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ACTA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE PORRERES 
DE 24/2/2014 
 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
- NÚM.: 2/2014 
- CARÀCTER: extraordinària 
- DATA: 24/2/2014 
- CONVOCATÒRIA: primera i única 
- HORARI: de 20,00 a 20,20 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; Sra. Coloma Bover Garcías, regidora EL PI; Sra. Margalida 
Palerm Melià, regidora EL PI; Sr. Bernat Bauçà Garau, regidor EL PI; Sra. Francisca 
Palerm Gornals, regidora PP; Sr. Pau Mora Sitjar, regidor PP; Sra. Joana Mora Cerdà, 
regidora PSM-IV; Sra Maria Antònia Bauçà Portell, regidora PSM-IV; Sr. Miquel Àngel 
Veny Mestre, regidor PSOE.  

- Excusa la seva assistència: Sr. Climent Rosselló Serra, regidor EL PI; Sra. Maria 
Magdalena Barceló Vanrell, regidora PP; Sra. Antònia Mora Lliteres, regidora PP 

- 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 de 27/1/2014  
2. Adhesió al Recurs d’inconstitucionalitat del Conflicte en Defensa de l'autonomia Local 

contra els articles primer i segon i altres disposicions afectades de la Llei 27/2013, de 27 
de desembre 2013, de Racionalització i  Sostenibilitat de l'administració Local  

3. Horari de les sessions plenàries 
 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ I ACORDS 
 
La Sra. Batlessa dona la benvinguda a les persones assistents i excusa l’assistència del Sr. 
Climent Rosselló Serra, la Sra. Maria Magdalena Barceló Vanrell, la Sra. Antònia Mora 
Lliteres. 
 
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.  
 
La Sra. Joana Mora, regidora de PSM-IV diu que ha detectat alguns errors de redacció però que 
ja s’ha comunicat per a la seva correcció.  
 
Vist que ningú més no manifesta cap objecció, se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat 
l’acta núm. 1/2014 de la sessió ordinària de 27/1/2014. 
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2. ADHESIÓ AL RECURS D’INCONSTITUCIONALITAT DEL CONFLICTE EN 
DEFENSA DE L'AUTONOMIA LOCAL CONTRA ELS ARTICLES PRIMER I 
SEGON I ALTRES DISPOSICIONS AFECTADES DE LA LLEI 27 /2013, DE 27 
DE DESEMBRE DE 2013, DE RACIONALITZACIÓ I SOSTENIBILITAT DE 
L'ADMINISTRACIÓ LOCAL 

 
 
La Sra. Batlessa explica al ple de l’Ajuntament la proposta de tramitació per a la formalització 
del conflicte en defensa de l’autonomia local contra algunes disposicions de la Llei 27 /2013, de 
27 de desembre de 2013, de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local. Explica 
que el termini per a formalitzar el recurs finalitza el 28 de febrer i per aquest motiu se convoca 
un ple extraordinari.  
 
La Sra. Batlessa explica que aquesta llei lleva competències a l’ajuntament així com de poder 
prestar serveis als ciutadans. Posa l’exemple que les competències del departament de serveis 
socials i de l’escoleta de 0 a 3 anys dependran del Consell de Mallorca i del Govern. A més 
suposa que l’ajuntament tindrà una dependència jeràrquica d’altres administracions la qual cosa 
no facilita l’agilització de l’administració. Explica que s’ha de donar poder per a plets a una 
procuradora per actuar davant els tribunals.  
 
El Sr. Miquel Àngel Veny, regidor de PSOE, diu que està d’acord en recórrer aquesta llei que 
lleva competències a l’ajuntament i també regidors. Troba que pot ocasionar molts problemes 
aquesta redistribució de competències, especialment pel personal que fa les funcions. També diu 
que s’ha venut com una mesura de retall econòmic però que en realitat va en contra dels 
ciutadans.  
 
La Sra. Joana Mora, regidora de PSM-IV, diu que els arguments que ha preparat son molt 
semblants als que ha exposat la Sra. Batlessa. Explica que donen suport a recórrer aquesta llei 
que es contrària a les necessitats de la ciutadania. La filosofia de la llei es que si no hi ha 
recursos econòmics els serveis passen a ser gestionats pel Consell o Govern i posa l’exemple de 
l’escoleta municipal.  
 
La Sra. Francisca Mora, batlessa, diu que no es una frivolitat convocar un ple extraordinari sinó 
que aquesta llei perjudica i afecta als ciutadans i als serveis que se’ls pugui oferir.   
  
Finalitzat el debat, vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa General de Control de 
20/2/2014, s’aprova la següent proposta amb 8 vots a favor (5 El PI; 2 PSM-IV; 1 PSOE) i 2 en 
contra (PP):   
 
“PRIMER. - Iniciar la tramitació per a la formalització del conflicte en defensa de l'autonomia 
local contra els articles primer i segon i altres disposicions afectades de la Llei 27 /2013, de 27 
de desembre de 2013, de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local ( BOE núm 
312 de 30 de desembre del 2013) d'acord al text que s'adjunta, segons l'assenyalat en els arts . 75 
bis i següents de la Llei Orgànica 2/1979 , de 3 d'octubre , del Tribunal Constitucional . 
 
SEGON. - A aquest efecte, sol•licitar dictamen del Consell d'Estat , d'acord amb el que estableix 
l'art . 75 ter 3 de la Llei Orgànica 2/1979 , de 3 d'octubre, del Tribunal Constitucional, a través 
del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, a petició de l'entitat local de major 
població ( art. 48 Llei 7/1985 , de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local ), així com 
atorgar a aquesta entitat la delegació necessària. 
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TERCER .  Facultar i encomanar al Batle/sa per a la realització de tots els tràmits necessaris per 
dur a terme els acords primer i segon i expressament per a l'atorgament d'escriptura de poder tan 
ampli i bastant com en dret es requereixi a favor de la Procuradora Sra. Virginia Aragón Segura, 
col. Núm. 1040 del Col•legi de Procuradors de Madrid perquè en nom i representació de 
l'Ajuntament de Porreres, de forma solidària i indistinta, s'interposi conflicte en defensa de 
l'autonomia local contra la llei 27 /2013, de 27 de desembre del 2013 ( BOE núm. 312 de 30 de 
desembre del 2013) , de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local seguint per tots 
els seus tràmits i instàncies fins a obtenir sentència ferma i la seva execució. 
 
 

3. HORARI DE LES SESSIONS PLENÀRIES 
 
La Sra. Batlessa explica que la Comissió Informativa va acordar fixar un horari per a les 
celebracions de les sessions plenàries i de les comissions per a una millor organització i 
coordinació familiar i laboral. La Sra. Batlessa afegeix que aquest horari podrà ser modificat, 
previ consens amb els regidors/es.  
 
Finalitzat el debat, vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa General de Control de 
20/2/2014, s’aprova la següent proposta per unanimitat:  
 
“L’horari de les sessions plenàries i comissions informatives serà el següent:  
- Els mesos de novembre a març: 20.00 hores 
- Els mesos d’abril a octubre: 20.30 hores” 
 
 
 
 
I no havent més assumptes de que tractar, per la Presidència s’aixeca la sessió, de tot el que, 
com a Secretaria, en don fe. 
 
Vist i plau, la batlessa     La secretària 
 
 


