs en aquesta qüestió. No és una investigació criminal ni de legalitat.
Aquestes tasques les durà a terme la justícia i la policia. Es tracta de demanar responsabilitat de
la gestió política i dels funcionaris. No creim que sigui desorbitat sinó que es assumible. Volem
depurar-ho perquè no torni a passar. 

La Sra. Batlessa diu que tot el cap de setmana s'han fet gestions per arribar a un consens amb
aquesta moció. Personalment pensa que es una moció mediàtica i que a ella li agrada més fer les
coses d'un altre manera. Diu que no poden votar a favor d'una moció que fa referència a notícies
de premsa sense que consti si es vera o no com el fet de que «hi ha hagut catorze detinguts».
També diu que la premsa fa fer una mala interpretació de les seves paraules i que ella just va dir
que si hi havia un 20 % d'immigrants més elevat que altres pobles devia ser perquè a Porreres hi
havia  un  teixit  empresarial  important.  En  tot  cas,  diu,  «no  mos  va  bé  entrar  en  sospites
infundades i fer acusacions en fals». Tot això se basa en els mitjans i hi ha un informe policial
que fa referència al secret judicial. Podeu jutjar la meva gestió com a batlessa, encara que ho
hem fet lo millor possible. Recorda que la investigació vincula a un funcionari i a ningú més.
Diu que no té ni idea de si hi ha 14 detinguts. No vull dir que sigui fals però jo no en tenc
constància. A més feis referència a «determinades àrees d’aquest ajuntament» quan únicament la
investigació afecta a una única àrea que es la del padró d'habitants. Explica que se va canviar el
funcionament del padró des de que se va iniciar la investigació. Diu que hi ha una investigació
en curs i no se pot posar en perill. No està d'acord en que no s'ha fet res fins ara i explica tots els
fets i passes que s'han donat. Diu que s'han adoptat bastantes mesures i que ha hagut de deixar
de banda la part emocional com a companya de feina. Recorda que hi ha secret de sumari i que
no mos podem pronunciar. No acceptam la moció de més perquè no puc aprovar acords que
poden induir a falses acusacions.  

El Sr. Barceló diu que han intentat canviar els acords. No pot acceptar que sigui una proposta
mediàtica.  No es  per  part  nostra  sinó pels  mitjans  de comunicació que estan interessats  en
aquests temes. Si no podem «dir ni mu» no sé perquè feis declaracions. La Sra. batlessa contesta
que a tota la premsa que s'ha posat en contacte amb ella ha contesta que no els hi podia dir res
perquè hi ha secret de sumari i demana respecte a la justícia i la investigació policial pel bé de
Porreres i de l'ajuntament. 
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El Sr. Barceló puntualitza que el fet de col·laborar en la investigació no es incompatible amb el
secret  sumari  sinó  que  se  vol  investigar  la  feina  que  afecta  a  l'ajuntament  per  donar
transparència. La Sra. batlessa contesta que els hi estén la ma de la gestió municipal i política.
El Sr. Barceló diu que la proposta es fa de bon rollo i fa la similitud d'un metge que diagnostica
el que ha de prendre el malalt. La Sra. batlessa contesta que estan d'acord amb d’acord amb fer
la comissió quan s'aixequi el secret de sumari però no com heu redactat els acords perquè podeu
incórrer en acusacions falses. 

El Sr. Mateu Suñer, regidor PP, diu que tots els grups estam d'acord en fer una comissió interna
però tal com diu la policia ara mateix no podem fer res. Pens que la moció diu més coses.
Proposa esperar un poc i està d'acord en donar transparència quan se pugui. 

El  Sr.  Miquel  Àngel  Veny,  regidor  PSOE,  diu  que  a  la  comissió  informativa  de  dijous  va
expressar el seu temor que la proposta es convertís en un circ mediàtic i efectivament ha sortit el
cap de setmana. Això es tot lo contrari que requereix la situació. No sabem res, diu, sols que ha
sortit en premsa, no podem dir res de si hi ha hagut 14 detinguts perquè no tenim accés a una
font oficial. Considera que es anar en contra de la investigació policial i que ha de ser el fiscal o
el jutge que diguin si hi ha res mal fet i s’aclaresqui tot quan s'aixequi el secret de sumari però
en aquest moment sols sabem que hi ha dues persones detingudes. Diu que s'abstindrà de les
dues mocions, encara que li agrada més la redacció de la de El PI. Diu que una comissió no té
cap valor jurídic, considera que pot anar en contra de la investigació i no vol entrar en aquest
joc. 

Finalitzat el  debat,  vist  el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 21/1/2016,  se
desestima  el  següent  acord amb 2 vots  a  favor  (MES),  10 vots  en  contra  (EL PI,  PP)  i  1
abstenció (PSOE): 

«Davant les informacions aparegudes als mitjans de comunicació  sobre la presumpta xarxa
delictiva  dedicada  a  afavorir  la  immigració  irregular  que  operava  a  Porreres  i  tramitava
permisos  de  residència  a  canvi  de  doblers  i  aconseguia  determinats  certificats
d’empadronament,  tal com ja vàrem reclamar en un anterior Ple, creim que és necessari que
l’Ajuntament de Porreres respongui al que ens demanam MÉS per Porreres, que és el que es
demana tot el poble, i que no és altra cosa que com presumptament s’han pogut expedir, durant
anys,  certificats oficials falsos signats pels òrgans corresponents d’aquest Ajuntament que han
provocat una investigació  policial, la detenció de catorze persones i la indefensió dels afectats,
persones en situació molt vulnerable, i de tot el poble.

Evidentment no cal precipitar-se,  però sí  actuar amb la màxima fermesa i  transparència per
deixar clar a tothom què ha passat i com ha passat. MÉS PER PORRERES pensam que els
veïns de Porreres tenim el dret de disposar de primera mà de tota la informació i d’exigir les
responsabilitats  adients  i  volem posar-nos  a  treballar  al  més  aviat  possible,  recollir  tota  la
informació i prendre les mesures que correspongui i per això proposam el següent  ACORD

 El Ple municipal aprovarà la creació d’una comissió d’investigació sobre els casos dels
presumptes delictes i infraccions que s'acusen com ara: falsedat documental,  suborn,
afavoriment de la immigració il·legal, pertinença a grup criminal i estada irregular i en
depurarà totes les responsabilitats. 

 Després  de  conèixer  l’escàndol  del  funcionament  de  determinades  àrees  d'aquest
ajuntament s'ha d'aclarir l’impacte sobre les arques públiques i sobre el cens electoral de
les pràctiques irregulars dutes a terme dins aquest Ajuntament.

 Esbrinar si estam davant un nou cas de corrupció, amb les consegüents responsabilitats
polítiques en un tema que afecta el dret de vot i delimitar les possibles responsabilitats
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polítiques  en  la  gestió  d’aquest  Ajuntament,  verificar  la  legalitat  de  l’activitat,
quantificar  els  possibles  sobrecosts  i  identificar  les  mesures  necessàries  per  evitar
aquestes pràctiques en un futur. 

 L'Ajuntament de Porreres, conscient de la transcendència del problema, emetrà al més
aviat possible un comunicat informatiu per tal de garantir la transparència municipal en
aquesta qüestió tan delicada.

VUITÈ. PROPOSTES D'URGÈNCIA 

La Sra. batlessa explica la urgència de la moció i s'aprova per unanimitat la seva tramitació per
urgència. 

8.1 MOCIÓ DE CREACIÓ D'UNA COMISSIÓ INVESTIGACIÓ

La Sra. Batlessa diu que no tornarà a repetir el debat però que es una moció en el mateix sentit
de la que ha presentat MES però amb un altre redacció. 

El Sr. Barceló, regidor MES, demana fer una breu intervenció. Per a ells, no arribar a un acord
es lamentable i creuen que és una rebaixa considerable de la seva moció. Ho consideren pot ètic.
Diu que s'abstindran. Tenim una bona voluntat i claríssimament política i no judicial. Aquesta ja
farà el seu camí i després ja veurem que passa. La Sra. Batlessa diu que se farà la comissió i
podreu investigar inclús podeu tenir  la presidència,  perquè jo m'estim més no ser-ho,  i  que
únicament s'ha canviat el redactat. També diu que El Pi també vol transparència. 

El Sr. Veny, regidor PSOE, creu que no se pot investigar si hi ha secret de sumari. 

La Sra. Maria Rosa Juan, regidora MES diu que tant mos es la presidència i que no volem
figurar sinó aclarir-ho. La Sra. Batlessa recorda que s'han pres mesures i que podeu demanar
com funciona el padró d'habitants, els formularis que hi ha o la documentació que se demana. 

Finalitzat  el  debat,  vist  el  dictamen  favorable  de  la  Comissió  Informativa  de  21/1/2016,
s'aprova el següent acord amb 7 vots a favor (El Pi), 6 abstencions (PP, MES, PSOE): 

«Davant les darreres informacions aparegudes als mitjans de comunicació sobre una trama que
operava  a  Porreres,  presumptament  dedicada  a  afavorir  la  immigració  irregular,   tramitant
certificats  d'empadronament  històrics  a  canvi  de  doblers.  Creim  que  es  necessari  que
l'Ajuntament  de  Porreres  respongui,  respectant  el  secret  de  sumari  establert,  donant  les
explicacions oportunes i prenent les mesures que corresponguin per aclarir els fets i evitar que
torni a passar. Per tot això, s'aprova el següent ACORD:

1-El Ple municipal aprova, que una vegada s'aixequi el secret de sumari es crearà una comissió
d’investigació en relació als fets succeïts. 

2-Es redactarà un reglament per coordinar el seu funcionament i per establir quines seran les
persones que la conformaran. 

3-La Comissió centrarà la seva investigació en:  
a) aclarir el perjudici que pugui haver patit l'Ajuntament tant econòmicament, debut a la gestió
administrativa, i/o per responsabilitat política; 
b) les propostes per millorar i donar més seguretat al funcionament municipal. 
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Aquesta  comissió  un  pic  realitzada  la  seva  tasca  si  ho  considera  oportú  podrà  elevar  una
proposta al Ple de la Corporació, sobretot,  en relació a les conclusions extretes i mesures a
adoptar.»

NOVÈ. 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. 

DESE. 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. 

ONZE. PRECS I PREGUNTES. 

La  Sra.  Maria  Rosa  Juan,  regidora  MES,  diu  que  hi  ha  molta  brutor  al  poble  i  demana
augmentar  el  nombre de papereres.  Diu que a  la  plaça just  n'hi  ha  una i  a  les  rondes dos
pipicans. La Sra. Batlessa contesta que efectivament el poble està molt brut i que està previst
posar més papereres. Se volen posar papereres xapades per fracció de reciclatge. També hi ha
pipicans comanats. Diu que s'ha de fer molta feina i amb el vent es pitjor. 

La Sra. Maria Rosa Juan, regidora MES, diu que els nins no poden anar al casal de joves perquè
està tancat els caps de setmanes. Demana si s'ha previst dinamitzar-ho. La Sra. Batlessa contesta
que està tancat perquè els joves anaven allà i no hi havia control. La intenció es que hi hagi algú
que no coordini. S'ha parlat amb el batle de Montuïri i tal volta es podria compartir a mitja
jornada la dinamitzadora que hi ha allà per compartir el projecte i optimitzar recursos. Ara està
de baixa maternal i s'esperarà a que s'incorpori. Se poden fer moltes coses però consider que han
de ser educatives i no un lloc de bauxa i descontrol, diu la Sra. Batlessa. 

La Sra. Maria Rosa Juan, regidora MES, diu que han vist en Tomeu Sud duguen el control de la
brigada i  demana si  té  alguna relació amb l'ajuntament.  El  Sr.  Jaume Martorell,  regidor de
manteniment,  contesta  que  es  un  col·laborador  seu  que  els  hi  dona  una  ma  sense  cobrar.
Considera que es d'agrair aquesta feina fa. 

La Sra. Maria Rosa Juan, regidora MES, demana més retxes grogues, sobretot a les cantonades
per voltar els cotxes els carrers. 

La Sra. Maria Rosa Juan, regidora MES, diu que hi ha persones que han anat a fer gestions al
departament d'urbanismes i que a vegades no hi son els funcionaris. El Sr. Martorell, regidor
d'urbanisme, contesta que l'arquitecte i l'aparellador venen els dimarts i que per ventura ha estat
mala sort.  

La Sra. Maria Rosa Juan, regidora MES, diu que considera lleig que el regidor de festes se fes
una auto contractació per la festa de cap d'any, no sap si cobrant o de forma voluntària i demana
perquè no se va demanar a qualque Dj o a jove del poble per fer més bauxa. El Sr. Joan Rigo,
regidor festes, diu que no va cobrar. El problema va ser que l'equip de so era molt delicat i
l'empresa volia que ho fes servir algú amb assegurança. Si l'equip no fos tan delicat s'hagués
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pogut demanar a algun altra dj. Si s'hagés dut un grup no s'hagues pogut fer la festa perquè era
molt car. Aquesta era la única manera que hi hagués una carpa per fer una festa de cinc horetes
per a joves de 14 a 17 anys, que era la demanda. 

El Sr. Mateu Suñer, regidor PP, diu que s'han començat a convocar les comissions i han sortit
dubtes a la comissió de circulació com el tema de les retxes grogues. Demana si s'ha previst fer
un estudi integral de la circulació a Porreres de manera objectiva. La Sra. Margalida Palerm,
regidora de circulació contesa que té dos pressuposts de dues empreses per a l'estudi integral de
la circulació, però que està pendent que li passin desglossat per actuacions. El Sr. Suñer demana
si  es  viable  la  proposta  de  demanar-ho  a  la  universitat.  La  Sra.  Batlessa  contesta  que  la
universitat pot fer un estudi tècnic però no funcional que aporti solucions concretes.   

El Sr. Mateu Suñer, regidor PP, considera que manca seguretat policial a l'entrada i a la sortida
dels col·legis i  demana si falten efectius o si  es tracta d'una coincidència d'horaris.  La Sra.
Batlessa contesta que l'institut i l'Escola Nova acaben a les dues i que falten efectius en aquell
moment concret. Ara hi ha dos policies a les tres. El Sr.  Suñer diu si es pot tenir un reforç
puntual de l'organització mancomunada de la policial. La Sra. Batlessa diu que a una reunió
amb una de les escoles va sortir la idea de que un nin dels grans faci de voluntari per controlar
les sortides. El Sr. Suñer contesta que s'ha de mirar el perquè i si li podem donar solució. 

El Sr. Mateu Suñer, regidor PP, demana si l'inventari del museu encara no està fet. El Sr. Gaspar
Mora, regidor cultura, diu que hi ha un catàleg que està publicat a la web però que s'ha de posar
al dia. El Sr. Suñer diu que s'ha de tenir clar les obres que se tenen i saber on s'han d'anar a
cercar. El Sr. Mora contesta que està fet  encara que no se pot assegurar si hi ha hagut un canvi
d'ubicació i s'ha de revisar. 

El Sr. Mateu Suñer, regidor PP, demana com està el manteniment del casal jove, encara que
estigui tancat es un lloc públic aprofitable. La Sra. Batlessa contesta que el fan servir algunes
associacions i que s'han de fer algunes tasques de manteniment com per exemple canviar els
vidres que son d'una fulla i hi fa fred. 

El Sr. Suñer, regidor PP, diu que a l'auditori hi ha unes teles que estan molt velles, entrant a ma
esquerra, i a defora hi ha dos cruis de moviment. 

El Sr. Suñer, regidor PP, diu que s'han romput uns vidres a la pista de pàdel. El Sr. Martorell,
regidor de manteniment i esports, contesta que s'espera a l'assegurança per arreglar-ho. 

El Sr. Suñer, regidor PP, demana que en tenir el pressupost es pugui mirar entre tots els grups
per fer aportacions com les subvencions del transport o la rebaixa de l'IBI. La Sra. Batlessa
contesta que serà així, però que s'ha retardat pels fets succeïts, però que se passarà amb temps
per poder-ho debatre i estudiar. 

El Sr. Veny, regidor PSOE, també volia demanar quan se passarà el pressupost. 

El Sr. Veny, regidor PSOE, creu que s'han convocat totes les comissions i proposa que se doni
compte de les comissions al ple perquè se facin públiques les conclusions i donar a conèixer la
feina que se fa. 

El Sr. Veny, regidor PSOE, diu que alguns miralls de circulació no estan ben enfocats i que
algunes senyals estan en mal estat.  El Sr.  Martorell,  regidor manteniment, contesta que està
previst. 
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El Sr. Veny, regidor PSOE, recorda que dijous es la challenge ciclista i que ho celebram perquè
es molt positiu pel poble i també fer un homenatge al campió Sr. Joan Llaneres. Diu que troba a
faltar informar a la gent del dispositiu que se durà a terme perquè el poble no quedi col·lapsat i
la gent no pugui entrar o sortir de ca seva. La Sra. Batlessa contesta que s'ha avisat als sectors
afectats  però  que  es  vera  que  se  pot  donar  una  informació  més  general  i  que  demà  se
comunicarà a través de Porreres Radio. També diu que els alumnes de l'escola nova poden sortir
per la porta d'emergència. 

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

Vist i plau, la Batlessa                                          La Secretària 

Francisca Mora Veny Maria del Mar Estarellas Pascual 

ACTA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA NÚM. 1 de 25/1/2016 12


