Acta de sessió del Ple de l'Ajuntament

Identificació de la sessió
Núm.: 7/2019
Caràcter: constitutiu
Dia: 15 de juny de 2019
Hora: de 12 a 13.15 h, en primera convocatòria
Lloc: Saló Gòtic de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca
Assistents
Regidors i regidores
electes:
Sra. Joana Gomila Lluch
Sr. José López Bosch
Sra. Laura Anglada Seara
Sr. Andreu Cardona Mir (IND)
Sra. Maria Jesús Bagur Benejam (IND)
Sr. Pere Fiol Benejam (IND)
Sr. Damià Moll Cardona
Sr. Antonio Luís Juaneda Cabrisas
Sra. Juana María Pons Torres
Sra. Blanca de Olivar Oliver
Sr. Juan David Benejam Escanellas
Sra. María Antonia Taltavull Fernández (IND)
Sra. Noemí Camps Villalonga
Sr. Andreu Bosch Mesquida
Sra. Maria Gràcia Mercadal Marquès
Sra. Maria Alexandra Moll Taltavull
Sra. Ana María Pons Capella
Sr. Joan Triay Lluch
Sr. Eudimio José Carrasco González
Sra. Fàtima Anglada Ametller
Sr. Sergio Servera Moreno
Secretària:

(PSM MxM)
(PSM MxM)
(PSM MxM)
(PSM MxM)
(PSM MxM)
(PSM MxM)
(PSM MxM)
(PP)
(PP)
(PP)
(PP)
(PP)
(PSIB-PSOE Ciutadella)
(PSIB-PSOE Ciutadella)
(PSIB-PSOE Ciutadella)
(PSIB-PSOE Ciutadella)
(Cs)
(Cs
(Cs)
(UP-GxC)
(UP-GxC)

Sra. Caterina Barceló Martí
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Absents
Hi assisteixen tots.
Ordre del dia
1. Constitució de la mesa d’edat.
2. Constitució de la corporació.
3. Elecció del batle o de la batlessa.
4. Presa de possessió del càrrec de batle.
Desenvolupament de la sessió
En compliment del que està previst a l'article 195 de la Llei orgànica 5/1985 i al 32 del
Reglament orgànic municipal i, amb la prèvia convocatòria de la present sessió per part de
l’alcaldessa en funcions, se celebra la sessió constitutiva de l'Ajuntament, on es reuneixen
tots els regidors i les regidores electes en les darreres eleccions convocades per l'RD
444/2007, de 2 d'abril.
Intervé la secretària (https://vimeo.com/342721011#t=00m01s)
1. Constitució de la Mesa d’Edat
La secretària de la corporació llegeix, seguidament, l'article 195 de la Llei orgànica 5/1985,
de 19 de juny, sobre règim electoral general (LOREG), que disposa el següent: «Les
corporacions municipals es constitueixen en sessió pública el vintè dia posterior a la
celebració de les eleccions. Amb aquesta finalitat, es constituirà una mesa d’edat integrada
pels electes de major i menor edat, i actuant de secretària, la de la corporació»; i crida a qui
ha resultat electe de més edat, el senyor Andreu BOSCH MESQUIDA perquè presideixi la
mesa. També demana a l’electe de menor edat, la senyora Noemí CAMPS VILLALONGA,
perquè, assistits per la secretària, passin a constituir la Mesa d’Edat.
El
president
de
la
mesa
declara
(https://vimeo.com/342721011#t=02m05s)

constituïda

la

Mesa

d’Edat.

2. Constitució de la corporació
El president posa de manifest que es comprova que tots els senyors i les senyores electes
han presentat les seves credencials, així com la declaració de béns i d’activitats, a l’efecte
del registre d’interessos dels membres de la corporació.
Així mateix, es deixa constància de la posada a disposició de l’acta d’arqueig extraordinari i
de comprovació de l’Inventari de Béns i Drets de la corporació i dels seus organismes
autònoms.
Una vegada s’ha comprovat que han comparegut els electes que han de formar part de la
corporació, seguidament, es crida cadascun d’ells perquè prenguin possessió del càrrec de
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regidor o regidora. Es fa per ordre de llistes electorals, de major a menor nombre de sufragis
obtinguts en el procés electoral, i en darrer lloc ho faran els membres de la Mesa d’Edat.
La secretària crida un per un els electes perquè prenguin possessió del càrrec de regidor o
regidora per aquest ordre:
1) Sra. Joana Gomila Lluch
2) Sr. Andreu Cardona Mir
3) Sr. Damià Moll Cardona
4) Sra. Laura Anglada Seara
5) Sra. Maria Jesús Bagur Benejam
6) Sr. José López Bosch
7) Sr. Pere Fiol Benejam
8) Sr. Antonio Luis Juaneda Cabrisas
9) Sra. Blanca de Olivar Oliver
10) Sra. María Antonia Taltavull Fernández
11) Sr. Juan David Benejam Escanellas
12) Sra. Juana María Pons Torres
13) Sra. Maria Alexandra Moll Taltavull
14) Sra. Maria Gràcia Mercadal Marquès
15) Sr. Joan Triay Lluch
16) Sr. Eudimio José Carrasco González
17) Sra. Ana María Pons Capella
18) Sra. Fàtima Anglada Ametller
19) Sr. Sergio Servera Moreno
20) Sra. Noemí Camps Villalonga
21) Sr. Andreu Bosch Mesquida
El president els posa la medalla, una vegada han promès o jurat el càrrec, que els ha estat
entregada per la senyora Camps Villalonga.
Es fa constar que els regidors electes, la Sra. Joana Gomila Lluch, el Sr. Andreu Cardona
Mir, el Sr. Damià Moll Cardona, la Sra. Laura Anglada Seara, la Sra. Maria Jesús Bagur
Benejam, el Sr. José López Bosch i el Sr. Pere Fiol Benejam han afegit a la fórmula de
promesa l'expressió: “...per imperatiu legal”. El Sr. Joan Triay Lluch ha dit a la fórmula de
jurament: "...amb lleialtat a Espanya", en lloc de: "...amb lleialtat al rei"; i ha dit :"...i guardar i
fer guardar la Constitució com a norma fonamental de la nació espanyola", en lloc de: "...com
a norma fonamental de l'Estat"; el Sr. Eudimio José Carrasco González ha dit a la fórmula de
promesa: "...amb lleialtat a Espanya" en lloc de: "...amb lleialtat al rei". La Sra. Fàtima
Anglada Ametller ha dit a la fórmula de promesa: "...amb lleialtat; i guardar, per imperatiu
legal, i fer guardar, la Constitució". I el Sr. Sergio Servera Moreno a la fórmula de promesa ha
dit: "...amb lleialtat al rei per imperatiu legal".
Així mateix, es fa constar que la Sra. Blanca de Olivar Oliver, el Sr. Juan David Benejam
Escanellas, la Sra. Juana María Pons Torres i la Sra. Ana María Pons Capella han emprat la
fórmula de jurament.
Una vegada han pres possessió tots els electes, el president de la mesa declara constituïda
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la corporació, que queda de la manera següent:
Sra. Joana Gomila Lluch
Sr. José López Bosch
Sra. Laura Anglada Seara
Sr. Andreu Cardona Mir (IND)
Sra. Maria Jesús Bagur Benejam (IND)
Sr. Pere Fiol Benejam (IND)
Sr. Damià Moll Cardona
Sr. Antonio Luís Juaneda Cabrisas
Sra. Juana María Pons Torres
Sra. Blanca de Olivar Oliver
Sr. Juan David Benejam Escanellas
Sra. María Antonia Taltavull Fernández (IND)
Sra. Noemí Camps Villalonga
Sr. Andreu Bosch Mesquida
Sra. Maria Gràcia Mercadal Marquès
Sra. Maria Alexandra Moll Taltavull
Sra. Ana María Pons Capella
Sr. Joan Triay Lluch
Sr. Eudimio José Carrasco González
Sra. Fàtima Anglada Ametller
Sr. Sergio Servera Moreno

(PSM MxM)
(PSM MxM)
(PSM MxM)
(PSM MxM)
(PSM MxM)
(PSM MxM)
(PSM MxM)
(PP)
(PP)
(PP)
(PP)
(PP)
(PSOE)
(PSOE)
(PSOE)
(PSOE)
(Cs)
(Cs
(Cs)
(UP-GxC)
(UP-GxC)

3. Elecció del batle o de la batlessa
Seguidament, el president de la mesa, el Sr. BOSCH MESQUIDA, sol·licita a la secretària
que llegeixi l'article 196 de la Llei orgànica 5/1985 de règim electoral general, el qual
estableix el procediment per a l'elecció de l'Alcaldia. Una vegada realitzada, el president de la
mesa sol·licita dels senyors regidors caps de les llistes que manifestin si són candidats a
l'Alcaldia, i a la petició contesten: la Sra. Joana GOMILA LLUCH manifesta que és candidata
per la llista del PSM Més per Menorca; el Sr. Antonio Luís JUANEDA CABRISAS manifesta
que el Grup del Partit Popular (PP) no presenta cap candidat a l’Alcaldia; la Sra. Noemí
CAMPS VILLALONGA manifesta que el Grup Municipal Socialista (PSOE) no presenta cap
candidat a l’Alcaldia; la Sra. Ana María PONS CAPELLA manifesta que és candidata per la
llista de Ciutadans (Cs); la Sra. Fàtima ANGLADA AMETLLER manifesta que el Grup Gent x
Ciutadella (GxC) no presenta cap candidat ni cap candidata a l’Alcaldia.
Tot seguit, el president declara que són candidates al càrrec d’alcaldessa les senyores Joana
Gomila Lluch i Ana María Pons Capella.
El president segueix i diu que s’indica que la votació per a l'elecció de l'alcaldessa es farà
mitjançant votació secreta, per la qual cosa s’haurà de marcar amb una creu la candidata per
la qual s’opti en les paperetes que es repartiran seguidament, i que després s’hauran de
dipositar a l’urna. Diu que es passarà l’urna a fi que els senyors regidors i les senyores
regidores no s’hagin d’aixecar.
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Una vegada efectuada la votació mitjançant paperetes secretes dipositades a l'urna i realitzat
l'escrutini, es produeixen els resultats següents:
Nom de la candidata

Núm. vots

Joana GOMILA LLUCH
Ana María PONS CAPELLA

13 vots
3 vots

Vots en blanc
Total de vots emesos

5 vots
21 vots

Havent obtingut 13 vots, la candidata que encapçala la llista del PSM Més per Menorca, la
Sra. Joana GOMILA LLUCH, ha obtingut la majoria absoluta i, de conformitat amb l'article
196 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, de règim electoral (LOREG), resulta
l'alcaldessa electa, i se la crida perquè prengui possessió del càrrec d’alcaldessa de
l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca.
4. Presa de possessió del càrrec de batle
Tot seguit i de conformitat amb l’article 18 de l'RDL 781/86 i el 40 del Reglament
d'organització i funcionament de règim jurídic de les entitats locals, la senyora Joana
GOMILA LLUCH promet el càrrec com a alcaldessa de la corporació, davant el president de
la Mesa, mitjançant la fórmula legal següent:
Promet fidelment complir les obligacions del càrrec de batlessa de l’Ajuntament de Ciutadella
de Menorca i, per imperatiu legal, amb lleialtat al rei, i guardar i fer guardar la Constitució
com a norma fonamental de l'Estat.
El president de la Mesa li lliura la vara de comandament.
A continuació, el president declara dissolta la Mesa d'Edat i passa a presidir la sessió
l'alcaldessa, que dóna la paraula als caps de llista.
Intervé el senyor Juaneda Cabrisas (https://vimeo.com/342721011#t=24m30s)
Intervé la senyora Camps Villalonga: (https://vimeo.com/342721011#t=28m26s)
Intervé la senyora Pons Capella (https://vimeo.com/342721011#t=33m22s)
Intervé la senyora Anglada Ametller (https://vimeo.com/342721011#t=39m19s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/342721011#t=42m06s)
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I, en no haver-hi més assumptes a tractar, l'alcaldessa aixeca la sessió, de la qual s'estén
aquesta acta, que, com a secretària certific.
La secretària

Vist i plau
L'alcaldessa

El vídeo que s’incorpora en aquesta acta està signat mitjançant certificat per l’alcaldessa, la
senyora Joana Maria Gomila Lluch, i per la senyora Caterina Barceló Martí, secretària de
l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca, i es troba allotjat per a la seva comprovació de
signatures a: https://drive.google.com/open?id=1r_SCsegw_IHn-7rlnIAo95aoEc3HC8lQ
Pel que fa als enllaços de la videoacta que s’indiquen, aquests es reprodueixen a la
plataforma Vimeo.
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