
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA ORGANITZATIVA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
DE PORRERES DE 2/7/2019

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ: 

 Núm. 7/2019
 Caràcter: extraordinari, organitzatiu
 Data: 2/7/2019
 Horari: de 20,05 a 20, 45 hores
 Lloc: Sala de sessions de la casa consistorial de Porreres
 Persones assistents:  Francisca Mora Veny (EL PI), batlessa; Sr. Jaume Martorell Mesquida (EL

PI); Sra. Miquela Bordoy Obrador (EL PI); Sr. Gaspar Mora Mulet (EL PI); Sr. Antoni Sastre
Vanrell (EL PI); Sra. Maria Antònia Veny Serra (EL PI); Sra. Maria Rosa Juan Moll (MÉS);  Sr.
Sebastià Lliteras Lliteras (MÉS); Sr. Bartomeu Garí Salleras (MÉS); Sr. Joan Obrador Gornals (PP);
Sra. Maria Inés Sampol Sabater (PP); Sra. Teresa Julià Julià (PP); Sr. Miquel  Àngel  Veny  Mestre
(PSIB-PSOE); Sra. Maria del Mar Estarellas Pascual, secretaria- intervenció. 

 Ordre del dia: 
1. Estudi i aprovació de l’acta de la sessió anterior
2. Periodicitat de les sessions plenàries
3. Creació i composició de la Junta de Govern
4. Creació i composició dels òrgans col·legiats: Comissió Informativa Permanent General i Comissió

Informativa d’hisenda i Especial de Comptes. 
5. Nomenaments de representants de la Corporació en òrgans col·legiats
6. Assignació de dotació econòmica als grups polítics municipals
7. Règim d’indemnitzacions i assistències pels membres de la corporació
8. Estudi i aprovació del càrrec amb dedicació exclusiva i sol·licitud de compensació econòmica a la

CAIB
9. Dació de compte de la resolució de batlia de nomenaments de tinents de batlia
10. Dació de compte de la resolució de batlia de membres de la Junta de Govern
11. Dació de compte de les delegacions d’àrees a regidors o regidores
12. Dació de compte sobre la constitució dels Grups Municipals
13. Elecció de festes locals pel 2020   

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 

La Sra. Batlessa dona la benvinguda a les persones assistents i explica que es durà a terme la sessió plenària
organitzativa.  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. 

1. 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. La Sra. Maria Rosa Juan Moll, regidora MES, diu que el Sr. Gaspar Mora
va «jurar» el seu càrrec i no «prometre». Se sotmet a votació l'acta de la sessió constitutiva núm. 6/2019 de
15/6/2019 i s'aprova per unanimitat amb la inclusió de l'objecció anterior.  

2. PERIODICITAT DE LES SESSIONS DEL PLE 



La Sra. Batlessa explica que cal acordar la periodicitat de les sessions ordinàries que, com a mínim ha de ser
cada dos mesos en els municipis amb població entre 5.001 i 20.000 habitants. La Sra. Batlessa proposa que,
amb caràcter general se celebraran el quart dilluns dels mesos imparells, és a dir, cada dos mesos, a les 20,00
hores. En cas que es tracti d'un dia festiu o inhàbil o per qualque altre motiu justificat, la batlia podrà modificar
el dia i hora de la celebració, amb consens previ.

La Sra. Maria Inés Sampol, regidora PP, recorda que a principis de la legislatura passada es va modificar la 
freqüència de fer un ple cada dos mesos a fer-ho cada més a proposta del regidor del PSOE, el Sr. Miquel 
Àngel Veny. El seu grup pensa que va anar bastant bé i no està d'acord en fer els plens cada dos més perquè 
suposa una falta de transparència  i va en detriment de la fiscalització o el control i seguiment dels diversos 
tràmits municipals que pot fer l'oposició com les llicències d'obres o els concursos públics. Diu que si no es fa 
es seguiment del dia a dia, fins al proper ple no sabran res de res. 

La Sra. Batlessa diu que la passada legislatura es va provar de fer un ple cada mes de forma experimental i que
abans s'havien fet cada dos mesos. Es cert que va anar bé, però en molts de casos  on hi havia temes suficients 
per dur al ple, i es considera que és millor optimitzar els recursos  de l'ajuntament perquè els plens siguin més 
efectius.  Creu que la transparència no té res a veure i que els permisos d'obres no es tramiten pel ple. En el cas
de les licitacions  n'hi i ha que se sotmeten al ple. Explica que se seguirà enviant la informació dels expedients 
i que es poden consultar els temes ordinaris. Diu que ho tenen a la seva disposició. Considera que no es 
redueix la transparència ni la participació sinó que just es condensa cada dos mesos perquè, en tractar-se d'un 
ajuntament petit no hi ha temàtiques sufcients.  

La Sra. Maria Rosa Juan Moll, regidora MES, diu que el seu grup s'abstindrà perquè no podnen valorar com 
anirà i si s'en farà un abús dels plens extraordinaris. La Sra. Batlessa diu que es tracta d'una proposta i que 
estan oberts a canvis s no va bé. La Sra. Juan està satisfeta que les Comissions Informatives es facin 15 dies 
abans per tenir més temps de estudiar els temes. La Sra. Batlessa diu que, el fet d'allargar la comissió 
informativa fa difícil que es faci un ple cada més sino hi ha prou temes. 

Finalitzat el debat, el ple de la corporació acorda amb 7 vots a favor (6 EL PI i 1 PSOE), 3 abstencions (MES)
i 3 en contra (PP) el següent:  

“L'article  80.1  de  la  Llei  20/2006,  de  15  de  desembre,  municipal  i  de  règim  local  de  les  Illes  Balears
(LMRLIB), estableix que el ple de l’ajuntament ha de dur a terme les sessions ordinàries com a mínim cada
dos mesos en els municipis amb població entre 5.001 i 20.000 habitants. L’art. 38 a del ROF disposa que el ple
de l'ajuntament ha d’acordar la periodicitat de les seves sessions.

Per tot això, l’Ajuntament de Porreres acorda per majoria absoluta: 

Primer. Les sessions ordinàries del ple de l’Ajuntament de Porreres es duran a terme cada dos mesos. 

3. CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN

La Sra. Batlessa explica la proposta d’acord de creació de la Junta de Govern, la qual és un òrgan d’assistència
a la batlia, estarà format per 4 regidors/es, que és un terç dels regidors, i es reunirà setmanalment el dijous a les
19.30 hores, amb caràcter general. 

Finalitzat el debat, el ple de la corporació acorda per 10 vots a favor (6 EL PI, 3 PP i 1 PSOE) i 3 abstencions
(MES) el següent acord: 

“D’acord amb l'article 23 de la LMRLIB, la junta de govern local és obligatòria en els municipis de més de
5.000 habitants.  La  Junta de  Govern  està  presidida  per  la  batlia  i  formada per  un nombre  de  regidors  o
regidores no superior al terç del nombre legal d'aquests, designats i cessats lliurement per la batlia, que n'ha de
retre compte al ple. En la primera sessió plenària que es dugui a terme s’ha de retre compte dels decrets de la
batlia de designació dels seus membres. La periodicitat de les sessions és la que acordi el ple de la corporació
(art. 88.1 de l’LMRLIB). Si no hi ha un termini establert, és cada quinze dies hàbils com a mínim (art. 112 i
113 del ROF).
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Quant a les seves funcions, l'article 23 de la LMRLIB ens diu que són "les que li atribueix la legislació bàsica
de règim local", en concret els articles 23, 126 i 127 de la LRBRL i 52 i 53 del ROF. La junta de govern local
també  pot  fer  reunions  deliberants  sense  adopció  d'acords,  sinó  de  dictàmens,  com  també  funcions
d'assistència i assessorament al president o presidenta si ells mateixos ho determinen (art. 88.2 de l’LMRLIB).
Finalitzat el debat, el ple de la corporació acorda el següent acord: 

PRIMER. Creació de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Porreres per l’assistència a la batlia en
l’exercici de les seves atribucions i assumir les delegacions que la batlia o altre òrgan municipal li delegui o li
atribueixin les lleis. 

SEGON. Estarà presidida per la batlia i formada per un nombre de regidors o regidores no superior al terç del
nombre legal d'aquests, és a dir 4, designats i cessats lliurement per la batlia, que n'ha de retre compte al ple.

TERCER. La Junta de Govern Local es reunirà amb caràcter ordinari amb una periodicitat setmanal conforme
a la normativa, el dia i hora que determini la batlia prèvia deliberació a la sessió constitutiva de la Junta de
Govern Local. 

4. CREACIÓ  I  COMPOSICIÓ  DELS  ÒRGANS  COL·LEGIATS:  COMISSIÓ  INFORMATIVA
PERMANENT  GENERAL  I  COMISSIÓ  INFORMATIVA  D’HISENDA  I  ESPECIAL  DE
COMPTES

La  Sra.  Batlessa  explica  que  s’han  de  crear  i  determinar  la  composició  de  les  comissions  informatives
permanents, inclosa la comissió especial de comptes. Diu que la comissió informativa es farà 15 dies abans del
ple  i  no  el  dijous  abans  perquè  l'oposició  disposi  de  més  temps  per  estudiar  els  temes  i  afavorir  la
transparència. 

La Sra. Maria Rosa Juan Moll, regidora MES, diu que el seu grup ho va demanar a la comissió informativa per
tenir més temps d'estudi especialment que es tracti de temes importants com els pressuposts. 

La Sra. Maria Inés Sampol, regidora PP, diu que al seu grup li sembla bé i votaran a favor perquè tenir just dos
dies és molt poc temps quan hi ha temes complexos. 

La Sra. Batlessa demana un poc de marge per enviar els expedients entres divendres i dilluns matí quan es
tracti de temes enrevessats. 

Finalitzat el debat, el ple de la corporació acorda el següent acord per unanimitat: 

“D’acord amb el que disposa l’article 24.1 de l’LMRLIB, les comissions informatives i de control existiran en
els municipis de més de 5.000 habitants i en aquells en què es constitueixi una junta de govern local o en els
que ho acordi el ple de la corporació municipal o ho estableixi el reglament orgànic.  Aquestes comissions
estaran integrades per representants de tots els grups polítics en proporció al nombre dels membres de cada
grup, amb la finalitat de facilitar l’exercici de la gestió municipal. 

L'article 76.7 de l’LMRLIB indica que els regidors no adscrits no tenen dret a formar part de les comissions,
però sí que tenen dret a assistir-hi amb veu i sense vot.

L'article 125 del ROF estableix que en l'acord de creació de les comissions informatives se’n determinarà la
composició concreta. De conformitat amb el que disposa l’article 125 a del ROF, estarà presidida per la batlia,
no obstant això, la batlia pot delegar la presidència efectiva en qualsevol membre de la corporació, a proposta
de la comissió, d’acord amb l’elecció que s’hagi fet en el si de la comissió.

Finalment, se sotmet a votació la proposta de creació i composició de les comissions informatives permanents
següents, i s’aprova el següent acord: 

Primer. Crear la Comissió informativa permanent general. 
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La periodicitat ordinària serà com a mínim, dos dies hàbils abans de la presa d’acords als quals sigui preceptiu
el dictamen d’aquest. Amb caràcter general se celebrarà, el segon  dijous de cada mes imparell que no sigui
festiu o inhàbil a les 20.00 hores. 

Pel que fa a la composició, respectant la proporcionalitat existent entre els distints grups polítics representats
en la corporació, serà la següent: 

Presidència: Sra. Francisca Mora Veny, batlia

Vocalies: 
 2 representants del  grup polític EL PI:  Sra.  Miquela Bordoy Obrador,  Sr. Gaspar Mora Mulet  i

Suplències: Sr. Antoni Sastre Vanrell i Sra. Maria Antònia Veny Serra  
 1 regidor/a PP: Sr. Joan Obrador Gornals, titular; Sra Maria Agnès Sampol Sabater, primer suplent;

Sra. Teresa Julià Julià, segona suplent
 1 representant del grup polític MES: Sra. Maria Rosa Juan Moll (titular); Sr. Sebastià Lliteras Lliteras

(suplent); Sr. Bartomeu Garí Salleras, segon suplent
 1 representant del grup polític PSOE:  Sr. Miquel Àngel Veny Mestre

Secretaria: la de la corporació

Segon. Crear la Comissió Informativa d’hisenda i especial de Comptes per a l’examen, estudi i informe de tots
els  comptes  generals  de  la  corporació,  pressupostaris  i  extrapressupostaris,  d’acord  amb  l’establert  a  la
legislació reguladora de la comptabilitat de les entitats locals. 

Pel que fa a la composició, respectant la proporcionalitat existent entre els distints grups polítics representant
en la corporació, serà la següent: 

Presidència: Francisca Mora Veny, batlia. 

Vocalies: 
 3 representants del grup polític EL PI: Sra. Miquela Bordoy Obrador, Sr. Antoni Sastre Vanrell i Sra.

Maria Antònia Veny Serra. Suplències: Sr. Gaspar Mora Mulet i Sr. Jaume Martorell Mesquida.   
    2 regidors/a PP: Sr. Teresa Julià Julià, titular; Sr Joan Obrador Gornals, titular, Sra. Maria Agnès

Sampol Sabater, suplent
    2  regidors/a  MES:  Sr.  Sebastià  Lliteras  Lliteras,  titular;  Sra.  Maria  Rosa  Juan Moll,  titular;  Sr.

Bartomeu Garí Salleras , suplent. 
 1 representant del grup polític PSOE:  Sr. Miquel Àngel Veny Mestre. 

Secretaria: la de la corporació.

5. NOMENAMENT  DE  REPRESENTANTS  DE  LA  CORPORACIÓ  EN  ELS  ÒRGANS
COL·LEGIATS

La Sra. Batlessa explica que s’han d’aprovar els nomenaments dels representants de la corporació davant els
òrgans col·legiat i que hi poden formar part gent externa que no siguin regidors. 

La Sra. Maria Rosa Juan, regidora MES, diu que no s'han inclòs els representants de la Comissió de Transport 
Escolar i es contesta que  es tracta de reunions informatives per tramitar les beques i que es podran nomenar 
els representants  quan s'aprovin les bases  reguladores. 

El Sr. Sebastià Lliteres, regidor MES, diu que no consta el Patronat de l'Escola de Música i la Sra. Batlessa 
contesta que està previst crear una Comissió Sectorial de Música en la que hi podran formar part els 
representats de les associacions  interessadaes. Diu que el Patronat té un contingut econòmic i implica una 
gestió afegida i es proposarà donar els fons a l'Escola de Música. 
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La Sra. Maria Inés Sampol, regidora PP, demana que es faci un calendari de reunions per evitar que es convqui
tot a la vegada. La Sra. Batlessa diu que s'hi està fent feina i que els hi presentarà. 

Finalitzat el debat el ple de la corporació acorda per unanimitat el següent acord: 

“D’acord amb l’article 38.c) del Reial decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals és competència del Ple el nomenament dels
representants de la Corporació davant els òrgans col·legiats. Per tot això, el ple de l’Ajuntament acorda: 

PRIMER. Nomenar els següents representants davant els òrgans col·legiats que requereixen representació de
l'Ajuntament.

 Consell Escolar Municipal: Sra. Maria Antònia Veny Serra; Sra. Aina Maria Gayà Blanquer,
suplent.

 Consell Escolar Escola Nova: Sra. Maria Antònia Veny Serra, titular; Sra. Aina Maria Gayà
Blanquer, suplent. 

 Consell Escolar Verge de Monti-Sion: Sra. Aina Maria Gayà Blanquer, titular, Maria Antònia
Veny Serra, suplent. 

 Consell Escolar Sa Sitra:  Sra. Aina Maria Gayà Blanquer, titular, Maria Antònia Veny Serra,
suplent. 

 Consell Escolar IES: Sra. Maria Antònia Veny Serra, titular; Sra. Cati Garau, suplent. 

 Mancomunitat  del  Pla de Mallorca:  Sr. Jaume Martorell  Mesquida,  titular;  Sra.  Francisca
Mora Veny. 

 Consorci d’Informàtica Local: Sr. Gaspar Mora Mulet, titular; Sr. Toni Sastre, suplent. 

 Consorci Infraestructures Illes Balears: Sr. Jaume Martorell Mesquida. 

 Federació Entitats Locals de les Illes Balears:  Sra. Francisca Mora Veny, titular; Sr. Jaume
Martorell Mesquida, suplent. 

 Assemblea de batles i batlesses del Consell de Mallorca: Sra. Francisca Mora Veny, titular, i
Sr. Jaume Martorell Mesquida, suplent. 

 Junta Local  de Seguretat: Sr.  Jaume Martorell  Mesquida,  titular;  Sr.  Gaspar  Mora  Mulet,
suplent. 

 Fons  Mallorquí  de  Solidaritat  i  Cooperació  al  desenvolupament:  Sra.  Miquela  Bordoy
Obrador, titular; Sr. Miquel Àngel Veny Mestre, suplent.  

 Comissió de Memòria Històrica: 
Presidència PSOE: Sr. Miquel Àngel Veny Mestre, titular; Sr. Joan Carles Julià Cuenca, suplent
Representant EL PI: Sra. Margalida Palerm Melià, titular; Sr.  Marc Prieto, suplent. 
Representant PP: Sr. Joan Obrador Gornals, titular; Sr. Maria Agnès Sampol Sabater, suplent.
1 representant MES: Sra. Maria Rosa Juan Moll, titular, Sr. Sebastià Lliteras Lliteras, suplent. 
Representant PSOE: Sr. Bartolomé Mora Ordoñez, titular i Sr. Javier Ponce Mora, suplent. 

La Sra. Batlessa fa constar que, en cas que Bartomeu Garí Salleras no formi part de la comissió com a
membre especialista en la matèria, passaria a ser ell el titular i Sebastià Lliteras el suplent.

 Comissió de Porreres Ràdio: 
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Presidència EL PI: Sr. Antoni Sastre, presidència; Sr. Gaspar Mora, suplent. 
Representant EL PI: Sr. Marc Prieto, titular; Sr. Joan Rigo, suplent. 
Representant PP: Sr. Francesc Miquel Roig Salleras, titular; i Sra. Teresa Julià Julià, suplent.  
Representant MES: Sra. Magdalena Barceló Oliver, titular; Sr. Miquel Garcia Segura, suplent. 
Representant PSOE: Sr. Javier Ponce Mora, titular, i Sra. Juana Ana Abraham Domínguez suplent. 

 Junta Local de Protecció Civil: 
Presidència EL PI: Sr. Jaume Martorell Mesquida, titular; Sr. Gaspar Mora, suplent.  
Representant EL PI: Sr. Adrian Aragunde Salom, titular i Sr. Joan Nicolau Salleras, suplent. 
Representant PP: Sr Joan Obrador Gornals, titular, i Sr. Adrian Jimenez Galiano, suplent.  
Representant MES: Sr. Antoni Sastre i Bauçà, titular i Sra. Maria de Magdala Servera Mora, suplent. 
Representant PSOE: Sr. Bartolomé Mora Ordoñez, titular, i Sra. Mariela de Jesús Ruiz Meza, suplent. 

 Comissió Museu i fons artístic: 
Presidència EL PI: Sr. Gaspar Mora Mulet, titular, Sra. Francisca Mora Veny, suplent.  
Representant EL PI: Sr. Bernat Bauçà, titular, i Sra. Margalida Melià Mora, suplent. 
Representant PP: Sr. Mateu Suñer Servera titular, i Sra. Maria Agnès Sampol Sabater, suplent.   
Representant MES: Sr. Miquel Morlà Vicenç titular, i Sr. Bartomeu Garí Salleras, suplent.   
Representant PSOE: Sr. Hernando Maura titular, i Sra. Yudelka del Rosario Almonte Rodríguez, suplent. 

 Pla Igualtat: 
Presidència EL PI: Sra. Francisca Mora Veny, titular i Sra. Maria Antonia Veny Serra, suplent.   
Representant EL PI: Sra. Miquela Bordoy Obrador, titular; Sra. Ariadna Gil, suplent.  
Representant PP: Sra. Cati Gornals Pedregosa, titular, i Sra Maria Magdalena Barceló Vanrell, suplent.   
Representant MES: Sra. Marta Escoda Trobat, i Sra. Bàrbara Cortès Segura, suplent.    
Representant PSOE: Sra. Mariela de Jesús Ruiz Meza, titular, i Sra. Zoila Salas Enamorado, suplent. 

 Comissió sectorial de circulació: 
Presidència EL PI: Sr. Jaume Martorell Mesquida, titular i Sra. Margalida Palerm Melià, suplent. 
Representant El PI: Sra. Cati Garau; Sr. Marc Prieto, suplent. 
Representant PP: Sra. Maria Ballester, i Sr. Joan Mora Rosselló, suplent. 
Representant MES: Sr. Miquel Garcia Segura, titular, Sr. Fèlix Amengual Barceló, suplent. 
Representant PSOE: Sr. Joan Carles Julià Cuenca titular, i Sra. Juana Ana Abraham Domínguez suplent. 

 Fundació Auditori Municipal de Porrers. Establir a l’art. 31.1.b) dels Estatuts que formaran
part del Patronat en proporció al nombre de membres representants de la Corporació un màxim
de sis representants i un mínim de tres, elegits pel ple: 

Presidència: Sra. Francisca Mora Veny, batlessa
Vocalies: 
3 representant EL PI: Sr. Jaume Martorell, Sr. Gaspar Mora Mulet i Sr. Antoni Sastre.  Suplències: Sra. Maria
Antònia Veny, Sra. Miquela Bordoy Obrador. 
1  regidor/a  PP:  Sra  Maria  Agnès  Sampol  Sabater,  titular;  Sra  Teresa  Julià  Julià,  primer  suplent;  Sr.Joan
Obrador Gornals, segon suplent
1 regidor/a MES: Sr. Bartomeu Garí Salleras, titular; Sra. Maria Rosa Juan Moll, primer suplent; Sr. Sebastià
Lliteras Lliteras, segon suplent
1 representant PSOE: Sr. Miquel Àngel Veny Mestre.

 Empresa Serveis Municipals de Porreres. Establir a l’art. 21 dels Estatuts que estarà integrat
per un màxim de sis vocals i un mínim de tres, a més de la presidència que serà la batlia de
l’Ajuntament de Porreres, així com la secretaria: 

Presidència: Sra. Francisca Mora Veny, batlessa
Vocalies: 
3 representant EL PI: Sr. Gaspar Mora Mulet, Sr. Antoni Sastre Vanrell i Sra. Maria Antònia Veny Serra.
Suplències: Sra. Miquela Bordoy Obrador, Sr. Jaume Martorell Mesquida   
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1 regidor/a  PP: Sr.  Joan Obrador  Gornals,  titular;  Sra Maria Agnès  Sampol Sabater,  primer  suplent;  Sra.
Teresa Julià Julià segona suplent
1  regidor/a  MES:  Sra.  Maria  Rosa  Juan  Moll,  titular;  Sr.  Sebastià  Lliteras  Lliteras,  primer  suplent;  Sr.
Bartomeu Garí Salleras, segon suplent
1 representant PSOE: Sr. Miquel Àngel Veny Mestre

SEGON. Notificar els acords adoptats als òrgans indicats als efectes pertinents.

6. ASSIGNACIÓ DE DOTACIÓ ECONÒMICA ALS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS

La Sra. Batlessa explica la següent proposta d’acord i el ple acorda per unanimitat el següent acord: 

“Atès el disposat a l'art. 77.2 LMRLIB i l'art. 73.3 LRBRL segons el quals el Ple podrà assignar als grups
polítics  una  dotació  econòmica  que  comptarà  amb  un  component  fix  idèntic  per  a  tots  els  grups,  i  un
component  variable  en funció del  nombre de membres de cada  grup.  Aquesta dotació tindrà  per  finalitat
sufragar el cost de les activitats socials desenvolupades pels grups, així com els estudis, informes i actuacions
necessàries en relació als assumptes municipals, sense que es puguin dedicar al pagament de remuneracions de
personal de qualsevol classe ni a l'adquisició de béns que puguin constituir actius fixes de caràcter patrimonial.

Tenint  en  compte  la  constitució  dels  grups  polítics  municipals  efectuada  com a  resultes  de  les  darreres
eleccions municipals, i d'acord amb l'anterior normativa relacionada, el ple de l’Ajuntament acorda: 

PRIMER.  Fixar  una  dotació  econòmica  mensual  als  grups  polítics  que  es  constitueixen  en  aquesta  nova
Corporació municipal, que constarà de 15 euros per regidor i 25 euros per partit:
- 40 €/mes PSOE
- 70 €/mes MES
- 70 €/mes PP
- 115 €/mes EL PI

SEGON. Notificar aquesta resolució a les persones interessades. 

7. RÈGIM D’ASSISTÈNCIES PELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ 

La Sra. Batlessa explica la següent proposta d’acord 

El Sr. Sebastià Lliteres, regidor MES, demana que es faci constar en acta que aquests darreres dies ha sortit a 
premsa que alguns ajuntaments fet pujades importants de sous als regidors. Considera que es necessari que els 
regidors/es que hi dediquen temps han de tenir una ajuda econòmica per les despeses que puguin tenir. 

La Sra. Batlessa  diu que no hi ha cap pujada i que agraeix aquest comentari perquè personalment pensa que 
els regidors/es hi dediques moltes hores personals i que aquest fet ha de tenir alguna compensació econòmica. 

Finalitzat el debat, el ple acorda per unanimitat el següent acord: 

“D'acord amb l'establert a l'art. 74 LMRLIB, art. 75.2 LRBRL i 13 ROF, els membres de les corporacions
municipals podran percebre assistències en les quanties i condicions que acordi el Ple de la corporació. 

Les assistències les podran rebre, per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de què
formin part, els membres de la Corporació que no tinguin dedicació exclusiva ni parcial, en la quantia que
assenyali el Ple, tenint en compte les peculiaritats de la gestió dels serveis públics prestats per l'Administració
local.

Segons l’exposat i a la normativa referida, s'adopta per XXX vots l’acord següent: 
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Primer. Establir el següent règim d'assistències segons el qual, els membres de la Corporació que no tinguin
dedicacions percebran per l'assistència efectiva a les sessions dels òrgans municipals de què formin part, les
següents quanties:
a) Sessions de Ple (ordinàries i extraordinàries): 100 €/sessió.
b) Sessions de la Junta de Govern local: 115 €/sessió.
c) Sessions de les Comissions informatives (ordinàries i extraordinàries): 90 €/sessió.
d) Sessions SMP: 100 €/sessió 
e) Comissió Especial de comptes: 100 €/sessió 

8. ESTUDI I APROVACIÓ CÀRREC AMB DEDICACIÓ EXCLUSIVA I SOL·LICITUD DE
COMPENSACIÓ. 

La Sra. Batlessa explica la següent proposta d’acord relativa a l’aprovació del càrrec de la batlia en règim de
dedicació exclusiva a favor del Sr. Jaume Martorell així com la sol·licitud del 100% de la subvenció. 

La Sra. Maria Rosa Juan, regidora MES, recorda que fa uns mesos va renunciar a una dedicació parcial perquè 
era incompatible amb la seva feina i demana si ha canviat la situació. El Sr. Martorell contesta que no hi cap 
inconvencient peru`qe ara està a l'atur i just té un percentatge d'una empresa sense estar-hi contractat. 

Finalitzat el debat, s’aprova al següent acord per 10 vots a favor (6 EL PI, 3 PP i 1 PSOE) i 3 abstencions
(MES): 

“Tant l'art.  75 LRBRL, com l'art.  74.2 i  74.3 LMRLIB i l'art.  13 ROF estableixen i regulen la dedicació
exclusiva  i  parcial  dels  membres  del  Consistori.  Per  l'augment  progressiu  de  l'activitat  municipal  i  amb
l'objecte d'aconseguir una major eficàcia en la gestió pública municipal, es considera que hi ha càrrecs que
s'han d'exercir amb dedicació. 

El  Decret  del  Govern  de  les  Illes  Balears  37/2014 de  8  d’agost,  regulador  del  sistema  de  compensació
econòmica destinat als ajuntaments i entitats locals menors de les Illes Balears, estableix la possibilitat de
sol·licitar, el règim de compensació econòmica per sufragar les despeses municipals de la dedicació exclusiva
que s'acordi,  sempre  que  es  sol·liciti  dins  el  termini  de  dos  mesos  següents  a  la  constitució  de  la  nova
corporació  i  d'acord  amb  els  requisits  establerts  al  Decret  esmentat.  Els  requisits  per  poder  sol·licitar  la
compensació  econòmica  esmentada  venen  establerts  a  l’esmentat  Decret  i  es  compleixen  per  aquesta
Corporació, per la qual cosa s’adopta per majoria absoluta legal el següent acord:

Primer. Aprovar els càrrecs de la Corporació que es podran dur a terme amb dedicació exclusiva  que són els
següents: Sr. Jaume Martorell Mesquida, segon tinent de batlessa, amb dedicació exclusiva.

Segon. Aprovar les quanties que percebrà segons aquesta responsabilitat: 39.432,25€ €/any, més les despeses
corresponents a la seguretat social. 

Tercer. El nomenament d'un membre de la corporació per a un dels indicats càrrecs només suposarà l'aplicació
de dedicació exclusiva si aquest membre ho accepta. En aquest cas, aquesta circumstància serà comunicada al
Ple en la propera sessió plenària ordinària.

Cinquè. Donar d'alta en el Règim General de la Seguretat Social els membres de la corporació que exerceixin
tals càrrecs en règim de dedicació exclusiva, assumint la corporació el pagament de les quotes empresarials
que corresponguin.

Sisè.  Sol·licitar  el  règim  de  compensació  econòmica  per  la  dedicació  exclusiva  del  tinent  batlia   a  la
Conselleria de Funció Pública del Govern de les Illes Balears, conforme a l'establert en el Decret del Govern
de les Illes Balears, regulador del sistema de compensació econòmica destinat als ajuntaments i entitats locals
menors de les Illes Balears, dictat en desplegament de l'art. 74.1 LMRLIB. La sol·licitud anirà acompanyada
de la documentació corresponent conforme s'estableix a l'art. 4.3 del Decret esmentat.

Setè. Remetre la sol·licitud i documentació complementària necessària a la Conselleria de Funció Pública del
Govern de les Illes Balears dins el termini establert a l'art. 4.2.a) del Decret abans indicat, als efectes oportuns. 

Acta sessió plenària organitzativa núm. 7/2019 de  2/7/2019 8



Vuitè. Autoritzar a la Batlia per a la signatura de la documentació necessària indicada a l'apartat anterior per
poder donar compliment a aquest acord.

9. DACIÓ  DE  COMPTE  DE  LA  RESOLUCIÓ  DE  BATLIA  DE  NOMENAMENTS  DE
TINENTS DE BATLIA

La Sra. Batlessa dona compte dels següents nomenaments de tinents de batllessa efectuats per decret de batlia
d’acord amb el que preu l’article 46 del ROF i el ple en resta assabentat. 

“D’acord amb el que disposen l’article 22 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de
les Illes Balears, l’article 21.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i els
articles 46 i 47 del Reial Decret 2.568/86, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals resolc:

PRIMER. Nomenar els següents tinents de batlia: 
 1er tinent de batlia: Sr. Miquel Àngel Veny Mestre.
 2n tinent de batlia: Sr. Jaume Martorell Mesquida
 3r tinent de batlia: Sra. Miquela Bordoy Obrador 

SEGON. Correspon a les persones nomenades, per l’ordre designat, substituir-me en la totalitat de les meves
funcions, en els casos d’absència, malaltia o impediment que m’impossibiliti per a l’exercici de les meves
atribucions, i en els supòsits de vacant fins que en prengui possessió el nou o la nova batle o batlessa.

TERCER. Notificar aquesta resolució a les persones interessades, publicar-la en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears i donar-ne compte al ple de la corporació en la primera sessió que es celebri.

10. DACIÓ DE COMPTE DESIGNACIÓ MEMBRES JUNTA DE GOVERN LOCAL 

La Sra. Batlessa dona compte dels següents nomenaments de tinents de batllessa efectuats per decret de batlia
d’acord amb el que preveu l’article 46 del ROF i el ple queda assabentat. 

“Atès el que disposen els articles 20 i 23 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de
les Illes Balears, l’article 23 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i els articles
43,  52 i  53 Reial  decret  2.568/1986,  de  28  de  novembre,  pel  qual  s’aprova  el  reglament  d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals resolc:

1. La Junta de Govern, presidida per la batlia, estarà integrada per un nombre de regidors no superior al terç
del nombre legal de membres de la corporació i que són els següents regidors/es:
- Sr. Jaume Martorell Mesquida
- Sra. Miquela Bordoy Obrador.
- Sr. Gaspar Mora Mulet
- Sr. Antoni Sastre Vanrell

2. La Junta de Govern tindrà les atribucions següents:

2.1 L’assistència permanent a la batlia en l’exercici de les seves funcions.

2.2 Les que li delegui el Ple de la corporació.

2.3 Les atribucions que la batlia de forma expressa delega:

 El reconeixement de les despeses derivades de les contractacions que siguin competència de la batlia
en els termes prevists a la LCSP.
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 L’atorgament  de  les  llicències  urbanístiques  i  d'activitats,  exceptuant  les  llicències  que  les  lleis
sectorials  ho  atribueixin  expressament  al  plenari  o  a  la  junta  de  govern  i  la  concessió  de  guals
permanents.

3.  La Junta de Govern es reunirà en sessions ordinàries setmanalment.

4. Aquesta resolució s’ha de notificar a les persones interessades, s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears i se n’ha de donar compte al ple de la corporació en la primera sessió que se celebri.

11. DACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE DELEGACIONS D’ÀREES A REGIDORS/ES

La Sra. Batlessa dona compte dels següents nomenaments de tinents de batllessa efectuats per decret de batlia i
el Ple queda assabentat. 

“Atès el que disposa l’article 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i els
43 i següents del Reial decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals resolc:

1. Assumir personalment les atribucions de les àrees de  Batlia, Economia, Personal i Igualtat  a més de les
restants atribuïdes per la legislació i no expressament delegades.

2. Delegar a favor del regidor/a:

 Sr. Jaume Martorell Mesquida les atribucions de: Manteniment, Urbanisme, Mobilitat i Interior.
 Sra. Miquela Bordoy Obrador les atribucions de: Medi Ambient i Festes. 
 Sr. Gaspar Mora Mulet les atribucions de: Cultura i Turisme. 
 Sr. Antoni Sastre Vanrell les atribucions de: Esports, Joventut i Participació Ciutadana. 
 Sra. Maria Antònia Veny Serra les atribucions de: Educació, Comerç i Indústria i Agricultura
 Sr. Miquel Àngel Veny Mestre les atribucions de: Benestar Social i Sanitat

3.  Les  delegacions  esmentades  comprenen  les  facultats  de  dirigir,  inspeccionar  i  gestionar  els  serveis
corresponents inclosos en les respectives àrees, com les de gestionar-los en general, però sense tenir la facultat
de dictar actes administratius que afectin tercers. Els regidors delegats queden obligats a informar a la batlia
sobre la gestió de les disposicions que dictin i, amb caràcter previ, de les decisions de transcendència.

4. Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears i donar-ne compte al Ple de l’Ajuntament
en la primera sessió que tingui lloc.

12. DACIÓ DE COMPTE SOBRE LA CONSTITUCIÓ DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS

La Sra. Batlessa dona compte de la constitució dels grups polítics municipals i el ple queda assabentat. 

“D’acord amb allò que disposa l’art. 25 del R.D. 2568/1986, de 28 de novembre, Reglament d’organització,
funcionament  i  règim jurídic  de  les  entitats  locals,  es  dóna compte  de  la  constitució  dels  grups  polítics,
integrants i portaveus, següents:

 Grup municipal EL PI-PROPOSTA PER LES ILLES:  Francisca Mora Veny, portaveu, Jaume Martorell
Mesquida, suplent de portaveu, Miquela Bordoy Obrador, Gaspar Mora Mulet, Antoni Sastre Vanrell i
Maria Antònia Veny Serra. 

 Grup municipal Partit Popular: Joan Obrador Gornals, suplent de portaveu, Maria Inés Sampol Sabater,
portaveu i  Teresa Julià Julià. 
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 Grup Municipal  MÉS PER PORRERES:  Maria  Rosa  Juan  Moll,  portaveu,  Sebastià  Lliteres  Lliteres,
suplent de portaveu, i Bartomeu Garí Salleras. 

 Grup municipal Partit Socialista Obrer Espanyol (PSIB-PSOE): Miquel Àngel Veny Mestre, portaveu.

13. ELECCIÓ FESTES LOCALS PER A L'ANY 2020

La Sra. Batlessa explica aquesta proposta relativa a l'elecció de dues festes locals pel 2020 i es proposa que
sigui Sant Antoni i Sant Joan, que és el copatró, atès que Sant Roc és diumenge.

La Sra. Maria Rosa Juan Moll, regidora MES, diu que l'Assemblea de MES va proposar elegir el Firó, el 2 de
novembre. La Sra. Batlessa contesta que és una bona proposta però que és complicat saber quan caurà la Fira,
perquè sol ser el segon diumenge després de Sant Lluc. La Sra. Juan diu que és cert que per Sant Antoni molta
gent marxa i demana que es faci qualque acte cultural.

La Sra. Maria Inés Sampol, regidora PP, demana que s'incentivi tant la festa de Sant Antoni com la de Sant
Joan i que es faci qualque acte. La Sra. Batlessa diu que no hi ha cap inconvenient en dinamitzar-ho però
demana que la gent hi participi, perquè a final de juny hi sol haver moltes activitats pel final del curs escolar.

Finalitzat el debat, el Ple acorda per unanimitat el següent:

«Vist el calendari de festes de l'any 2020 acordat pel Consell de Govern el 17/5/2019 i publicat en el BOIB
núm. 67 de dia 18/05/2019. Vista  la sol·licitud per  part  de la  Conselleria  de Treball,  Comerç  i  indústria
d'elecció de dues festes locals en l'àmbit municipal per l'any 2020, es proposa que el Ple de l'Ajuntament
acordi:

Primer. D'acord amb l'article 46 del Reial decret 2001/1983, l'Ajuntament de Porreres determina dues festes
locals en l'àmbit municipal per l'any 2020:
- 17 de gener, Sant Antoni
- 24 de juny, Sant Joan.

Segon. Notificar aquest acord a la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria.»

La presidència aixeca la sessió, de la qual la secretaria estén aquesta acta. 
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