ACTA DE LA
16/06/2007.

SESSIÓ

CONSTITUTIVA

TINGUDA

PER

L’AJUNTAMENT

PLE

EL

DIA

A la sala d’actes de l’Ajuntament des Migjorn Gran, quan són les 13.00
hores del dia 16 de juny de 2007 concorren, de conformitat amb l’article
195 de la Llei orgànica 5/85, de 19 de juny, de règim electoral general, i
l’article 37.1 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, del Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, la
totalitat dels regidors electes que resultaren de les eleccions locals del
27 de maig de 2007, els quals figuren a continuació, amb la Secretària de
la Corporació, per tal de dur a terme la sessió pública de constitució de
l’Ajuntament.
Regidors electes
Maria Elena Baquero González
Mercedes Francesca Bresco
Margarita Febrer Nieto
Jaime García Romagosa
Purificación Mira Sales
Andrés Moll Huguet
Pedro Gaspar Moll Triay
Maria Pons Pons
Juan Roberto Sánchez Tuomala
Secretària
María Cristina Gascón Mir
Atesa l’existència de quòrum es declara oberta la sessió per
secretària, i es passa a tractar el primer punt de l’ordre del dia.

jo,

la

PRIMER.- CONSTITUCIÓ DE LA MESA D'EDAT
D’acord amb l’article 195.2 de la Llei orgànica de règim electoral general
(LOREG) i l’article 37.2 del Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les corporacions locals, es procedeix a cridar em primer terme
el regidor electe de major edat, Jaime García Romagosa, que haurà de
presidir la mesa d’edat, la qual estarà formada, a més, per la regidora
electe de menor edat, i en serà secretària la de la corporació.
La secretària, en virtut del que s’estableix en el Reial decret 707/1979,
de 5 d’abril, formula al senyor Jaime García Romagosa la següent pregunta:
“Jurau o prometeu, per la vostra consciència i pel vostre honor, de comlir
fidelment amb les obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament des
Migjorn Gran, amb lleialtat al Re, i de guardar i fer guardar la
Constitució com a norma fonamental de l’Estat?”
A la qual el regidor contesta “Sí, ho promet”
A continuació es crida a la regidora electe de menor edat, Purificación
Mira Sales, la qual presta promesa en els mateixos termes i passa a ocupar
el seu lloc. D’aquesta manera la mesa d’edat queda constituïda per:
President: Jaime García Romagosa, regidor assistent de major edat.
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Vocal: Purificación Mira Sales, regidora assistent de menor edat.
Secretària: María Cristina Gascón Mir, secretària de la corporació.
SEGON.- JURAMENT
CORPORACIÓ

O

PROMESA

DELS

REGIDORS

I

CONSTITUCIÓ

DE

LA

NOVA

La secretària llegeix els noms i llinatges dels regidors que són presents a
la sessió, i els membres de la Mesa d’Edat procedeixen a comprovar les
credencials presentades i la seva concordança amb la còpia de l’acta de
proclamació de candidats remesa per la Junta Electoral de Zona, així com
les declaracions dels seus béns patrimonials i d’activitats als efectes
d’anotació i constància en els llibres-registres d’interessos.
A continuació i per encàrrec de la Presidència, es procedeix a cridar, per
ordre alfabètic, els restants regidors electes, els quals –de conformitat
amb el que es disposa en el núm. 8 de l’article 108 de la Llei orgànica
5/1985, de 19 de juny, de règim electoral general- per adquirir la plena
condició del càrrec de regidor/a prometen o juren acatar la Constitució
contestant “Sí, ho promet” o “Sí, ho jur”.
Realitzades les operacions anteriors, el president de la Mesa declara
constituïda la corporació, en concòrrer la majoria absoluta dels regidors
electes, en la següent forma:
NOM I LLINATGES

LLISTA ELECTORAL

Andrés Moll Huguet
Mercedes Francesca Bresco
Jaime García Romagosa
Maria Pons Pons
Pedro Gaspar Moll Triay
Maria Elena Baquero González
Juan Roberto Sánchez Tuomala
Margarita Febrer Nieto
Purificación Mira Sales

PARTIDO POPULAR
PARTIDO POPULAR
PARTIDO POPULAR
PARTIDO POPULAR
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
ALTERNATIVA PES MIGJORN GRAN

TERCER.- ELECCIÓ I PROCLAMACIÓ DE BATLE
Immediatament després de la constitució de la corporació, el president
anuncia que es procedirà a elegir el batle, de conformitat amb el
procediment establert a l’article 196 de la Llei orgànica 5/85, de 19 de
juny, de règim electoral general, i proposa que es realitzi mitjançant
votació ordinària, proposta acceptada pels presents.
Es dóna compte que els possibles candidats, segons el que s’estableix a
l’article 196.a de la LOREG, són els següents:
Nom i llinatges

Llista electoral

Andrés Moll Huguet
Pedro Gaspar Moll Triay
Purificación Mira Sales

PP
PSOE
Alternativa pes Migjorn Gran

Vots obtinguts
358
345
108

Abans de procedir a la votació, el president demana als caps de llista dels
diferents partits polítics si es presenten com a candidats a la Batlia.
Intervenen els Srs. Andrés Moll Huguet i Pedro Gaspar Moll Triay per
manifestar que com a caps de llista del Partit Popular i Partit Socialista
Obrer Espanyol es presenten com a candidats a la Batlia; la Sra.
Purificación Mira Sales indica que no es presenta com a candidata a la
Batlia.

A continuació, es procedeix a la votació ordinària de l’elecció de Batle,
obtenint els següents resultats:
-

Sr. Andrés Moll Huguet: quatre (4) vots a favor, dels regidors del PP.
Sr. Pedro Gaspar Moll Triay: quatre (4) vots a favor, dels regidors del
PSOE.
Atès que cap dels dos candidats obté la majoria absoluta prevista a
l’article 196.b de la Llei orgànica 5/85, de 19 de juny, en aplicació de
l’article 196.c del mateix text legal, es proclama Batle el regidor que
encapçala la llista que ha obtingut major nombre de vots populars en les
eleccions celebrades el 27 de maig, en aquest cas el senyor Andrés Moll
Huguet, del Partit Popular, és proclamat batle des Migjorn Gran.
QUART.- JURAMENT O PROMESA DEL CÀRREC DE BATLE I PRESSA DE POSSESSIÓ
Tot seguit, de conformitat amb l’article 18 del Reial decret legislatiu
781/1986, de 18 d’abril i 40.2 del ROF, i a requeriment del president de la
mesa d’edat, pren possessió del seu càrrec de Batle-president de la
corporació el proclamat, senyor Andrés Moll Huguet, contestant “Sí ho
promet” a la següent pregunta formulada per la secretària:
“Jurau o prometeu, per la vostra consciència i pel vostre honor, de complir
fidelment amb les obligacions del càrrec de Batle de l’Ajuntament des
Migjorn Gran, amb lleialtat al Re, i de guardar i fer guardar la
Constitució com a norma fonamental de l’Estat?”
Havent pres possessió del càrrec, el Sr. President de la Mesa li lliura el
bastó de comandament.
Una vegada duta a terme la presa de possessió del càrrec, el Sr. President
declara dissolta la Mesa d’Edat i passa a presidir la sessió el Batle.
El Batle dóna la paraula als dos caps de llista seguint l’ordre de menor a
major nombre de vots obtinguts dia 27 de maig.
Inicia per tant el seu torn el cap de llista del Partit Socialista Obrer
Espanyol, Pedro Gaspar Moll Triay, qui diu textualment:
“Bon dia a tothom i gràcies per haver vingut en aquest acte d’inici des
mandat 2007-2011...
Vull primer de tot felicitar a n’Andres Moll, des d’avui nou Batle des
Migjorn Gran; esper que aquests quatre anys com a màxima autoritat des
nostro poble et vagin molt bé.
En segon lloc, donar sa benvinguda a nes nous companys i companyes de
Consistori: Mary, Puri, Marga i Jaume... ànims i esper que faguem tots una
bona feina.
Finalment, saludar a nes companys que quedam des passat mandat: Mercè,
Elena i Joan... mos queden quatre anys més de veurer-nos... esper que
siguin profitosos com ho han estat aquests quatre darrers...
Per es grup socialista en general i, per jo en particular, avui comença una
nova etapa: després de vuit anys de feina molt positiva des des Govern
Municipal, ens toca ara seguir fent feina per as nostros vesins i vesines
des de s’OPOSICIÒ.
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Durant ses darreres setmanes des del PSOE-Migjorn, com ja vam adelantar
durant sa campanya electoral, hem fet feina per formar un Govern
d’Esquerres, cosa que, finalment, no ha estat possible.
Sa nostra posició ha estat sempre sa mateixa: primer, descartar un govern
de concentració, ja que creim que a ses institucions són necèssaries tant
sa figura des govern com sa d’oposició; i, segon, oberts a negociar
qualsevol qüestió de programa, organització i àrees de gestió amb
Alternativa, però en cap cas sa batlia.
Davant sa decisió d’Alternativa, des del PSOE-Migjorn assumim amb respecte
i responsabilitat, encara que no sigui el que voldríem, es paper que ens
tocarà jugar durant es propers quatre anys.
Des de dilluns, sa nostra feina dins es Consistori serà sa de controlar sa
gestió de s’Equip de Govern del PP. Crec que es nostro ampli coneixement de
s’administració municipal em permet afirmar amb total convenciment que es
ciutadans i ciutadanes des migjorn gran poden estar tranquils, ja que
gaudiran d’una feina d’oposició constructiva, constant i compromesa; així
com també exigent i crítica. Ens esforçarem per demostrar que fer oposició
pot ser també una cosa digna i positiva.
En aquesta nova tasca que avui ens encomanen es vesins i vesines des poble,
posarem sa mateixa capacitat de feina i compromís personal i polític que
hem demostrat en es govern. Ho assumim amb total responsabilitat i
normalitat.
Finalment, crec que he de fer també una crida a sa responsabilitat
d’Alternativa. Sa decisió d’avui de deixar un govern en minoria crec que no
és sa millor, ho dic per sa meva experiència personal d’aquests darrers
quatre anys. Respectant sempre sa seva autonomia política, com així ho hem
demostrat, crec que per as bé des nostro poble aquest grup municipal s’ha
de decidir; ha d’assumir es repte que li van donar es migjorners i
migjorneres es passat dia 27 de Maig, i propiciar un govern estable i fort
per garantir sa feina municipal des propers quatre anys.
Sa responsabilitat de tenir avui as migjorn gran un govern de dretes en
minoria en cap cas ens compromet a noltros.
Moltes gràcies i ànims a tothom !!!!”
Seguidament intervé la cap de llista
Purificación Mira Sales, qui manifesta:

d’Alternativa

pes

Migjorn

Gran,

“Bones tardes a tothom i agrair la vostra assistència en aquest acte de
constitució del nou ajuntament.
En primer lloc voldria felicitar i donar l’enhorabona a l’alcalde i a tots
els regidors que formam part d’aquest nou consistori.
Avui és un dia important i de celebració pel poble des Migjorn Gran i la
democràcia.
Ahir es va celebrar el trentè aniversari del retorn de la democràcia a
Espanya, evidenciant una maduresa cívica de la societat espanyola. La
democràcia és el dret que tenim tots els ciutadans per expresar-nos i
manifestar-nos amb igualtat de condicions.
El poble des Migjorn ha fet possible amb la seva participació el conjunt
d’aquest ajuntament, rememorant així, que des de fa trenta anys la
democràcia és l’instrument que fa que el poble sigui sobirà per decidir
quins seran els seus governants i representants davant les altres
institucions.

Com a representant d’una part del poble vull manifestar aquí, la
satisfacció de poder participar i formar part d’aquest nou consistori amb
la resta de companys, per dur a terme aquesta tasca noble i amb molta
il·lusió de fer feina pel poble. Ens hagués agradat fer possible un govern
més ample, i des de la nostra posició seguirem treballant perquè en un
futur açò pugui ser possible.
Per acabar vull desitjar a tothom un bon mandat, i especialment en el nou
batle, i que aquests quatre anys que tenim per endavant siguin de feina pel
poble.
Moltes gràcies”
Després
manifesta:

d’aquestes

intervencions,

conclou

l’acte

el

Batle,

qui

“Companys de Consistori, Senyores i Senyors:
Aquests són dies de celebracions especials arreu de tots els pobles del
nostre Estat. I ho són per als homes i dones que creiem en un règim de
llibertats en el que sigui possible la convivència entre tots sense més
condició que el respecte per a totes les opinions pacíficament expressades.
Aquest són dies en que es commemora que fa trenta anys es van celebrar
les primeres eleccions democràtiques, desprès d’un període de quaranta anys
d’absolutisme polític.
Els qui tenim anys per recordar-ho, sabem que aquell va ser un període
il·lusionant que va mostrar el camí que els ciutadans volien seguir, en pau
i llibertat. I de llavors ençà, periòdicament, són els propis ciutadans qui
emeten el seu veredicte en les urnes.
Açò és el que celebrem avui as Migjorn i celebren tots els municipis de
l’Estat. La gent, homes i dones, han expressat el que volien i ho han
expressat amb el seu vot, el passat dia 27 de maig. Expressió feta amb
llibertat i democràticament.
I jo, en aquest acte que és culminació i acceptació del mandat dels
ciutadans, vos convit, regidores i regidors que, com jo, en funció dels
resultats de les eleccions, heu pres possessió dels vostres càrrecs, que
durant aquest període de quatre anys que ara comença, posem tot de la
nostra part per no defraudar aquesta voluntat de la nostra gent. I vos
convit a fer-ho, amb la convicció total i absoluta de que només amb el
diàleg, el respecte, i tenint per objectiu, única i exclusivament, el bé
del nostre poble, encertarem en donar resposta a allò que la població
demana de nosaltres.
Diuen que, a l’hora de dipositar el seu vot, la gent és sàvia i mai no
s’equivoca. Dels resultats de les passades eleccions només cal fer-ne una
lectura. La nostra població vol que parlem. La nostra gent ens demana que
ens entenguem. Els ciutadans i ciutadanes des Migjorn volen que consensuem
les nostres decisions.
No els hem de defraudar, perquè, companys de Consistori, senyores i
senyors, parlar, consensuar decisions, arribar a acords, és només qualitat
intrínseca de les persones i el que ens diferència de les bèsties. I jo sé
que si l’objectiu a aconseguir té per destinatari el conjunt de la nostra
població, ens entendrem. No en tinc cap dubte.
En aquesta hora de començament d’una nova etapa vull manifestar el meu
reconeixement, i si m’ho permeten, voldria afegir-hi el dels companys
d’aquest nou Consistori, per a tots els regidors que han passat per
l’ajuntament i han aportat el seu saber al llarg dels quasi vint anys de
independència municipal.
No crec que hagi de dir moltes més coses en aquest acte. Potser no sigui
hora de discursos i sí de posar-se a fer feina. Només vull reafirmar-me en
la idea que vos he expressat: la del diàleg per aconseguir tots els
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objectius que ens marquem, i, que aquests objectius siguin sempre per a
millorar la convivència i la vida de la nostra població.
Moltes gràcies.”
Seguidament el senyor Batle dóna per acabada la sessió, quan són les 13
hores i 25 minuts, de la qual s’estén aquesta acta que, com a secretària,
certific.

