
AJUNTAMENT DE MONTUÏRI
( B A L E A R S )

ACTA DE LA SESSIÓ DE CONSTITUCIÓ DEL PLE  DE L'AJUNTAMENT I
ELECCIÓ DE BATLE, REALITZADA EL DIA 13 DE JUNY DE 2015

A la Sala de sessions de la Casa consistorial de l’ajuntament de Montuïri, a les
12:00 hores del dia 13 de juny de 2015, es reuneixen en primera convocatòria, als
efectes de realitzar la sessió constitutiva de l'Ajuntament de Montuïri i de procedir a
l'elecció de Batle, els regidors electes que a continuació es relacionen:

Sr. Jaume Bauza Mayol
Sra. María Elena Jaume Sastre
Sr. Gabriel Nicolau Sastre
Sra. Catalina María Ribas Nicolau
Sr. Joan Antoni Ramonell Miralles
Sr. Guillem Mas Miralles
Sr. Joan Verger Rosiñol
Sr. Biel Pocoví Ferrando
Sra. María Francisca Pocoví Meliá
Sra. María Teresa Martinez Marcus.
Sr. Octavi Rechach Bauzà

Actua com a secretari el qui ho és de la Corporació, Sr. José Ramón Sicre Vidal.

El Secretari manifesta que consten a la Secretaria Municipal les oportunes
credencials dels regidors electes, com també les pertinents declaracions
d'incompatibilitats, d'activitats i de patrimoni.

A la vegada, el Sr. Secretari indica que s'ha posat degudament a la seva disposició
en la Secretaria Municipal l'Acta d'arqueig, els justificants de les existències en metàlic
o valors propis de la Corporació dipositats en la Caixa municipal i en les entitats
bancàries, així com la documentació relativa a l'Inventari del Patrimoni de la Corporació
i dels seus organismes autònoms.

1. CONSTITUCIÓ DE LA MESA D'EDAT

Inicia la sessió el secretari per explicar com s'ha de constituir la Mesa d'Edat. Així,
diu que segons disposa l'article 195.2 de la Llei orgànica de règim electoral general
(LOREG) i l'article 37 del Reial Decret 2568/1986 de 28 de novembre del Reglament
d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF): "la Mesa
d'Edat la formen els regidors de major i de menor edat presents a l'acte i de la qual serà
secretari el de la Corporació. El de major edat actua de president i el de menor edat de
vocal.” Els regidors de major i de menor edat són, respectivament el Sr. Guillem Mas
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Miralles (nascut amb data 17 e juny de 1956) i el Sr. Octavi Rechach Bauzà (nascut
amb data 8 de gener de 1992).

A la vista de la intervenció del Sr. Secretari, els dos regidors indicats passen a
ocupar el lloc destinat a la Mesa d'edat, que és constituïda, per tant, pel Sr. Guillem Mas
Miralles qui actua en qualitat de president, i del Sr. Octavi Rechah Bauzà qui actua en
qualitat de vocal

2. COMPROVACIÓ DE LES CREDENCIALS

Seguidament, intervé el Sr. Mas Miralles, President de la Mesa d'edat per demanar
al secretari que procedeixi a la lectura de les disposicions legals aplicables a la
constitució del nou Ajuntament.

El Secretari procedeix a la lectura de l'article 195 LOREG i de l'Acta de
proclamació de candidats tramesa per la Junta Electoral de Zona.

L'article 195 LOREG disposa:
1. Les corporacions municipals es constitueixen en sessió pública el vintè dia

posterior a la realització de les eleccions, llevat que s'hagués presentat recurs
contenciós electoral contra la proclamació dels regidors electes; si és així, es
constitueixen el quarantè dia posterior a les eleccions.

2. Amb aquesta finalitat, es constitueix la Mesa d'edat, integrada pels elegits de
major i de menor edat presents a l'acte; n'és secretari el de la corporació.

3. La Mesa comprova les credencials presentades o acreditacions de la
personalitat dels electes d'acord amb les certificacions que la Junta Electoral
de Zona hagi tramès a l'Ajuntament.

4. Realitzada l'operació anterior, la Mesa declararà constituïda la corporació si
concorre la majoria absoluta dels regidors electes. En cas contrari, es farà una
sessió dos dies després i serà constituïda la corporació sigui quin sigui el
nombre de regidors presents."

Per altra banda, l'Acta de proclamació de candidats tramesa per la Junta Electoral
de Zona reunida en sessió de dia 29 de maig de 2015, i d'acord amb els resultats
obtinguts  per cada una de les candidatures a les eleccions locals, proclama electes els
candidats següents:

Sr. Jaume Bauza Mayol
Sra. María Elena Jaume Sastre
Sr. Gabriel Nicolau Sastre
Sra. Catalina María Ribas Nicolau
Sr. Joan Antoni Ramonell Miralles
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Sr. Guillem Mas Miralles
Sr. Joan Verger Rosiñol
Sr. Biel Pocoví Ferrando
Sra. María Francisca Pocoví Meliá
Sra. María Teresa Martinez Marcus.
Sr. Octavi Rechach Bauzà

El Sr. President de la Mesa demana al secretari si ha comprovat les credencials, el
qual li contesta que les credencials s'han comprovat i són correctes. Així, el Sr.
President  de la Mesa manifesta que es pot passar al següent punt de l'ordre del dia.

3. JURAMENT O PROMESA DELS REGIDORS I DECLARACIÓ DE
CONSTITUCIÓ DE LA NOVA CORPORACIÓ

El Sr. President de la Mesa destaca la importància d'aquest acte com a culminació
d'un procés en el què el poble ha elegit democràticament quines persones han de dirigir
la política municipal durant els propers quatre anys.

Es comprova pel Sr. Secretari que hi ha el quòrum d'assistents necessari per a la
validesa de la Sessió.

A continuació el Sr. President demana si no existeix cap causa d'incompatibilitat
sobrevinguda amb posterioritat a la proclamació dels regidors electes per prendre
possessió del càrrec, tal com estableixen els articles 6, 7, 177 i 178 LOREG. Vist que no
es produeix cap manifestació en aquest sentit, indica que els membres electes poden
prestar jurament o promesa del càrrec de regidor, per la qual cosa demana al Sr.
Secretari que procedeixi a nomenar cada un dels regidors electes.

Novament intervé el Sr. Secretari per explicar que es procedirà a nomenar un a un
els regidors per l'ordre que figuri en les certificacions de la Junta Electoral de Zona,
inclosos els regidors integrants de la Mesa, els quals es desplaçaran davant aquesta i
prendran possessió del càrrec segons la fórmula legal.

Tot seguit, el secretari procedeix a nomenar un a un els regidors per l'ordre
d'obtenció de la credencials segons els resultats electorals, els quals van prenent
possessió del seu càrrec davant la Mesa d'Edat, prèvia promesa  del càrrec.

Una vegada que tots els regidors electes han pres possessió del càrrec, el Sr.
President declara constituïda la Corporació i diu unes paraules d'elogi a aquest acte com
a mirall de la democràcia i llibertat existents. En aquest sentit critica algunes frases o
paraules que ha sentit durant la campanya electoral en contra de les generacions que
varen viure la constitució de 1975 ja que gràcies a ells avui podem celebrar el present
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acte. Finalitzada la seva intervenció, insta el Secretari perquè procedeixi a llegir el
següent punt de l'ordre del dia.

4. ELECCIÓ DE BATLE .-

El Sr. President demana al Secretari que procedeixi a la lectura de les normes
reguladores de l'elecció de Batle. Així, el Secretari llegeix les esmentades normes
contingudes en l'article 196 LOREG, que textualment diu:

"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 regidors que encapçalin les seves corresponents llistes.
b) Si algun d'ells obté la majoria absoluta dels vots dels regidors, és proclamat electe.
c) Si cap d'ells no obté la dita majoria, és proclamat batle el regidor que encapçali la

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

El Sr. President de la Mesa demana als caps de llista dels diferents partits polítics si
es presenten com a candidat a la Batlia.

Intervé el Sr. Jaume Bauzá Mayol per manifestar que com a cap de llista del partit
P.P es presenta com a candidat a la Batlia.

També intervé el Sr. Joan Verger Rosiñol per manifestar que com a cap de llista del
partit MÉS per Mallorca-APIB es presenta com a candidat a la Batlia.

El Sr. President de la Mesa manifesta que, vist que s'han presentat candidats a
Batle, escau dur a terme la votació per la seva elecció.

Acte seguit es planteja el sistema de votació a utilitzar per elegir el Batle. El
President de la Mesa proposa la votació ordinària, tal i com és tradicional en aquest
Ajuntament, cosa que accepten per assentiment els regidors.

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

Sr. Jaume Bauzá Mayol: vots a favor 5, vots en contra 0, abstencions 6.

Sr. Joan Verger Rossiñol : vots a favor 6, vots en contra 0, abstencions 5.

Seguidament, la presidència de la Mesa manifesta: "Vist que el Sr. Joan Verger
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Rosiñol ha obtingut la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació,
el declaro Batle electe del municipi de Montuïri, per la qual cosa es procedent que
prengui possessió del seu càrrec.

5. JURAMENT O PROMESA DEL CÀRREC DE BATLE I PRESSA DE
POSESSIÓ

A continuació, el Batle electe pren possessió del seu càrrec davant l'Ajuntament en
ple utilitzant la fórmula legal:

Jo, Joan Verger Rosiñol, per imperatiu legal i sense renunciar al dret de decidir
del meu poble, promet per la meva consciència i pel meu honor de complir fidelment les
obligacions del càrrec de Batle de l'Ajuntament de Montuïri, amb lleialtat al Rei, 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 lliurà 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 diferents portaveus dels grups municipals.

Inicia el seu torn el cap de llista del partit P.P Sr. Jaume Bauçà Mayol que dona la
enhorabona a l’equip guanyador. Afegeix que ha estat un honor i un privilegi haver estat
Batle aquests darrers anys i agraeix al seu equip de govern la col·laboració rebuda,
estenent-la a tot el personal de l'ajuntament. Anuncia que el seu grup realitzarà una
oposició constructiva i queda a la disposició del nou Batle per a la transmissió de la
Batlia.

Seguidament intervé el cap de llista del partit PSOE Sr. Guillem Mas Miralles que
igualment dona l’enhorabona a al partit guanyador i al Sr. Batle explicant que ha donat
el seu suport a aquest nou ajuntament per que així ho ha decidit el poble de Montuïri
mitjançant el resultats de les eleccions.

Després d'aquestes intervencions, conclou l'acte el Batle qui manifesta :

Agraeix a tots els seus antecessors caps de llista del seu partit que van forjar el
resultat actual.

Agraeix a la seva família i als seus companys de llista la col·laboració i suport
rebut per aconseguir la Batlia que ara ostenta.
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Agraeix igualment a l'anterior Batle la seva col·laboració per al traspàs de poders i
al cap de llista del PSOE pel suport rebut.

Finalment avança els eixos del que serà el seu programa de govern.

I sense més assumptes a tractar, el Sr. Batle-President aixeca la sessió a les 12:26
hores del dia abans assenyalat, de la qual s'estén la present acta, que jo el Secretari
certifico.

EL BATLE EL SECRETARI

Joan Verger Rosiñol José Ramón Sicre Vidal


