ACTA DE LA SESSIÓ ESPECIAL DE CONSTITUCIÓ DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL DES
MIGJORN GRAN TINGUDA EL DIA 11/06/2011.
As Migjorn Gran, a les 13:00h del dia 11/06/2011, a la sala d’actes de
l’Ajuntament des Migjorn Gran es reuneixen prèvia convocatòria efectuada,
les senyores i els senyors que s’indiquen a continuació, els quals han
presentat la credencial de Regidor electe davant la Secretaria de
l’Ajuntament, a l’objecte de celebrar la Sessió Constitutiva de la
Corporació Municipal.
Regidors electes
María Elena Baquero González
Sergio Barrera Bosch
Gemma Fernández Bosch
Eulalia Gomila Vidal
Victor Martí Salas
Pedro Gaspar Moll Triay
Ana Britt Sánchez Tuomala
Ramón Verdú Navarro
Jordi Vidal Pons
Secretària
Beatriz Mulero Alzina
La secretària abans de iniciar l’acte, fa constar i certifica, que tots els
candidats electes, de conformitat amb l’art. 75.7 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, han formulat les declaracions de béns patrimonials i sobre causes
de possible incompatibilitat i activitats que proporcionin o puguin
proporcionar ingressos econòmics i per tant tots poden procedir a prendre
possessió.
Atesa l’existència de quòrum es declara oberta la sessió per part de la
Secretària 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 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
sol·licita a la regidora electa de major edat, la Sra. María Elena Baquero
González, que passi a presidir la Mesa acompanyada, com a vocal, del
regidor electe de menor edat, el Sr. Jordi Vidal Pons amb la finalitat
d’iniciar la constitució de la Corporació municipal des Migjorn Gran.
La Sra. María Elena Baquero González i el Sr. Jordi Vidal Pons, prenen
possessió dels seu càrrec 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 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. Sergio López Ruiz en compliment del que disposa l’art.
108.5 de la Llei Orgànica de Règim Electoral General el dia 29 de maig de
2011 ha estès l’acta de proclamació del resultat de les eleccions
municipals celebrades el 22 de maig en la circumscripció 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 cada candidatura, com també la relació nominal de
regidors electes pel municipi des Migjorn Gran segons el resum següent:
Número
Número
Número
Número
Número
Número

d’electors
de votants
de vots a candidatures
de vots vàlids
de vots nuls
de vots en blanc

1.088
836
765
800
36
35

Número de vots obtinguts per cada candidatura
Partit Socialista Obrer Espanyol
Partit Popular

424
341

número d’electes
número d’electes

No consta la presentació de reclamació,
proclamació de regidors electes.
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La Secretària informa que tots els regidors 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 les 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’incompatibilitats per a la condició de regidor
està establert en els articles 178 en relació amb els art. 6,7 i 177 de la
Llei
Orgànica
del
Règim
Electoral
General
i
10
del
Reglament
d’Organització, Funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals.
La Sra. Presidenta anuncia que, seguidament, els regidors electes han de
prestar el jurament o promesa de conformitat amb l’article 108 de la Llei
Orgànica del Règim Electoral en relació amb el Reial Decret 707/1979, de 5
d’abril.
La Secretària 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 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, la Presidenta de la Mesa declara
constituïda la corporació, en concórrer la majoria absoluta dels regidors
electes, en la següent forma:
NOM I LLINATGES

LLISTA ELECTORAL

María Elena Baquero González

PSOE

Sergio Barrera Bosch
Gemma Fernández Bosch
Eulalia Gomila Vidal
Victor Martí Salas
Pedro Gaspar Moll Triay
Ana Britt Sánchez Tuomala
Ramón Verdú Navarro
Jordi Vidal Pons

PSOE
PP
PP
PP
PSOE
PSOE
PP
PSOE

TERCER.- ELECCIÓ I PROCLAMACIÓ DEL BATLE
La Sra. Presidenta anuncia que, es procedirà a l’elecció del batle
recordant que de conformitat amb l’article 196 de la LOREG poden ser
candidats els caps de llista de cada candidatura i demana si algun d’ells
retira la seva candidatura.
Per la Secretaria s’indica que en funció de la resposta anterior seran
candidats a batle de l’Ajuntament des Migjorn Gran els regidors que
encapçalen les corresponents llistes: Sr. Pedro Gaspar Moll Triay i Sra.
Gemma Fernández Bosch, informant dels procediments d’elecció, manifestant
els assistents per unanimitat que la votació serà ordinària (a mà alçada)
procedint a votar per ordre decreixent a favor de cadascun dels candidats
amb el següent resultat:
Sra. Gemma Fernández Bosch obté 4 vots a favor, dels regidors del PP
Sr. Pedro Gaspar Moll Triay obté 5 vots a favor, dels regidors del PSOE
Finalment, la Presidenta 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 PRESA DE POSSESSIÓ
A continuació per la Secretària es demana al batle proclamat si accepta el
càrrec:
El Sr. Moll Triay respon afirmativament i accedint a la presidència del
Saló de Plens manifesta:
“Jur 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, la presidenta de la
Mesa, procedeix a lliurar el bastó de comandament prenent possessió 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 que s’incorporen als seus respectius llocs.
El Sr. batle, procedeix a donar les gràcies per l’elecció, dient:
“Bon dia a tothom i moltes gràcies per assistir en aquest acte de
constitució del nou Ajuntament, després que el Consistori Municipal ha
procedit a triar el seu batle.
Abans de cedir la paraula a l’altra persona que dia 22 del mes passat
optava en aquest càrrec, vull saludar a tots els membres de la corporació
local just acabada de constituir, i de manera especial voldria donar la
benvinguda a les 6 persones que s’hi incorporen per primera vegada: en
Jordi, n’Ana, en Sergi, en Ramón, na Lali i en Víctor.
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D’altra banda, en nom de
tot el Consistori Municipal, dir adéu a les 6
persones que ahir van acabar el seu mandat corporatiu: na Puri, n’Andrés,
en Jaume, en Lucas, na Marga i en Joan.
I aquí m’heu de permetre que faci menció especial a nen Joan, qui durant 8
anys ha estat el meu company de viatge dins aquest món de la política
municipal: moltes gràcies Joan!
Amb tu he pogut comprendre millor com s’ha de gestionar una empresa tant
important per a tots com és el nostre Ajuntament.
Esper seguir comptant amb la teva col·laboració i, sobretot, el que per jo
és més important, la teva amistat !!
Els que seguim, n’Elena, na Gemma i jo mateix, avui també començam una nova
etapa. Desitj sincerament que per a tots tres sigui una oportunitat de
millora, tant personal com política!
També vull agraïr molt especialment el suport que tots hem tingut de les
nostres respectives families que han sabut entendre que per arribar fins
aquí hem hagut de dedicar molt de temps, temps que no hem pogut disfrutar
del nostros. Gràcies a tots per la vostra comprensió.
A continuació, idò, cediré
la paraula a la cap de llista que es va
presentar pel partit popular a les eleccions municipals de fa 20 dies.
Gemma, tens la paraula”
Intervé la Sra. Gemma Fernández Bosch que manifesta, el següent:
“Molt bon dia i gràcies a tots els presents que, en aquest dia de la
creació del nou consistori, heu volgut compartir amb tots noltros aquest
moment.
Durant aquesta legislatura es poble des Migjorn celebrarà el 25é aniversari
de la seva independència des Mercadal. En aquells temps la diferència entre
els colors polítics no era tan notable com actualment, ens agradaria que
aquell esperit d’unió i feina conjunta que es vivia a Es Migjorn ara fa 22
anys, estès present també encara.
Ens agradaria que en aquest mandat que ara comencem, hi hagi bona
disposició a l’enteniment per part dels dos grups que estaran representats,
l’equip de govern i noltros com únic grup de l’oposició. Per part nostra
no es perdrà l’intent de que així sigui i farem tot lo possible per fer
reviure aquell esperit d’unió i consens.
Tenim ben clar que és important per al bé dels ciutadans, que els polítics
es deixin de baralles i posin solució als problemes que realment preocupen
a sa gent des Migjorn.
Des del Partit Popular, jo mateixa i tots els meus companys, volem ajudar
en tot el que puguem, farem una oposició responsable i oberta al diàleg,
constructiva, prioritzant sempre el que és el millor per al poble, no volem
ser una oposició del NO a tot, ja que entre tots hem de fer des Migjorn un
poble Gran.
Són moments difícils econòmicament per a totes les administracions però hem
de lluitar per sortir-ne, s’hauran de prendre decisions difícils i en tot
allò que sigui just i necessari l’equip de govern trobarà el nostre suport.
Ara bé, també volem fer una crida a l’equip de govern que governarà amb
majoria suficient, que tengui present que noltros representem una part
important de la població des Migjorn, i que per tant, la disposició al
diàleg, al consens, a l’enteniment també hauria de ser necessari per part
seva.
Voldríem demanar, que les nostres propostes també siguin tingudes en compte
o al manco escoltades, perquè representen a un bon nombre de ciutadans que
conformen quasi la meitat des Migjorn. Desitgem ben sincerament, que
l’equip de govern no governi només per uns quants sinó per a tots els

ciutadans des Migjorn, i que siguin
receptius
sensibilitats que han tingut representació a les urnes.

a

les

diferents

Finalment voldria aprofitar per a donar les gràcies a tots els migjorners i
migjorneres que han dipositat la confiança en sa nostra formació. I en
aquests moments, vull renovar públicament el meu compromís amb tots els qui
han confiat amb noltros per dur endavant les idees i projectes que creim
que són positius per al nostre poble. ELS MEUS COMPANYS y Jo mantenim la
il·lusió i les ganes de fer feina intactes per a seguir millorant el nostre
poble, i ho farem amb responsabilitat des de la oposició.
També voldria tenir un record i agrair la feina feta per totes aquelles
persones que van formar part d’aquest ajuntament com a regidors i que han
donat un pas enrere i, a la vegada, donar la benvinguda a tots els nous
regidors i regidores, i donar l’enhorabona al nou alcalde i el seu equip
de govern.
Moltes gràcies”.
A continuació el Sr. Batle, tancant el torn d’intervencions manifesta.
“ Vesines i Vesins del Municipi, Amigues i Amics:
1) Encetam avui el mandat municipal 2011-2015 i, amb aquesta, ja duim
celebrades SIS eleccions locals per triar es Consistori des Migjorn Gran...
En aquestes darreres, 765 persones van fer ús del seu dret de vot i ho van
fer en favor d’una de les dues candidatures que, des d’avui i durant quatre
anys, formaran la Corporació Local des Migjorn Gran.
Però hem de ser molt conscients que aquests 9 vesins avui asseguts aquí
dalt, no mos devem només en aquestes prop de 800 persones que mos van
elegir de forma directa, sinó que mos devem a la totalitat del miler i mig
de persones del nostre poble, sense cap distinció: dit clarament,
representam també tots els menors de 18 anys, tots els que no van anar a
votar, tots els que ho van fer en blanc i tots els que el seu vot va ser
declarat nul.
Per la nostra part, el nou Equip de Govern té molt clar el rotund compromís
de fer feina en favor del nostre poble, per tot el poble sense cap
distinció!, volem governar per a tothom i, en particular, jo vull ser el
batle de tots els veïns des Migjorn!!
2) Un fet que consider molt important ressenyar en aquesta sessió solemne
d’avui és que, ben igual que en les anteriors convocatòries que ja duim
celebrades en aquest jove municipi de 22 anys és l’altíssim nivell de
participació ciutadana que s’ha donat en cadascuna de les ocasions: El fet
que les persones que avui ens hem assegut aquí dalt hem estat triades amb
la participació de prop del 80% dels cens electoral és un fet notable,
moltíssim positiu, i que demostra l´alt grau de responsabilitat dels
nostres ciutadans.
3) Un altre aspecte també positiu és que en totes les setmanes prèvies a la
cita amb les urnes, els vesins des Migjorn Gran hem mobilitzat moltes
persones més enllà d’aquestes 5 que ara formarem l´Equip de Govern: podem
dir que el conjunt del poble ha aconseguit un equip de gent preparada, un
equip compacte, proper a la gent, coneixedor de la realitat social,
cultural, educativa i econòmica des municipi...
Aquest interès dels darrers dos mesos i aquesta gran participació efectiva
de fa tres setmanes demostra que per a les persones des Migjorn Gran és
molt important la institució municipal, que la senten propera i
necessària... I així hauria de seguir essent per sempre més: l’ajuntament
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ha de ser cosa de tots, i amb aquesta línia m’heu de permetre que faci una
petició:
Deman de manera sincera
participació ciutadana no
Mandat Municipal que avui
Migjorn faci de ben aprop
anem fent els 9 que seurem

al conjunt del poble que aquest esperit de
decaigui, que es mantingui al llarg de tot el
encetam; que el conjunt de vesines i vesins des
el seguiment i l’acompanyament de la gestió que
aquí dalt d’avui en endavant.

4) I com fer-ho? A més a més de participar com a simpatitzants dins les
agrupacions polítiques del poble, pujant a títol individual aquí dalt quan
es convoquin reunions obertes a tots els vesins, assistint a les sessions
plenàries que es vagin celebrant a l'Ajuntament, etc... perquè no per
elemental s’ha de deixar de dir: aquestes 9 persones que acabam de prendre
possessió dels nostres càrrecs som aquí dalt per delegació i en
representació del conjunt del poble.
La ciutadania ha delegat temporalment la seva confiança en unes quantes
persones perquè defensem el bé comú del poble i així ho hem de fer, sempre
per damunt d’interessos particulars, sectorials, de partit...
Tot els membres del nou Equip de Govern Municipal tenim el compromís i les
ganes de dedicar els millors anys de la nostra vida a fer feina en favor
del poble, i tots compartim el mateix noble objectiu:
Tornar a fer que es Migjorn sigui més gran que mai !!
Volem fer feina amb voltros, perquè entre tots junts serà més fàcil
construir el futur que volem i que mos mereixem.
I és que tenim un compromís amb cada un dels vesins
del nostre poble: escoltar-vos, estar a prop vostro i
fer nostres totes les vostres inquietuds i preocupacions.
Un compromís amb la participació de tothom, perquè compartim la voluntat
d’aconseguir un major progrés per tots els migjorners i migjorneres. Un
compromís per fer feina, amb honestedat i transparència, amb les idees
clares, sense crispació, i sempre a favor de l’interès general del
municipi.
5) I per poder executar i dur a bon terme tot allò que desitja la majoria
social del poble, s’han d’establir sistemes perquè la informació circuli,
tant des de La Sala cap als vesins, com des dels vesins cap a La Sala.
Tenim l’avantatge de ser un poble petit i l’hem d’aprofitar... Tenim el
deure de fer passes fermes en aquesta línia de major i millor
comunicació...
Així idò, aquest nou Consistori té un repte clar, avui el formula de manera
solemne, i l’ha de sebre superar.
Realment, una gran línia de treball de La Sala haurà de ser tot allò que fa
referència al que podríem anomenar genèricament “Atenció al Ciutadà” i que
crec que entre tots aconseguirem anar tirant per endavant:
es tractarà, dit de manera molt genèrica, d’estructurar i oferir a la
ciutadania una administració cada vegada més preparada per atendre els
reptes dels nous temps, una administració que doni cada vegada més àgil i
efectiva resposta a totes les legítimes aspiracions dels vesins i les
vesines des Migjorn Gran.
Senyores i senyors, amigues i amics:
Ara és el moment de mirar amb energia cap endavant!
Que, amb l’esforç de tothom, així sigui”.
I, no havent-hi més assumptes a tractar, el batle aixeca la sessió, a
les tretze hores i trenta minuts del dia indicat a l’encapçalament, de la
qual s’estén aquesta acta que, com a secretaria, certific.

