ACTA DE PLE DE L’AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA
Informació de la sessió
Carácter: extraordinària
Data: 16 de novembre de 2013
Hora: de les 12.00 a les 12.25 h
Lloc: sala de sessions
Assistents:
-

Jacqueline Volait Matrat (Batlessa-Presidenta)
Francisco Martorell Canals
Sebastián Alorda Roig
Maria José Bover Millanes
Lorenzo J. Sastre Crespí
Gaspar Villalonga Bover
Miquel Àngel Coll Canyelles
Antoni Coll Ballester
Joan Riutort Crespí

Paula Baltasar Cozar (secretària)
Ordre del dia

1. Presa de possessió del càrrec de regidor electe del sr. Gaspar Villalonga Bover
2. Elecció de Batle
Presideix la sessió la Sra. Jacqueline Volait Matrat per ser la regidora de major edad i
primera Tinent de Batle, i actua com a Secretària, la de la Corporació.
1. Presa de possessió del càrrec de regidor electe del sr. Gaspar Villalonga
Bover
Com a conseqüència de la renúncia del regidor i batle de la Corporació Guiem Crespí
Sastre, de la qual va prendre coneixement el Ple en Sessió Extraordinària celebrada el
dia 29 d’octubre de 2013, per la Junta Electoral de Zona ha estat remesa la Credencial
de Regidor corresponent a Gaspar Villalonga Bover.
L'article 108.8 de la Llei de Règim Electoral General estableix que “en el moment de
prendre possessió per adquirir la plena condició dels seus càrrecs, els candidats
electes han de jurar o prometre sometiment a la Constitució així com emplenar els
altres requisits previstos assenyalats en les lleis o reglaments respectius.”
Referent a això la fórmula de jurament ve establerta en l'article 1 del Reial decret
707/1979, de 5 d'abril, pel qual s'estableix la formula de jurament en càrrecs i funcions

públiques que disposa: “En l'acte de presa de possessió de càrrecs o funcions
públiques en l'Administració, qui hagi de prendre possesió formularà el següent
jurament o promessa: jur o promet per la meva consciència i honor complir fidelment
les obligacions del càrrec, amb lleialtat al Rei, guardar i fer guardar la Constitució com
a norma fonamental de l'Estat. El possessionari procedeix a fer la promessa.
Com a requisits previs prevists a la Llei per aquest acte l'article 75.7 de la Llei 7/1985,
de 2 d'Abril, Reguladora de les Bases del Règim Local estableix la condició que tots
els membres de les Corporacions Locals formulin abans de la presa de possessió en
el càrrec declaració sobre causes de possible incompatibilitat i sobre qualsevol activitat
que els proporcioni o pugui proporcionar ingressos econòmics i així mateix declaració
dels seus béns patrimonials. Es fa constar que el sr. Gaspar Villalonga Bover ha
presentat davant la Secretària les corresponents declaracions.
Seguidament Gaspar Villalonga Bover pren possessió del seu càrrec.
2. Elecció de Batle
La Presidenta llegeix la proposta que disposa: “Ates l´article 40 de la Llei Orgànica
5/1985, de 19 de juny i 37 del Reglament d´Organització, Funcionament i Règim
Jurídics de les Entitats Locals que disposa:
“1. La elección y destitución del Alcalde se rige por lo dispuesto en la legislación
electoral, sin perjuicio de la aplicación de las normas relativas al régimen de sesiones
plenarias del Ayuntamiento.
2. Quien resulte proclamado Alcalde tomará posesión ante el Pleno de la Corporación,
de acuerdo con la forma general establecida para la toma de posesión de los cargos
públicos.
………..
5. Vacante la Alcaldía por renuncia de su titular, fallecimiento o sentencia firme, la
sesión extraordinaria para la elección de un nuevo Alcalde se celebrará, con los
requisitos establecidos en la legislación electoral, dentro de los diez días siguientes a
la aceptación de la renuncia por el Pleno, al momento del fallecimiento o a la
notificación de la sentencia, según los casos.”
Ates l’article 196 de la Llei Orgànica 5/1985 de 19 de juny, que estableix el
procediment per l´elecció del Batle disposa:
“a) Pueden ser candidatos todos los Concejales que encabecen sus correspondientes
listas.
b) Si alguno de ellos obtiene la mayoría absoluta de los votos de los Concejales es
proclamado electo.
c) Si ninguno de ellos obtiene dicha mayoría es proclamado Alcalde el Concejal que
encabece la lista que haya obtenido mayor número de votos populares en el
correspondiente Municipio. En caso de empate se resolverá por sorteo.”
Quant als candidats a la batlia la Presidenta dona compte del seu escrit de renúncia de
la seva candidatura de data 15 de novembre de 2013, així dons ha ser cadidat el
regidor que li precedéix en llista del PP, així es presenten els següents candidats per
Batle:
El regidor que encapçala la llista del PP, D. Francisco Martorell Canals. El sr. Coll i el
sr. Coll Canyelles renuncien a presentar la seva candidatura.
CANDIDATS

LLISTA ELECTORAL

VOTS OBTINGUTS

A LES ELECCIONS
Francisco Martorell Canals

P.P.

587

Efectuada la votació pels regidors mitjançant votació ordinària s´obtè el següent
resultat:
Sr. Francisco Martorell Canals: 6 vots (Sr. Francisco Martorell, Sra. Jacqueline Volait
Matrat, Sr. Sebastian Alorda Roig, Sra. Maria José Bover Millanes, Sr. Lorenzo Juan
Sastre Crespí i Sr. Gaspar Villalonga Bover). Els dos regidors, Srs.Antoni Coll Ballester
i Joan Riutord Crespí, de la candidatura Més per santa Eugènia i el regidor de la
candidatura del PSOE, Miquel Angel Coll Canyelles s’abstenen.
A la vista del resultat de l´escrutini la Presidenta de la Mesa d´Edat proclama Batle
electe de l´Ajuntament al Sr. Francisco Martorell Canals, que encapçala la llista pel
P.P.
PRESA DE POSSESSIÓ
Seguidament el Sr. Batle electe jura complir fidelment les obligacions del càrrec de
Batle amb lleialtat al Rei i de guardar i fer guardar la Constitució com a norma
fonamental de l´Estat.
El sr. Martorell agraeix als presents i companys l’assistència a la sessió, vol fer la seva
presentació anomenant a la seva família i destaca que la recollida del bastó és un
orgull i un repte i destaca l’entrega, dedicació i honradesa del sr. Crespí, el descriu
com el millor batle que ha tingut el poble i demana un aplaudiment per la seva feina.
Destaca que el sr. Crespí ha deixat el llistó alt però que l’equip de govern intentarà fer
una feina de continuïtat. El sr. Martorell dona la benvinguda al nou regidor del que creu
que farà una bona feina. Dona les gràcies als companys de l’oposició i destaca que
continuarà la línea seguida fins ara i que nomes els demana diàleg, respecte i feina pel
poble.
El sr. Coll dóna la benvinguda a tots especialment a la sra. Presidenta del Parlament,
dona la benvinguda al nou batle i li demana també coherència, consideram, diu, que lo
important és estar a prop de la gent del poble, desitja al nou batle molta sort i destaca
que te una virtut que els altres batles no tenen, que és el seu coneixement del que és
estar a l’oposició, cosa que l’ajudarà a fer-ho millor. Dona l’enhorabona al nou regidor.
El sr. Coll Canyelles dona l’enhorabona i destaca que el fet de que el batle hagi donat
les gracies a l’oposició reflexa la bona relació amb aquesta, cosa que es veu reflectida
a les actes, i vol donar un marge de confiança al nou batle. El sr. Coll Canyelles
destaca la seva voluntat de col·laboració que implica així mateix la de discrepar d’allò
que no li sembli correcte, demana al batle diàleg que possibiliti la presa de decisions
que afavoresquin la millora del seu poble i que lluiti no sols aquí sinó també a Palma.
I sense haver més assumptes a tractar el President aixeca la sessió de tot el qual, com
a secretària, estenc l’acta.

VIST I PLAU,
LA BATLESSA EN FUNCIONS,

Sgt: Jacqueline Volait Matrat

LA SECRETÀRIA,

Sgt: Paula Baltasar Cozar

