ACTA DE LA
15/06/2019.

SESSIÓ

EXTRAORDINARIA

TINGUDA

PER

L'AJUNTAMENT

PLE

EL

DIA

As Migjorn Gran, a les 11:30 h del dia 15/06/2019, es reuneixen al sala
d’actes de la Casa Consistorial prèvia convocatòria efectuada, les senyores
i els senyors que s’indiquen a continuació, el 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.
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Regidors electes
Maria Elena Baquero González
Antonia Camps Florit
Francisca Adriana Moll Sales
Maria del Pilar Pons Goñalons
Pere Riudavets Fayas
Tamara Rotger Gomila
Ana Britt Sánchez Tuomala
Maria Esther Triay Barber
Ramon Verdú Navarro
Secretària interina
Catalina Pons Marquès
La secretària abans d’iniciar l’acte, fa constar u 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. Pere
Riudavets Fayas, que passi a presidir la Mesa acompanyat, com a vocal, de
la regidora electe de menor edat, la Sra. Tamara Rotger Gomila amb la
finalitat d'iniciar la constitució de la Corporació municipal des Migjorn
Gran.
El Sr. Pere Riudavets Fayas i la Sra. Tamara Rotger Gomila preen 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 conciència 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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SEGON.- JURAMENT
CORPORACIÓ

O

PROMESA

DELS

REGIDORS

I

CONSTITUCIÓ

DE

LA

NOVA
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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 31 de maig de
2019 ha estès l'acta de proclamació del resultat de les eleccions
municipals celebrades el dia 26 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:

1.120

Número de votants:

862

Número de vots a candidatures:

787

Número de vots válids:

827

Número de vots nuls:

35

Número de vots en blanc:

40

Número de vots obtinguts per a cada candidatura
Partit Popular:
Partit
Balears

Socialista

396
de

les

Illes 391

número d'electes : 5
número d'electes: 4

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 a 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 promesadient:
“Jur/promet per la meva conciència 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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Realitzades les operacions anteriors, el President de la Mesa declara
constituïda la corporació, en còncorrer la majoria absoluta dels regidors
electes, en la següent forma:
Maria Elena Baquero González
Antonia Camps Florit
Francisca Adriana Moll Sales
Maria del Pilar Pons Goñalons
Pere Riudavets Fayas
Tamara Rotger Gomila
Ana Britt Sánchez Tuomala
Margarita Esther Triay Barber
Ramon Verdú Navarro

PSOE
PP
PP
PSOE
PP
PP
PSOE
PP
PP

TERCER.- ELECCIÓ I PROCLAMACIÓ DE LA BATLESSA
El 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.
Els dos caps de llista responen que mantenen la seva candidatura.
La secretària diu que en funció de la resposta anterior, seran candidates a
Batlessa les regidores que encapçalen les corresponents llistes: Sra.
Antonica Camps Florit i la Sra. Maria del Pilar Pons Goñalons, informats
dels procediments d’elecció, manifestant els assistents per unanimitat que
la votació serà ordinària (a mà alçada) procedint a votar.
El president de la mesa diu que les candidates han obtingut el següent
resultat:
Sra. Maria del Pilar Pons Goñalons obté 4 vots a favor dels regidors del
PSOE.
Sr. Antonia Camps Florit obte 5 vots a favor dels regidors del PP.
Finalment, el President de la Mesa, proclama Batlessa de l'Ajuntament des
Migjorn Gran, en haver obtingut la majoria absoluta, la Sra. Antonia Camps
Florit.
QUART.- JURAMENT I PROMESA DEL CÀRREC DE BATLESSA I PRESSA DE POSSESSIÓ
A continuació la secretària interina demana a la Sra. Batlessa proclamant
si accepta el càrrec.
La Sra. Antonia Camps Florit respon
presidència del Saló de Plens manifesta:

afirmativament

i

accedint

a

la

“Jur/promet per a la meva conciència 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 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 possessió del
mateix com a Batlessa des Migjorn Gran i passant a ocupar, acompanyat de la
secretària de la Presidència del Ple de l’Ajuntament que és abandonada pels
components de la mesa d’edat que s’incorporen als seus respectius llocs.
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La Sra. Batlessa, procedeix a donar les gràcies per l’elecció dient:
“Si em permeten, en primer lloc, voldria donar les gràcies a totes les
migjorneres, i atots els migjorners, així com a la resta de gent de fora
que ens acompanyen en aquest acte de presa de possessió.
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Sense oblidar-nos dels que no estan entre nosaltres, i d’una manera molt
especial als meus pares, que estic segura que estarien moltíssim orgullosos
de viure aquest moment.
Abans de donar la paraula a la cap de llista del partit socialista
m’agradaria desitjar-lis als vuit regidors, que m’acompanyaran al llarg
d’aquesta legislatura, molta sort, perquè aquesta sort, serà la que tindrà
el nostre poble.
Per lo que seguidament don sa paraula a la Sra. Pilar Pons.”
Intervé la Sra. Pons Goñalons que manifesta el següent:
« Bon dia a totes i a tos,
Els sentiments que m'acompanyen en aquest moment són d'agraïment a tots els
migjorners i migjorneres que han votat la llista que jo encapçal, que han
votat alPSOE, agraïment per la seva confiança.
No cal dir que Migjorn està més dividit que mai, només 5 vots van decantar
sa balança dia 26 de maig cap al PP, per tant, des de l'oposició tenim una
tasca molt important, no poden decebre a mig poble, per açò començam
aquesta nova etapa amb moltes ganes de fer ses coses ben fetes.
I començ aquestes paraules amb sa mateixa actitud que he mantingut durant
tota sa campanya electoral, una actitud d'honestitat, responsabilitat,
integritat i transparència. Tot això, mesclat amb il.lusió de representar a
tota sa gent que ens ha dipositat la seva confiança i treballar per
Migjorn.
Els migjorners reclamen un canvi i és un canvi d'actituds, de valors,
posant èmfasi en que les petites coses importen i amb aquesta honradesa
treballarem els propers 4 anys, proposant les nostres idees per ajudar a
millorar la vida dels nostres veïns. Però tot açò, no està renyit amb el
paper que té l'oposició i no és altre que el de vigilar a l'equip de
govern. Ho farem amb la màxima gelosia, estarem atents que tot es faci dins
el marc legal, no deixarem passar comportaments poc dignes ni que es facin
les coses sense ètica ni moral.
L'Ajuntament està al servei dels ciutadans i els regidors hem de ser
exemple d'aquest comportament, per tant des de l'oposició vetllarem perquè
no sigui d'una altra manera.
Som molt conscient que Migjorn necessita que tots canviem la nostra
actitud, açò ens du a una incomoditat que hem d'aturar. I perquè així
sigui, avui deman a s'equip de govern que deixem aquestes actituds de
discordia i faguem feina d'igual a igual pel bé del nostre poble.
Migjorn crida que vol avançar i deixar el passat enrera, fem-ho possible!”
A continuació la Sra. Batlessa, tancant el torn d’intervencions manifesta
el següent:
“Senyores regidores, Senyors regidors, migjorneres i migjorners, senyores i
senyors.
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En dirigir-me a tots vostès, en aquesta meva primera intervenció, com a
batllessa del nostre Ajuntament, ho faig plenament conscient de la
responsabilitat del meu càrrec. Jo, de la mateixa manera que tots vostès,
senyores regidores i senyors regidors, en acceptar el nostre compromís, hem
assumit l’encàrrec que, fa tres setmanes, ens van encomanar els ciutadans
des Migjorn, aquell diumenge d’eleccions, aquell dia de festa de la
democràcia. Ni vostès ni jo, no podem, i, n’estic segura, no els volem
defraudar als ciutadans. Aquest és, al manco, el sentiment que anima al
nostre grup, en assumir l’encàrrec de governar, com estic segura també al
grup d’oposició.
Els convido, idò, a fer feina pel nostre poble. Fer feina per la gent que
conviu, treballa i té il·lusions com les nostres. Per la gent que va néixer
aquí, en aquesta terra i en aquest poble que estimem, i que volem veure
prosperar. Fer feina també per els que, no sent migjorners, hi ha arribat
per a quedar-se i viure entre nosaltres. Els convido, senyores regidores i
senyors regidors, a fer feina per a tota la gent, sense distincions de
colors ni ideals polítics. Els asseguro que serà l’objectiu i la gestió del
nostre grup polític, en la seva tasca de govern al llarg d’aquest mandat.
Volem curar ferides, volem fer pinya amb els nostres ciutadans, per
aconseguir una convivència millor, un poble millor, amb gent il·lusionada
que trobi les portes obertes del seu Ajuntament, i confiada amb la gestió
dels seus representants municipals. Aquesta era la il·lusió del nostre grup
del Partit Popular quan decidirem presentar-nos a les eleccions. Aquesta
és, renovada i augmentada, la il·lusió que ens anima ara mateix. Per a que
aquesta proximitat que volem, amb els nostres ciutadans, sigui real i
efectiva, cal la implicació de la gestió que la faci propera a tothom i
desperti l’interès dels administrats per aconseguir proximitat entre
governants i ciutadans.
Tots som coneixedors de la nostra història més recent. Aquest any, dia 9
del pròxim mes de Juliol, es compliran trenta anys d’ençà que, recent creat
el nostre Ajuntament per segregació del des Mercadal, prenien possessió
dels seus càrrecs, els que foren els primers regidors. Dia històric, aquell
nou de Juliol de 1.989, per la nostra població. Hi ha, entre els que avui
hem promès el nostre càrrec, qui, per la seva joventut, potser no ho
recorda. Però segur que li han contat del caliu d’il·lusió que amarava els
cors dels migjorners. Jo diria que de tots els migjorners. Tant de bo que
puguem retrobar-nos, al llarg d’aquests quatre anys que ens esperen, i
sempre, amb el mateix caliu d’unitat i germanor d’aquells anys.
Molts dels que, aquell dia, van veure com es complia el seu desig de tenir
Ajuntament propi, avui ja no són entre nosaltres. Per ells, per la seva
memòria, jo els convido a tots, a tots, a què les nostres decisions
corporatives posem sempre, i per damunt de tot, el bé de la comunitat, la
unió de la nostra gent que vol viure en pau, i que espera del seu
ajuntament, que sigui el motor que dinamitzi el poble en aspectes tan
importants com el social, laboral, esportiu, de la tercera edat, etc. No
els defraudem.
Senyores regidores, senyors regidors, fa uns moments, en prometre els
nostres càrrecs, ho hem fet amb fidelitat al Rei i a la Constitució. Que
aquest sigui el nord de la nostra actuació durant els pròxims anys. La
nostra Constitució, en el seu articulat, recull l’essència per a la
convivència en pau, la norma que possibilita la igualtat i prosperitat dels
ciutadans. És aquest, i no un altre, el camí que hem de seguir en les
nostres actuacions.
I ja, per acabar, vull dir-lis a tots vostès, migjorneres i migjorners,
senyores i senyors que heu vingut a la celebració d’aquest acte important,
que el nostre grup assumint plenament la seva responsabilitat de governar,
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farà tot el que pugui i més, perquè aquest poble nostre que estimam, enceti
el camí que dugui a una convivència en pau i prosperitat.
A tots, moltes gràcies.”
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I, no havent-hi més assumptes a tractar, la batlessa aixeca la sessió, a
les 12.00 hores del dia indicat a l’encapçalament, de la qual s’estén
aquesta acta que, com a secretaria, certific.

Secretària interina - Catalina
Pons Marqués
Signatura electrònica
Es Migjorn Gran
Fecha:20/06/2019 12:29:11

La Batlessa - Antonia Camps
Florit
21/06/2019 9:08:50
Signatura electrònica
Es Migjorn Gran

