ACTA DE LA SESSIÓ ESPECIAL DE CONSTITUCIÓ DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL DES
MIGJORN GRAN TINGUDA EL DIA 13/06/2015.
As Migjorn Gran, a les 13:00 h del dia 13/06/2015, es reuneixen a la
sala d’actes de la Casa Consistorial prévia convocatòria efectuada, les
senyores i els senyors que s’indiquen a continuació, els quals han
presentat credencial de Regidor electe davant la Secretaria de l’Ajuntament
a l’objecte de celebrar la Sessió Constitutiva de la Corporació Municipal.
Regidors electes
Maria del Mar Ameller Sales
Raquel Al·lès Llistó
Maria Elena Baquero González
Miguel Camps Florit
Pedro Gaspar Moll Triay
Ana Britt Sánchez Tuomala
Manuel Triay Barber
Jose Triay Nadal
Ramon Verdú Navarro
Secretària interina
Catalina Pons Marquès
La secretaria abans d’iniciar l’acte, fa constar i certifica ,que tots els
candidats electes, de conformitat amb l'article 75.7 de la Llei 7/1985, de
2 d'abril, han formulat les declaracions de béns patrimonials i les
declaracions sobre les causes de possibles incompatibilitats i activitats
que proporcionin o puguin proporcionar ingressos econòmics, i per tant tots
poden procedir a prendre possessió.
Atesa l'existència de quòrum suficient, es declara oberta la sessió i es
passa a tractar el primer punt de l'ordre del dia.
PRIMER.- CONSTITUCIÓ DE LA MESA D'EDAT
En compliment del que disposen els articles 195.2 de la Llei Orgànica
5/1985, de 19 de juny de Règim Electoral General, i l'article 37.2 del
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s'aprova el Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, la
secretària interina sol·licita al regidor electe de major edat, Sr. Jose
Triay Nadal, que passi a presidir la Mesa acompanyat, com a vocal, de la
regidora electe de menor edat, la Sra. Maria del Mar Ameller Sales amb la
finalitat d'iniciar la constitució de la Corporació municipal des Migjorn
Gran.
El Sr. Jose Triay Nadal i la Sra. Maria del Mar Ameller Sales, prenen
possessió dels seus càrrecs fent el jurament o promesa que estableix el
Reial Decret 707/1979, de 5 d’abril:
“Jur/promet per la meva consciència i pel meu honor, de complir fidelment
amb les obligacions del càrrec de regidor/a de l’Ajuntament des Migjorn
Gran, amb lleialtat al Rei, i de guardar i fer guardar la Constitució com a
norma fonamental de l’Estat”
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La secretària manifesta que la Junta Electoral de Zona de Menorca,
presidida pel Sr. Bartomeu Mesquida Ferrando en compliment del que disposa
l'article 108.5 de la Llei Orgànica Electoral General el dia 1 de juny de
2015 ha estès l'acta de proclamació del resultat de les eleccions
municipals celebrades el dia 24 de maig en la circumscripciò electoral des
Migjorn Gran, certificant el número d'electors, de votants, de vots a
candidatures, de vots en blanc, de vots nuls, el número de vots i número
d'electes obtinguts per a cada candidatura, com també la relació nominal de
regidors electes pel municipi des Migjorn Gran, segons el resum següent:
Número d'electors:

1.098

Número de votants:

814

Número de votats a candidatures:

716

Número de vots válids:

755

Número de vots nuls:

59

Número de vots en blanc:

39

Número de vots obtinguts per a cada candidatura
Partit Socialista Obrer Espanyol:

455

número d'electes : 6

Partit Popular:

261

número d'electes: 3

No consta la presentació de reclamació, protesta o recurs davant de la
proclamació de regidors electes.
La secretària informa que tots els regidors electes han presentat la
credencial expedida per la Junta Electoral de Zona, i que de conformitat
amb l'article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de las Bases
de Règim Local, tots han presentat en la Secretaria la preceptiva
declaració per a la inscripció en el Registre de Béns Patrimonials i en el
Registre d'Activitats.
La secretària indica que tots els regidors electes estan degudament
informats que el règim d'incompatibilitat per a la condició de regidor està
establert en els articles 178 en relació amb els article 6, 7 i 177 de la
Llei Orgànica Electoral General i article 10 del Reglament d'Organització,
Funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals.
El President anuncia que, seguidament, els regidors electes han de prestar
jurament o promesa de comformitat amb l'article 108 de la Llei Orgànica
electoral en relació amb el Reial Decret 707/1979, de 5 d'abril.
La secretaria crida, per ordre alfabètic, a la resta de regidors electes,
els quals fan la promesa dient:
“Jur/promet per la meva consciència i pel meu honor, de complir fidelment
amb les obligacions del càrrec de regidor/a de l’Ajuntament des Migjorn
Gran, amb lleialtat al Rei, i de guardar i fer guardar la Constitució com a
norma fonamental de l’Estat”

Realitzades les operacions anteriors, el President de la Mesa declara
constituïda la corporació, en concorrer la majoria absoluta dels regidors
electes, en la següent forma:
NOM I LLINATGES

LLISTA ELECTORAL

Maria del Mar Ameller Sales
Raquel Al·lès Llistó
Maria Elena Baquero González
Miguel Camps Florit
Pedro Gaspar Moll Triay
Ana Britt Sánchez Tuomala
Manuel Triay Barber
Jose Triay Nadal
Ramon Verdú Navarro

PSOE
PSOE
PSOE
PP
PSOE
PSOE
PP
PSOE
PP

TERCER.- ELECCIÓ I PROCLAMACIÓ DEL BATLE
El Sr. President anuncia que, es procedirà a l'elecció del Batle recordant
que de conformitat amb l'article 196 de la Llei Orgànica de Règim Electoral
poden ser candidats els caps de llista de cada candidatura, i es demana si
algun dels caps de llista retira la seva candidatura.
El Sr. Verdú Navarro respon que retira la seva candidatura.
Per la secretaria s’indica que en funció de la resposta anterior serà
candidat a Batle el regidor que encapçala la llista electoral del PSOE, Sr.
Pedro Gaspar Moll Triay, informat dels procediments d’elecció, manifestant
els assistents per unanimitat que la votació serà ordinària ( a mà alçada)
procedint a votar.
El Sr Pedro Gaspar Moll Triay obté sis (6) vots a favor dels regidors del
PSOE i tres (3) abstencions dels regidors del PP.
Finalment, el President de la Mesa, proclama batle de l’Ajuntament des
Migjorn Gran, en haver obtingut la majoria absoluta, el Sr. Pedro Gaspar
Moll Triay.
QUART.- JURAMENT O PROMESA DEL CÀRREC DE BATLE I PRESSA DE POSSESSIÓ
A continuació per la Secretària interina es demana al Sr. Batle proclamant
si accepta el càrrec.
El Sr. Moll Triay respons afirmativament i accedint a la presidència del
Saló de Plens manifesta:
“Jur/promet per la meva consciència i pel meu honor, de complir fidelment
amb les obligacions del càrrec de Batle de l’Ajuntament des Migjorn Gran,
amb lleialtat al Rei, i de guardar i fer guardar la Constitució com a norma
fonamental de l’Estat”
A continuació, i entre els aplaudiments dels presents, el President de la
Mesa, procedeix a lliurar el bastó de comandament prenent posessió del
mateix com a Batle des Migjorn Gran i passant a ocupar, acompanyat de la
secretària la Presidència del Ple de l’Ajuntament que és abandonada pels
components de la mesa d’edat qqque s’incorporen als seus respectius llocs.
El Sr. Batle, procedeix a donart les gràcies per a l’elecció, dient:
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“Després que el Consistori Municipal hagi procedit a triar el seu batlepresident i abans de cedir la paraula a l'altra persona que dia 24 del mes
passat optava a n'aquest càrrec, vull saludar tots els membres de la
Corporació local, just acabada de constituir, i de manera especial voldria
donar la benvinguda a les 4 persones que s'incorporen per primera vegada a
l'Ajuntament; na Mar, na Raquel, en Bep i en Miquel. També, tot i que ell
no ho faixi per primera vegada, a n'en Manolo que després d'uns anys
retorna formant part novament del Consistori.
Per altra banda, i amb nom de la Corporació, dir adéu de manera afectuosa a
les 5 persones que ahir van acabar el seu mandat corporatiu; na Gemma, na
Lali, na Nancy, en Jordi i en Sergi , agraïr-vos en nom de tot el poble la
feina feta aquests darrers anys dalt La Sala. Als dos darrers, en Jordi i
en Sergi, dir-vos que ha estat un gust per jo poder-vos tenir al meu costat
i haver aconseguit el repte que m'hos haviem proposat desde el principi.
Sincerament, moltes gràcies!!!

I als que seguim; n'Ana, n'Elena i en Ramón donar-vos, com no, també les
gràcies per aquests quatre anys i l'enhorabona pels quatre anys que
vindran. A partir d'avui, per tots noltros comença una nova etapa, una nova
legislatura. Desig sincerament que per a tots quatre sigui una oportunitat
de millora, tant personal com política!!!
A continuació, idò, cediré la paraula al cap de llista del Partit Popular
que es va presentar a les eleccions municipals; Ramón, tens la paraula.”
El Sr. Batle cedeix la paraula al Sr. Verdú Navarro.
Intervé el Sr. Verdú Navarro que manifesta, el següent:
“Una vegada més hem passat per unes eleccions municipals en les quals els
veïns i residents del nostre municipi han decidit que el grup del Partit
Popular asumesqui la digne tasca d’exercir l’oposició.
Essent d’aquesta manera gustosa exercirem aquesta
nostres pensaments democràtics, defensarem sempre els
poble, i treballarem per a que la legalitat estigui
decisions que es prenguin a partir d’ara en benefici
Migjorn Gran.

funció, des de els
interessos del nostre
present en totes les
de tos els veïns des

Aquests objectius que la llei de règim local ens faculta per a desenvolupar
com a oposició; junt amb el control de l’equip de govern així com la
presenntació de propostes en positiu que venguin a millorar la convivència
de tots els ciutadans seran sempres les nostres premises sense que per això
tinguem que coincidir en moltes decisions que es prenguin.
Amb l’experiència adquirida en els darrers quatre anys més l’experiència ja
desmostrada per part dels meus nous companys, podem assegurar que seran
anys d’intens debat polític en qüestions de màmim calat per el municipi; no
per això vull que s’entengui que no se estarà a disposició per a arribar a
acords puntuals en algunes matèries amb el nou equip de govern, sempre que
sigui en benefici de tots els ciutadans, creurem en l’atracament de
postures conjuntes i no en la pressa de decisions unilaterals.

Bé, avui es un dia de celebracions i hi ha que celebrar-ho; dintre de dis
dies haurem de començar a treballar en donar compliment a les nostres
promeses electorals amb la seiretat i el rigor qu es mereixen, així doncs
no tenc altre cosa que felicitar a tots els nos companys de consistori i
desitjar molta sort el nou equip de govern. MOLTES GRÀCIES”
A continuació el Sr. Batle, tancant el torn d’intervencions manifesta el
següent:
“Vesins i vesines des Migjorn Gran, amics i amigues, estimats familiars,
moltes gràcies per ser avui aquí amb tots noltros, gràcies per la vostra
presència a l'acte de Constitució del nou Ajuntament, gràcies per
acompanyar-nos als qui a partir d'avui formarem el nou Consistori
Municipal.
La confiança majoritària dels membres de la Corporació Municipal, que
agraesc, m'atorga el dret i l'oportunitat de dirigir-me a tots els presents
en aquest Solemne Acte. Vull començar aquest discurs d’investidura donantvos a conèixer l’emoció que aflora i m’acompanya al presidir aquest acte
de Constitució de la Corporació Municipal del nostre Ajuntament des Migjorn
Gran.
Aquesta emoció que sent quan prenc consciència del que hem aconseguit tot
l’equip de companys que formam el grup Psoe-Migjorn, fa que els hi hagi
d'agraïr aquestes il·lusions i ganes de fer feina pel bé des Migjorn Gran.
El nostre repte és servir al nostre poble des del govern i el meu repte
personal ha estat i serà ser el Batle de totes les migjorneres i
migjorners, sense cap tipus de distinció.
Gràcies a totes les persones que han format part de la candidatura.
Companys, companyes; estic molt orgullós de tenir-vos al meu costat. Sense
la vostra dedicació i implicació no hagués estat possible el que avui és
una realitat, tenir 6 Regidors del nostre partit dins l’equip de Govern des
Migjorn Gran.
En aquestes darreres eleccions, van ser 814 les persones que van fer ús
del dret a vot, del dret a triar, del dret a decidir quin és el futur que
volem. D’aquestes, 455 van recolzar la candidatura que he encapçalat. Amb
aquest recolzament tan gran, ens heu demostrat la vostra confiança, el
vostre suport i entenem que la majoria dels nostres vesins teniu les
mateixes inquietuds envers el poble que té el nostre ja Equip de Govern. És
amb voltros i per voltros que hem aconseguit aquest resultat històric.
Però no només governarem per aquestes 455 persones, ni tant sols per les
814 que van participar anant a votar; governarem per tot el poble. Aquesta
és i serà la nostra prioritat, governar per aquells que van votar i pels
qui no ho van fer.
Davant el percentatge de vots nuls, blancs i l'absentisme en treim una
lectura: la gent del carrer, els nostres vesins, volen que la política es
faixi com s'ha de fer i on s'ha de fer. Debatint als plenaris i a les
comissions. És Dalt La Sala on s'ha de negociar, rallar, criticar, proposar
i aportar idees i solucions. No a altres indrets!!!
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No negaré,... és més, us ho vull fer saber: sent una alegria immensa de
tornar a ser el Batle des Migjorn Gran!!!
El Batle del meu i del vostre poble i aquesta alegria és fa més gran quan
veig que aquest moment el puc compartir amb la gent que més estim, la meva
família i amics que avui m'acompanyen. Moltes gràcies. Gràcies perque sou
voltros qui patiu la manca d’hores que té qualque dia, perque no puc ser
per tot. La dedicació de temps que comporta estar al cap davant
de l’Ajuntament s’ha de restar d’altres llocs, i sempre us toca a
voltros... Gràcies per la comprensió i estaló.
Després de quatre anys de presidir l'Ajuntament des Migjorn, he estat
proclamat batle novament. En aquests moments em ve al cap una persona que
ja fa uns anys va viure aquest mateix moment; ser proclamat per segona
vegada consecutiva batle des Migjorn.
Per la curta vida consistorial que té Es Migjorn, just 26 anys... no és
difícil fer memòria i tots ja sabreu que em referesc a n'en Pere Riudavets
i Fayas. Ell va viure com ara visc jo aquesta situació, i per aquest símil
i per l’amistat que tenc amb ell, perque els meus inicis dins el món de la
política i dins l’Ajuntament van ser amb ell, avui el tenc present i li
vull agraïr des d’aquí dalt tota la feina feta pel nostre poble. Gràcies
Pere!!!
Encetam avui el mandat municipal 2015-2019 i, per tant començam un nou camí
que més que començar el que fa és seguir; aquest camí de canvi el vam
iniciar ara fa quatre anys i avui el continuam amb gent nova però amb el
mateix esperit, amb la il·lusió i l'esperança que teníem el primer dia i
perquè no dir-ho, amb un esperit de superació, per que les coses, encara
que ben fetes, sempre són millorables.
Per jo la política és: voler millorar i fer-ho mirant endavant, amb temor
però sense por, amb valentia però amb els peus en terra, amb ideals però
amb principis, amb inquietuds però amb seny. La política és per jo
dedicació a la gent, al poble, a cuidar on vivim i a estimar el que tenim .
Fa una estona, davant voltros he promès fer complir amb les obligacions del
meu càrrec i també davant voltros manifest ara, el meu compromís de fer
feina pel bé del nostre poble, pel seu futur i pel benestar de tots
voltros.
Es Migjorn Gran és un poble viu i actiu. És un poble jove amb historia, un
poble amb cultura, un poble emprenedor, creatiu i amb iniciativa i aquest
és el poble que seguirem construint, amb noltros al cap davant, però guiats
per voltros, els nostres vesins.
El nostre Govern estarà obert a la crítica
és dolenta, aquesta crítica ciutadana ha
així ho volem. Estarem oberts a escoltar
mateixa base la qual defensam i dialogarem

ciutadana, per que la crítica no
d'existir dins la democràcia, i
propostes que nesquin des de la
sempre que així sigui possible.

Coneixedor que el Discurs d'Investidura ha de contenir els principis que
hauran de regir aquesta Presidència al llarg dels pròxims quatre anys i que

democràticament, els vesins des Migjorn Gran m'han confiat majoritària i
sobiranament, dir-vos que no partim de zero, són quatre anys de feina que
continuarem fent:
a nivell social tenim clar la importància de tenir un poble ben atès i
cuidat. Els nostres avis i gent gran són la historia viva del poble, ells
van lluitar pel poble i a ells els hi devem molt. Seguirem tenint cura
d'ells mitjançant el Centre de Dia i els Serveis d'Ajuda Domiciliària, les
portes dels Serveis Socials estaran sempre obertes per contribuir al
benestar de tothom.
Un poble viu és aquell que creix en vies a un futur. L'Ajuntament és
conscient de la importància de les petites empreses que formen el nostre
poble i que l'ajuden a créixer, seguirem atents a les seves propostes i
peticions.
I el jovent d'avui i els més petits del poble seran el demà des Migjorn;
seguim apostant per una educació de qualitat, la cultura, l'esport són
altres pilars fonamentals.
Econòmicament lluitarem per aconseguir finançaments externs, volem que les
institucions amb més poder participin amb fer possible projectes engegats i
que necessiten d'inversió per seguir endavant.
Han estat quatre anys de servei a les persones, de fer feina pel poble i
per la gent del poble. Quatre anys de lluita per dinamitzar Es Migjorn
Gran, de fer-lo viu, de fer-li un lloc important dins la nostra illa de
Menorca. Quatre anys de gestions i decisions, no totes fàcils, però totes
elles pensant sempre amb el futur, amb un futur enriquidor i encoratjador
on tothom té cabuda dins el nostre petit-gran poble.
i aprofit per fer un preg:
Es nota, a nivell de carrer, un esperit de participació ciutadana ben viu i
fresc. Que aquesta participació no decaigui. És més, us deman que aquesta
participació sigui palpable també a nivell institucional. Participau,
assistiu als Plenaris, a les reunions i convocatòries. Sí que es ver que
heu decidit que siguem 6 persones qui formem l'Equip de Govern i que heu
decidit que aquestes 9 persones que avui esteim asseguts aquí dalt formem
el Consistori Municipal, però l'Ajuntament no és només açò. L'Ajuntament no
el formen només 9 persones, l'Ajuntament és tot un poble, per açò seguit de
la paraula Ajuntament s'anomena el nom del poble, per açò és s' Ajuntament
des Migjorn Gran.
I a voltros, companys de consistori que a partir d'avui ja sou regidors i
regidores des Migjorn dir-vos que la feina la trobareu al mig del carrer,
xerrant amb la gent, escoltant als vesins, a les associacions. Aquest
contacte diari que viureu és el que farà apropar l'Ajuntament a la
realitat.
Acabaré aquest discurs d'investidura tal i com ho vaig fer fa quatre anys:
Senyores i senyors, amigues i amics, estimats familiars:
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Ara és el moment de mirar amb energia cap endavant !!!
Que amb l'esforç de tothom, així sigui !!!
Moltes gràcies i s'aixeca la sessió!!! “
I, no havent-hi més assumptes a tractar, el batle aixeca la sessió, a les
13.35 hores del dia indicat a l’encapçalament, de la qual s’estén aquesta
acta que, com a secretaria, certific.

