
ACTA DE LA SESSIÓ DE CONSTITUCIÓ DE L’AJUNTAMENT DE PORRERES I 
ELECCIÓ DEL CÀRREC DE LA BATLIA EL DIA 15 DE JUNY DE 2019 

Identificació de la sessió

• Núm.: 6/2019
• Caràcter: constitutiu
• Data: 15 de juny de 2019
• Horari: de 12.00 a 12.35 h
• Lloc: sala de sessions de la casa consistorial de Porreres

Persones assistents: 

— Francisca Mora Veny (EL PI)
— Jaume Martorell Mesquida (EL PI)
— Miquela Bordoy Obrador (EL PI)
— Gaspar Mora Mulet (EL PI)
— Antoni Sastre Vanrell (EL PI)
— Maria Antònia Veny Serra (EL PI)
— Maria Rosa Juan Moll (MÉS-APIB)
— Sebastià Lliteras Lliteras (MÉS-APIB)
— Bartomeu Garí Salleras (MÉS-APIB)
— Joan Obrador Gornals (PP)
— Maria Inés Sampol Sabater (PP)
— Teresa Julià Julià (PP)
— Miquel Àngel Veny Mestre (PSIB-PSOE)
— Maria del Mar Estarellas Pascual, secretaria-interventora

Ordre del dia: 

1. Constitució de la Mesa d’Edat.
2. Comprovació de les credencials o acreditació de la personalitat dels electes.
3. Jurament o promesa dels electes i constitució de la corporació.
4. Elecció del càrrec de batlia.
5. Presa de possessió de batlia.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

A Porreres a les 12.00 hores del dia 15/6/2019, en compliment del disposat en els articles 195 i 196
de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General i l'article 37 del Reglament
d'Organització,  Funcionament  i  Règim  Jurídic  de  les  Entitats  Locals  aprovat  per  Reial  decret
2568/1986, de 28 de novembre, i a l’efecte de procedir a celebrar la constitució del nou Ajuntament
de Porreres a la vista dels resultats de les eleccions municipals celebrades el dia 26 de maig de 2019.
Per  a  la renovació dels membres  de les  Corporacions Locals,  es  reuneixen els  Srs.  Regidors/es
Electes, assistits per la secretaria que dóna fe de l'acte. 

1. CONSTITUCIÓ DE LA MESA D’EDAT

Una vegada declarada oberta la sessió, la Sra. Secretaria explica que, en compliment del disposat en
els articles 195 i 196 de la Llei Orgànica 5/1985 del Règim Electoral General, han estat convocats
els senyors i senyores regidors i regidores electes segons els resultats de les eleccions municipals de
26 de maig de 2019, per a la constitució de la nova corporació de l'Ajuntament de Porreres i l'elecció
del càrrec de la batlia. 
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D’acord amb el que disposen els articles 195.2 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, de règim
electoral general (LOREG) i 37.2 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova
el  Reglament  d'organització,  funcionament  i  règim jurídic  de  les  entitats  locals  (ROF),  s’ha de
constituir una Mesa d'Edat integrada pels electes de més i de menys edat presents a l'acte i de la qual
n’és secretaria  la de la corporació.  En conseqüència, es constitueix la Mesa d’Edat, integrada pel
senyor  Jaume Martorell  Mesquida,  electe de més  edat,  que actua com a president,  i  pel  senyor
Antoni Sastre Vanrell electe de menys edat, presents a l’acte.

Constituïda la mesa d'edat i d’acord amb el que disposa l'article 36.2 del Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre,  es  dona  compte  que  s’han  posat  a  la  disposició  dels  Srs.  Regidors/es  Electes  la
documentació referent als justificants de les existències en metàl·lic i valors propis de la Corporació
dipositats en la caixa municipal i entitats bancàries, i igualment la documentació relativa a l'inventari
de béns de la Corporació.

2. COMPROVACIÓ DE LES CREDENCIALS O ACREDITACIÓ DE LA PERSONALITAT
DELS REGIDOR/ES ELECTES

Seguidament el Sr. Antoni Sastre dona lectura de totes les credencials, que li han estat lliurades
acreditatives  de  la  personalitat  dels  Regidors  electes,  procedint  a  la  comprovació  d'aquestes,  i
acreditant cada Regidor electe la seva personalitat.

— Francisca Mora Veny (EL PI)
— Jaume Martorell Mesquida (EL PI)
— Miquela Bordoy Obrador (EL PI)
— Gaspar Mora Mulet (EL PI)
— Antoni Sastre Vanrell (EL PI)
— Maria Antonia Veny Serra (EL PI)
— Maria Rosa Juan Moll (MÉS-APIB)
— Sebastià Lliteras Lliteras (MÉS-APIB)
— Bartomeu Garí Salleras (MÉS-APIB)
— Joan Obrador Gornals (PP)
— Maria Inés Sampol Sabater (PP)
— Teresa Julià Julià (PP) 
— Miquel Angel Veny Mestre (PSIB-PSOE)

La secretaria informa que tots els regidor/es electes han presentat les declaracions d’interessos les
declaracions anuals  de béns i  activitats  seran publicades  amb caràcter  anual,  i  en tot  cas  en el
moment de la finalització del mandat, en els termes que fixi l'Estatut municipal.

Tenint en compte que es compleix l'exigència de l'article 195.4 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de
juny,  del  Règim Electoral  General  i  37.4 del  Reglament  d'Organització,  Funcionament  i  Règim
Jurídic  de  les  Entitats  Locals  aprovat  per  Reial  decret  2568/1986,  de  28  de  novembre,  i  que
concorren a aquesta sessió la majoria absoluta de Regidors Electes, es procedeix al compliment del
requisit  legal  previst  en  l'article  108.8  de  la  Llei  Orgànica  5/1985,  de  19  de  juny,  del  Règim
Electoral General de prestar jurament o promesa.

3.  JURAMENT O PROMESA DELS REGIDOR/ES ELECTES I CONSTITUCIÓ DE LA
CORPORACIÓ

Novament intervé la secretaria per explicar que es cridaran un per un els regidor/es seguint l'ordre
que figuri en les certificacions de la Junta Electoral de Zona, inclosos els regidor/es integrants de la
Mesa. Els regidor/es es desplaçaran davant aquesta i prendran possessió del càrrec segons la fórmula
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legal. Tot seguit, la secretaria crida un per un els regidor/es per l'ordre d'obtenció de la credencial
segons els resultats electorals. Els regidor/es van prenent possessió del seu càrrec davant la Mesa
d'Edat. 

La Sra. Francisca Mora Veny (EL PI) diu: "Jo, Francisca Mora, per imperatiu legal promet per la
meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora de l’Ajuntament
de Porreres segons la legislació vigent”. 

El Sr. Jaume Martorell Mesquida (EL PI) diu: "Jo, Jaume Martorell, per imperatiu legal, promet per
la meva consciència i honor complir fidelment les meves obligacions com a regidor de l’Ajuntament
de Porreres segons la legislació vigent”. 

La Sra. Miquela Bordoy Obrador (EL PI) diu: "Jo, Miquela Bordoy Obrador, promet per la meva
consciència  i  honor  complir  fidelment  les  meves  obligacions  del  càrrec  com  a  regidora  de
l’Ajuntament de Porreres segons la legislació vigent”. 

El Sr. Gaspar Mora Mulet (EL PI) diu: "Jo, Gaspar Mora, promet per la meva consciència i honor i
recolzat i estimat per la meva família complir fidelment les meves obligacions del càrrec de regidor
de l’Ajuntament de Porreres segons la legislació vigent i guardar i fer guardar la Constitució com a
norma fonamental de l’Estat”. 

El Sr. Antoni Sastre Vanrell (EL PI) diu: "Jo, Antoni Sastre Vanrell, promet per la meva consciència
i honor complir fidelment les meves obligacions de regidor de l’Ajuntament de Porreres segons la
legislació vigent i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat”. 

La Sra. Maria Antònia Veny Serra (EL PI) diu: "Jo, Maria Antònia Veny Serra, promet per la meva
consciència i honor complir fidelment les meves obligacions del càrrec de regidora de l’Ajuntament
de Porreres d’acord amb la legislació vigent”. 

La Sra. Maria Rosa Juan Moll (MÉS-APIB) diu: "Jo, Maria Rosa Juan Moll, promet per imperatiu
legal, complir fidelment amb les obligacions del meu càrrec de regidora, d'acord amb la legislació
vigent. I ho faré en memòria del darrer batle republicà del nostre poble Climent Garau Juan, i sense
renunciar al dret d'autodeterminació del nostre país ni a l'adveniment d'una República."

El  Sr.  Sebastià  Lliteras  Lliteras  (MÉS-APIB)  diu:  "Jo,  Sebastià  Lliteras  Lliteras,  promet  per
imperatiu legal, complir fidelment amb les obligacions del meu càrrec de regidor de l'Ajuntament de
Porreres, d'acord amb la legislació vigent. I ho faré en memòria del darrer batle republicà del nostre
poble  Climent  Garau  Juan,  i  sense  renunciar  al  dret  d'autodeterminació  del  nostre  país  ni  a
l'adveniment d'una República."

El Sr. Bartomeu Garí Salleras (MÉS-APIB) diu: "Jo, Bartomeu Garí Salleras, promet per imperatiu
legal, complir fidelment amb les obligacions del meu càrrec de regidor, d'acord amb la legislació
vigent.  I  ho  faré  en  memòria  del  darrer  batle  republicà  del  nostre  poble  Climent  Garau  Juan
«Marió»,  i  sense  renunciar  al  dret  d'autodeterminació  del  nostre  país  ni  a  l'adveniment  d'una
República."

El Sr. Joan Obrador Gornals (PP) diu: "Jo, Joan Obrador Gornals, promet per la meva consciència i
honor complir  fidelment  les meves obligacions com a regidor de l’Ajuntament  de Porreres amb
lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat”. 

La Sra. Maria Inés Sampol Sabater (PP) diu: "Jo, Maria Inés Sampol Sabater, promet per la meva
consciència i honor complir fidelment les meves obligacions com a regidora de l’Ajuntament de
Porreres segons la legislació vigent i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de
l’Estat”. 
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La Sra. Teresa Julià Julià (PP) diu: "Jo, Teresa Julià Julià, promet per la meva consciència i honor
complir fidelment les meves obligacions del càrrec de regidora de l’Ajuntament de Porreres segons
la legislació vigent”. 

El Sr. Miquel Àngel Veny Mestre (PSIB-PSOE) diu: "Jo Miquel Àngel Veny Mestre, promet per la
meva consciència i honor complir fidelment les meves obligacions com a regidor de l’Ajuntament de
Porreres i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat”. 

Una vegada que tots els regidor/es electes han pres possessió del càrrec, el president de la Mesa
d’Edat  declara  constituïda  la  corporació  de  l’Ajuntament  de  Porreres  després  de  les  eleccions
municipals celebrades el dia 26 de maig de 2019.

4. ELECCIÓ DE LA BATLIA

Posteriorment,  la  secretaria  de  l'Ajuntament  procedeix  a  la  lectura  de  l'article  196  de  la  Llei
Orgànica 5/1985,  de 19 de juny,  del  Règim Electoral  General  referent  a  l’elecció  de  la  batlia:
“Article 196 LOREG. En la mateixa sessió de constitució de la corporació es procedeix a l'elecció de
batle, d'acord amb el procediment següent:
a) Poden ser candidats tots els regidor/as que encapçalin les seves llistes.
b) Si algun dels candidats obté la majoria absoluta dels vots dels regidor/as, és proclamat electe.
c) Si cap dels candidats no obté aquesta majoria, és proclamat batle el regidor/a que encapçali la

llista  que hagi  obtingut  més  vots  populars  en el  municipi  corresponent.  En cas  d'empat,  es
resoldrà per sorteig.

El  Sr.  Martorell,  president  de  la  Mesa d'edat  explica  que a  l’acta  de  proclamació  de  candidats
electes, tramesa per la Junta Electoral de Zona, consta el nombre següent  de regidor/es electes de
l’Ajuntament de Porreres, d’acord amb els vots obtinguts per cada candidatura:

— Francisca  Mora  Veny,  EL PI,  proposta  per  les  Illes  Balears  amb 983 vots  i  6  regidors
electes.

— Maria Rosa Juan Moll, Més per Mallorca-APIB amb 641 vots i 3 regidors electes.
— Joan Obrador Gornals, Partit Popular, amb 600 vots i 3 regidors electes.
— Miquel Àngel Veny Mestre Partit Socialista de les Illes Balears (PSIB-PSOE) amb 285 vots

i 1 regidor electe.

El president de la Mesa demana als caps de llista dels diversos partits polítics si es presenten com a
candidats a la Batlia i ofereix un torn de paraula als candidats. El Sr. Veny, regidor PSOE; anuncia
que renuncia a la candidatura de la batlia. 

Es  proposa  que  el  sistema  de  votació  sigui  l'ordinari  que  consisteix  a  aixecar  la  mà  en  cas
d'assentiment. El resultat és el següent: 
• Francisca Mora Veny (EL PI): 7 vots a favor
• Maria Rosa Juan Moll (MÉS-APIB):  3 vots a favor
• Joan Obrador Gornals (PP):  3 vots a favor

Vist el resultat de la votació, es proclama Alcaldessa-presidenta de l'Ajuntament de Porreres a la Sra.
Francisca Mora Veny, cap de llista EL PI  perquè ha obtingut la majoria absoluta dels vots.

Acta sessió constitutiva 15/6/2019
4



5. PRESA DE POSSESSIÓ DE LA BATLIA

A continuació, de conformitat amb l'article 18 del Text Refós de Disposicions Legals Vigents en
Matèria de Règim Local aprovat per Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, i article 40.2 del
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial
decret 2568/1986, de 28 de novembre, la batlessa electe pren possessió del seu càrrec davant el ple
de l'Ajuntament per mitjà de la fórmula següent: 

“Jo, Francisca Mora Veny,  promet  per la meva consciència i pel meu honor complir fidelment les
obligacions del càrrec de la batlia de l'Ajuntament de Porreres, amb lleialtat al rei, i guardar i fer
guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat.”

El president de la Mesa li lliura el bastó de comandament. La Sra. Batlessa ocupa la presidència de
la Sala i dissol la Mesa d'Edat.

La batlessa dóna la paraula als caps de llista de cada partit. 

En primer lloc intervé la Sra. Maria Rosa Joan Moll, regidora de MES: 

«Benvolgudes companyes i companys de consistori, amigues i amics, veïnades i veïnats de Porreres.

Fa poc més de 15 dies la ciutadania del nostre poble va poder votar els seus representants al nostre
ajuntament, uns representants que haurem de vetlar pel bon funcionament del nostre municipi en tots
aquells aspectes que afecten la vida de les persones que hi vivim, sigui des del govern o des de
l'oposició.

El  nostre  grup,  MÉS per  Porreres,  va  obtenir  uns  resultats  històrics  el  passat  26  de  maig.  Un
creixement de 200 vots que ens situa amb 641 sufragis com a caps de l'oposició. Un encàrrec que
exercirem amb lleialtat al nostre poble i amb el compromís ferm de defensar allò que consideram
més indicat en tots els temes que es tracten a la Sala.

L'absència de majoria absoluta per cap dels partits del consistori obria una finestra de diàleg polític
que volíem aprofitar, juntament amb la resta de forces amb representació, per a arribar a acords i
debatre totes i cada una de les qüestions que s'administren des del govern.

La nostra interpretació dels resultats era clara: un govern sense Majories absolutes i una oposició
responsable, ferma i compromesa a treballar i dialogar sempre.

Respectant de forma absoluta la decisió del Partit Socialista (PSOE), creim que aquesta, tanca les
portes a la possibilitat d'exercir un major control al govern de la llista més votada, el PI, ja que
consideram que no es donaven les condicions per a cap altre tipus de govern ara com ara.

Malgrat això, i com ja he dit, com a cap de l'oposició i juntament amb els meus dos companys de
grup municipal,  en Tomeu i en Sebastià,  treballarem incansablement per a arribar a acords amb
l'altre grup de l'oposició (el PP) i amb les forces que conformaran el futur govern municipal (PI-
PSOE) des de la responsabilitat, la lleialtat a la ciutadania i sempre d'acord amb el nostre programa
electoral.

Desitjam sorts i encerts al nou govern i li donem la mà per a treballar conjuntament pel bé comú del
nostre municipi i la seva gent.

I com va dir Salvador Espriu "ens mantindrem fidels per sempre més al servei d'aquest poble".

Moltes gràcies.»
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El Sr. Joan Obrador, regidor PP, dóna l'enhorabona a la Sra. batlessa i als altres grups de govern,
explica que els resultats electorals de dia 26 no van ser uns resultats dolent, diu que a la junta van
decidir que anirien a l'oposició des d'un principi, que parlaren amb els altres grups que farien una
oposició constructiva i un gran diàleg que han de dur allà on volen els Porrerencs i que han de fer
feina per ells. Finalment espera poder ser molt diàleg amb la feina que es faci per part del PP de
Porreres i dóna l'enhorabona a tots.

El Sr. Veny, regidor PSOE, dóna les gràcies a la gent que ha estat partícip d'aquest acte i desitja que
els puguin acompanyar durant tota la legislatura. Primer de tot, felicita a tots els regidors electes de
tots els grups i l'enhorabona a la batlessa, diu que comença una nova etapa, un nou equip de govern
amb molta il·lusió moltes ganes de fer feina. Explica que això tampoc és un discurs, però sí dir que
ells com a PSIB-PSOE comencen amb moltes ganes i és el moment de demostrar quin és el seu
projecte i la seva capacitat d'arribar a acords i fer feina per tots els Porrerencs i Porrerenques. 

A continuació, la Sra. Francisca Mora Veny, com a batlessa, i fa la següent intervenció: 

«Benvolguts regidors i regidores, autoritats,  representants d'entitats , personal municipal,  família,
amigues i amics, porrerencs i porrerenques. BON DIA A TOTHOM I MOLTES GRÀCIES PER
ACOMPANYAR-NOS EN AQUEST DIA Tan IMPORTANT PEL NOSTRE POBLE.

Les meves primeres paraules com a batlessa i amb vist que enguany se celebra el 40è aniversari de
l'elecció del primer batle democràtic, són per fer un agraïment i tenir un recordatori especial per
totes les persones, per tots els batles, regidors i regidores que han liderat i fet feina per Porreres
durant aquests 40 anys i que van ser clau per contribuir a la transformació i millora del nostre poble.

A tots i cadascun d'ells i elles que han treballat i dedicat els millors anys de la seva vida a construir
aquest projecte col·lectiu, amb il·lusió i entusiasme i amb molt d'esforç i dedicació. Moltes gràcies!

Avui, som conscient que tenc al davant un nou repte, que afront amb gran il·lusió i alhora amb una
gran responsabilitat.

Em toca donar continuïtat a la feina que s'ha fet fins ara. Conscient que la societat és diversa i
canviant, l'ajuntament i la seva batlessa hem d'estar absolutament pendents d'aquells que tenen més
dificultats i hem de saber afrontar els reptes que ens vénen amb valentia, empenta, il·lusió i respecte.

Caldrà ser més prudents i rigorosos que mai en la priorització dels projectes i dels recursos, perquè
l'obligació dels governants és administrar un patrimoni que és de tothom, fer-ho amb transparència i
rendint comptes.

L'actuació de l'equip de govern ha de seguir la línia dels darrers anys: La cohesió social i el suport a
les famílies - El desenvolupament econòmic basat en la creativitat, la innovació, així com l'atenció a
les persones majors i al jovent.

Seguiré  treballant,  com s'ha  fet  fins  ara,  per  trobar  punts  de col·laboració,  d'entesa  i  de  treball
compartit  amb  les  associacions  i  entitats,  amb  els  col·lectius  de  persones  que  treballen,  com
nosaltres, per fer un Porreres millor.

I comptar amb la col·laboració, per descomptat, entre les diferents forces polítiques que constituïm
aquest ajuntament (MÉS per Porreres, Partit Popular i Psib-Psoe). Per desenvolupar les propostes
més  raonables,  amb  més  sentit  comú,  que  permetin  donar  solucions  als  problemes  de  la  gent,
millorar les oportunitats de futur del poble i garantir una bona convivència.
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Em compromet a seguir lluitant per la conservació del nostre patrimoni més preuat, per l'entorn que
ens envolta i que és un dels grans llegat que ens han deixat els nostres avantpassats.

En aquest sentit hem de seguir fent de la sostenibilitat i de la qualitat de l'espai públic una de les
nostres  prioritats  al  mateix  temps  que  contribuïm  al  repte  global  del  canvi  climàtic.  Cal  que
impulsem i continuem amb aquells projectes que ens permeten seguir estalviant aigua, reduint el
consum  energètic,  implantant  energies  renovables  i  fent  una  acurada  gestió  dels  residus  que
garanteixi, alhora, un futur millor per a les properes generacions.

Porreres és el poble dels meus nebots, dels vostres fills, on han nascut, on estan creixent, on són
feliços i on vull que tinguin oportunitats per aprendre, estudiar, gaudir i viure amb plenitud.

Per això, Porreres ha de mirar al futur sense oblidar els valors del passat.

Durant  els  meus  anys  de feina,  el  centre  de la  meva  acció professional  i  política  han estat  les
persones, la gent. I ara, com he fet sempre, ho seguiran sent. Perquè la política municipal assoleix tot
el seu sentit quan dóna resposta a les necessitats dels ciutadans i ciutadanes, quan s'està al seu costat,
se'ls escolta, s'hi xerra, i es construeix, conjuntament, el futur del poble.

Aquest  govern que des d'avui torn a encapçalar està format per gent preparada, amb capacitat i
formació per fer una bona gestió i decidida a treballar amb eficàcia i eficiència per fer una bona
gestió i assolir l'excel·lència en el nostre model de poble. De tot cor, moltes gràcies amics/gues per
donar una passa valenta i voler acompanyar-me en aquesta nova aventura.

Jo sempre he dit que el treball de l'oposició és important. Per construir s'ha d'escoltar tothom, per
excel·lir s'ha de comprendre tothom. Jo els he respectat i escoltat des de les meves responsabilitats
anteriors. He valorat la seva tasca i per això dir, ja avui mateix, que els oferesc el diàleg i màxim
consens per trobar solucions als problemes de la nostra gent.

Agrair també al regidor del Psib-Psoe, per voler signar un pacte de govern i entrar a formar part del
nostre  equip,  amb la  clara  voluntat  de  dotar-lo  de major  estabilitat  política  i  institucional,  i  de
contribuir a la gestió de polítiques públiques d'impuls del nostre poble i de servei a la ciutadania.
Gràcies Miquel Àngel.

També  deixau-me  tenir  unes  paraules  per  la  gent  que  més  m'estim,  paraules  per  en  Lluís  que
m'acompanya una vegada més en aquesta nova etapa, gràcies per escoltar-me i per la teva immensa
paciència. Als meus fillols i nebot, per omplir els meus dies de felicitat. A la meva mare, germà i
cunyada, per la seva confiança, pels seus encertats consells i pels seus somriures i abraçades. I com
no, a mon pare, que des d'on és sé que també avui, com sempre em fa costat.

Avui és per a la meva família i per a mi un dia molt important. No ho puc amagar. La decisió que em
porta davant els  ciutadans i  ciutadanes d'aquest poble és també una decisió vital.  Tenc clar que
assumesc aquesta batlia com un llegat valuós dels qui m'han precedit en el càrrec, que han estat
exemple a seguir per a tots els que hem treballat amb ells.

Tampoc no vull obviar un fet de l'acte d'avui. El fet que, una dona torni a accedir a l'alcaldia de
Porreres. De qualque manera, amb jo, les dones de Porreres entren també a la batlia, aquelles dones
que des de fa tants anys encapçalen entitats, les que han format part de llistes electorals, regidores,
artistes, empresàries, mestresses de casa, professionals lliberals... Dones de tots els colors polítics, de
totes les opinions avui visualitzen una fita. Esper ser-ne una digna representant.

I és que el mèrit d'haver arribat fins aquí no és només meu. També és mèrit de les meves padrines, i
de la meva mare, que amb el seu esforç diari, van permetre que jo pogués estudiar, formar-me i
gaudir d'unes oportunitats que elles no van tenir. Elles m'han ensenyat a estimar aquest poble. A
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través d'elles n'he conegut les tradicions, les famílies, el patrimoni, l'amor per Porreres i per tota la
gent que habita els nostres carrers i places.

Fa 25 anys vaig arribar a aquesta casa amb la voluntat de servir els meus veïnats i veïnades. Amb
esperit positiu, amb exigència, amb proximitat i amb ganes de fer la feina ben feta. Amb aquest
mateix esperit  i una il·lusió renovada accept ara la responsabilitat  de ser de nou, la Batlessa de
Porreres.

Assumesc el càrrec amb respecte, responsabilitat i honestedat.

Només us diré que, com sabeu, que estic oberta a tots totes, estic al vostre servei, ho estic i així ho
consider. Seré una batlessa que escolta, que actua i que fa feina.

Moltes gràcies i Visca Porreres»

I, sense cap altre assumpte per tractar, la batlia aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc
aquesta acta.

La secretària, Maria del Mar Estarellas             Vist i plau, la batlessa, Francisca Mora Veny
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