AJUNTAMENT DES CASTELL
(BALEARS)

08/19

ACTA DE LA SESSIÓ CONSTITUTIVA CELEBRADA PEL PLE DE
L'AJUNTAMENT DES CASTELL EL DIA 15/06/2019.
As Castell essent les 12:00h hores del dia 15.06.19, se reuniren al Saló
d'Actes d'aquest Ajuntament, les persones que a continuació s'expressen, a
l'objecte de celebrar sessió constitutiva de l'Ajuntament des Castell per al mandat
2019-2023 i per a la qual cosa havien estat prèviament convocades.
Assistents
Sra. Juana Escandell Salom
Sra. Noemí Gomila Carretero
Sr. Jordi Vidal Pons
Sr. Salvador Moragues Gomila
Sr. Joan Antoni Serra Puig
Sr. Óscar Gómez Jiménez
Sr. Gonçal Àlvar Seguí Chinchilla
Sra. Matilde Mamajón López
Sra. Begoña Mercadal Jiménez
Sr. Dionisio Marí Cervantes
Sr. Jaime Fedelich Carretero
Sr. José Manuel Mamajón López
Sr. Florencio Conde Camaros

PSIB-PSOE
PSIB-PSOE
PSIB-PSOE
PSIB-PSOE
SOM Es Castell
SOM Es Castell
SOM Es Castell
PP
PP
PP
PP
PP
PI

Sr. Miguel Angel Cardona Doyle (Secretari municipal)
Sr. Manuel Benito Reviriego (Interventor municipal)
Sra. Antonia Cardona Ameller (Tresorera municipal)
A la Casa Consistorial de l'Excm. Ajuntament des Castell, quan són les 12:00
hores del dia 15 de juny de 2019, el Sr. Secretari de la Corporació procedeix a
l'obertura de l'acte de celebració de la sessió pública de constitució de
l'Ajuntament, sota el següent ordre del dia:
ORDRE DEL DIA
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PRIMER.- CONSTITUCIÓ DE LA MESA D'EDAT
SEGON.- JURAMENT O PROMESA DELS REGIDORS I CONSTITUCIÓ DE
LA CORPORACIÓ
TERCER.- ELECCIÓ DE L'ALCALDE

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
PRIMER.- CONSTITUCIÓ DE LA MESA D'EDAT
Després de desitjar bon dia a tothom, el Sr. Secretari procedeix a la lectura de
l’article 195 de la Llei Orgànica 5/1985, del Règim Electoral General que
estableix els passos a seguir per a donar compliment a aquest primer punt de
l’ordre del dia
“Article 195
1. Les corporacions municipals es constitueixen en sessió pública el vintè dia
posterior a la celebració de les eleccions, llevat que s'hagi presentat un recurs
contenciós electoral contra la proclamació dels regidors electes, cas en què es
constitueixen el quarantè dia posterior a les eleccions.
2. Amb aquesta finalitat, es constitueix una mesa d'edat integrada pels elegits de
més i menys edat, presents a l'acte, i actua com a secretari el que ho sigui de la
corporació.
3. La mesa comprova les credencials presentades, o acreditacions de la
personalitat dels electes, sobre la base dels certificats que la Junta Electoral de
Zona hagi remès a l'ajuntament.
4. Realitzada l'operació anterior, la mesa declara constituïda la corporació si hi
concorren la majoria absoluta dels regidors electes. En cas contrari, se celebra
una sessió dos dies després, i queda constituïda la corporació sigui quin sigui el
nombre de regidors presents.”
Així mateix el Sr. secretari fa constar que s’ha donat compliment al que disposa
l’article 36.2 del ROF, atès que l’expedient d’inventari de béns municipals ha
estat a disposició dels regidors electes des del dia de la convocatòria de la sessió
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constitutiva i s’ha confeccionat acta extraordinària d’arqueig de dia 14-06-2019 a
la qual s’acompanyen els justificants de les existències en metàl·lic o valors
propis de la Corporació dipositats a la Caixa Municipal i/o Entitats bancàries,
signada per l’Alcalde en funcions, el Sr. Interventor i per la Sra. Tresorera,
aprofitant l’ocasió per agrair-los la presència en aquest acte.
Seguidament, i en compliment del precepte legal llegit i conforme al primer punt
de l’ordre del dia consistent en la CONSTITUCIÓ DE LA MESA D’EDAT, el
Sr. Secretari sol·licita la presència del Sr. DIONISIO MARÍ CERVANTES per
ser el regidor electe de major edat qui ha presentat la seva credencial de regidor
estesa pel President de la Junta Electoral de Zona, i ha donat oportú compliment
a allò disposat a l’article 75.7 de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local, PER TAL QUE PROMETI O JURI el càrrec de regidor i passi a ocupar la Presidència de la Mesa d’Edat.
El Sr. Secretari pren jurament del càrrec de regidor al Sr. Marí Cervantes, en els
termes establerts en el Reial Decret 707/1979 de 5 d’abril, i li posa la medalla de
regidor; seguidament el Sr. Marí Cervantes passa a ocupar la Presidència de la
Mesa d’Edat.
A continuació el Sr. Secretari sol·licita la presència del Sr. JORDI VIDAL
PONS, regidor electe de menor edat qui ha presentat la seva credencial de regidor
estesa pel President de la Junta Electoral de Zona, i ha donat oportú compliment
al disposat a l’article 75.7 de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim
Local, PER TAL QUE PROMETI O JURI el càrrec de regidor i passi a formar
part de la Mesa d’Edat.
El Sr. Marí Cervantes pren promesa de regidor al Sr. Vidal Pons en els termes establerts en el Reial Decret 707/1979 de 5 d’abril, i li posa la medalla de regidor,
quedant en conseqüència constituïda la Mesa d’Edat.
SEGON.- JURAMENT O PROMESA
CONSTITUCIÓ DE LA CORPORACIÓ

DELS

REGIDORS

I

Tot seguit, el Sr. President de la Mesa d’Edat demana al Sr. Secretari si tots els
regidors electes han presentat les seves declaracions de béns i drets patrimonials i
de participació en societats, d’incompatibilitats i activitats que els proporcionin o
puguin proporcionar ingressos, les liquidacions de l’Impost sobre la Renda de les
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Persones Físiques, i de l’Impost de Societats, si escau, així com les seves credencials.
El Sr. Secretari contesta afirmativament i indica que està en el seu poder la documentació requerida per l’article 75.7 de la Llei 7/85, Reguladora de les Bases de
Règim Local, així com les respectives credencials, comprovades i conformes.
Una vegada informat aquest extrem pel secretari municipal, el Sr. Vidal Pons crida un a un els regidors electes per ordre de llista més votada, i el Sr. Marí Cervantes, President de la Mesa d’Edat, seguint la formula establerta en el RD
707/1979, de 5 d’abril, els pren jurament o promesa per la seva consciència i honor de complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor/a amb lleialtat al
Rei i respectar i fer respectar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears, i entre ambdós membres de la Mesa d’Edat els posen les medalles; juren
el càrrec la Sra. Mamajón López, la Sra. Mercadal Jiménez, el Sr. Mamajón López, el Sr. Fedelich Carretero i el Sr. Conde Camaros; prometen el càrrec la Sra.
Escandell Salom, la Sra. Gomila Carretero i el Sr. Moragues Gomila; i prometen
el càrrec de regidor/a amb lleialtat al Rei per imperatiu legal el Sr. Serra Puig, el
Sr. Gómez Jiménez i el Sr. Seguí Chinchilla; finalment, i entre els aplaudiments
del públic assistent, els nous regidors passen a ocupar els seus respectius seients i
el President de la Mesa declara constituïda la Corporació
REGIDORS QUE INTEGREN LA CORPORACIÓ
NOM I LLINATGES

LLISTA ELECTORAL

DIONISIO MARÍ CERVANTES

PP

MATILDE MAMAJÓN LÓPEZ

PP

BEGOÑA MERCADAL JIMÉNEZ

PP

JOSÉ MANUEL MAMAJÓN LÓPEZ

PP

JAIME FEDELICH CARRETERO

PP

JUANA ESCANDELL SALOM

PSIB-PSOE

NOEMI GOMILA CARRETERO

PSIB-PSOE

SALVADOR MORAGUES GOMILA

PSIB-PSOE

JORDI VIDAL PONS

PSIB- PSOE

JOAN ANTONI SERRA PUIG

SOM Es Castell
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GONÇAL ÀLVAR SEGUÍ CHINCHILLA

SOM Es Castell

OSCAR GÓMEZ JIMÉNEZ

SOM Es Castell

FLORENCIO CONDE CAMARÓS

PI

TERCER.- ELECCIÓ DE L'ALCALDE
Una vegada constituïda la Corporació, per part de la Mesa d’Edat es demana a
les persones representants de les llistes de les diferents candidatures si en
presenten per a l’elecció d’Alcalde o d’Alcaldessa, contestant afirmativament els
representants del PP i PSIB-PSOE.
Per part de SOM Es Castell s’assenyala que el motiu pel qual no presenten
candidat es posarà de manifest a la posterior intervenció que es farà un cop
escollit al màxim representant de la Corporació.
Per part del representant del PI es manifesta que no es presenta candidat a
l’elecció d’Alcalde o d’Alcaldessa.
Així doncs, es presenten com a candidats a Alcalde o a Alcaldessa els regidors
que seguidament s’indiquen, que són els que encapçalen les seves corresponents
llistes:
CANDIDATS LLISTA ELECTORAL
SR. DIONISIO MARÍ CERVANTES
SRA. JUANA ESCANDELL SALOM

PP
PSIB- PSOE

Pren la paraula el Sr. Secretari manifestant que de conformitat i per acord de
totes les forces polítiques amb representació es va decidir procedir a la votació de
forma secreta l’elecció de l’Alcalde o d’Alcaldessa. Amb aquesta finalitat, es
crida un per un els membres del consistori, per tal que dipositin el seu vot dintre
de l’urna col·locada sobre la taula presidencial, i, finalment, s’indica que pertoca
emetre el seu vot als components de la Mesa d’Edat.
Efectuada la votació pels regidors i regidores, el Sr. Vidal Pons, prèvia obertura
de l’urna per part del Sr. Secretari, procedeix juntament amb aquest a l’escrutini
dels vots emesos, llegint el nom del candidat/a que figura a cadascuna de les
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paperetes que, seguidament lliura al President de la Mesa d’Edat, qui després de
verificar el recompte de vots, anuncia el resultat següent:
CANDIDATS VOTS OBTINGUTS EN LLETRA/EN NÚMERO
SR. DIONISIO MARÍ CERVANTES
SRA. JUANA ESCADELL SALOM
VOTS EN BLANC:
VOTS NULS:

CINC/5
SET/7
UN/1
CAP

A continuació, el Sr. President de la Mesa d’Edat manifesta que ha obtingut
majoria absoluta dels vots dels regidors la SRA. JUANA ESCANDELL SALOM
qui encapçala la llista del PSIB-PSOE, i, en conseqüència, la proclama
Alcaldessa electa des Castell, sol·licitant-li alhora si accepta el càrrec. Així
mateix el Sr. Marí Cervantes indica a la Sra. Escandell Salom que ha de procedir
a prometre o jurar el càrrec d’Alcaldessa.
Tot seguit la SRA. JUANA ESCANDELL SALOM manifesta que accepta el
càrrec d’Alcaldessa i posant la mà sobre la Constitució promet el càrrec
d’Alcaldessa davant el President de la Mesa d’Edat conforme la següent fórmula:
“Prometo per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del
càrrec de batllessa de l’Ajuntament des Castell, amb lleialtat al Rei i respectar i
fer respectar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears”.
A continuació el Sr. Marí Cervantes fa entrega a la Sra. Alcaldessa de la vara de
comandament, i tant els membres de la Mesa d’Edat com l’Alcaldessa s’incorporen als seus llocs, quedant dissolta la Mesa d’Edat, i presidint l’Alcaldessa des
d’aquell moment la sessió.
Complert l’objecte de la convocatòria intervenen tots els grups polítics amb representació.
El contingut de les intervencions es poden consultar al següent enllaç
Intervenció Sr. Marí Cervantes
https://vimeo.com/343624357#t=30m55s
Intervenció Sr. Serra Puig
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https://vimeo.com/343624357#t=31m50s
Intervenció Sr. Conde Camaros
https://vimeo.com/343624357#t=36m55s
Intervenció Sra. Escandell Salom, Alcaldessa
https://vimeo.com/343624357#t=38m09s
Finalitzada la seva intervenció, la Sra. Alcaldessa rep una generosa ovació per
part del públic assistent, present al saló de plens, com a felicitació.
No havent-hi més assumptes per tractar, s'aixeca la sessió, a les 12.40 hores del
dia 15.06.2019, de la qual s'estén la present acta. De tot açò jo, el secretari interí,
don fe.
La Batlessa
Sra. Juana Escandell Salom

El Secretari
Sr. Miguel Ángel Cardona Doyle

Signat as Castell, en la data de la signatura electrònica que consta al final
d’aquest document.
El vídeo que s'incorpora a la present acta està signat, mitjançant certificat digital,
per la batlessa, Sra. Juana Escandell Salom, i pel Sr. Miguel Ángel Cardona
Doyle, secretari interí de l’Ajuntament d’Es Castell, i es troba allotjat , per a la
seva comprovació de signatures, a:
https://drive.google.com/drive/folder14ON_oqqgGgClBwL__lq2_bZ9CrSa8Tc8
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