
Acta de la sessió del Ple
Identificació de la sessió
Núm.: 14/2016
Caràcter: extraordinària 
Data: 27 d’octubre de 2016
Horari: de 12.00 h a 13.30 h
Lloc: planta baixa del Centre de Formació

Assistents

Joan Rotger Seguí, batle

Cristòfol Barceló Mestre, regidor del Grup PP

Rafel Gelabert Tortella, regidor del Grup PP

Antoni Ripoll Rotger, regidor del Grup PP

Joan Sastre Coll, regidor del Grup Pi-Plataforma Independents

Esperança Montiel López, regidora del Grup Pi-Plataforma Independents

Miquel Àngel Burguera Canals, regidor del Grup Pi-Plataforma Independents

Sandra López Caballol, regidora del Grup Pi-Plataforma Independents

Antoni Daniel Frontera Borrueco, regidor del Grup Arrelam

Joan Coll Sampol, regidor del Grup Arrelam

Joana Maria Coll Vidal, regidora del Grup Esquerres pel Poble

Mª Magdalena Vicens Pons, secretària interventora de la corporació

Absents

Ordre del dia

1. Constitució de la Mesa d'Edat
2. Lectura de la Moció de censura presentada pel Grup Pi-Plataforma Independents, Grup Arrelam i

Grup Esquerres pel Poble
3. Comprovació per la Mesa dels requisits que ha d’incloure la Moció presentada
4. Disposició de paraula als candidats a la batlia emetent expressament les seves acceptacions a la

batlia
5. Disposició de paraula al batle
6. Disposició de paraula als portaveus dels restants Grups municipals
7. Votació  nominal  i  pública  de  la  Moció  de  censura  presentada  pel  Grup  Pi-Plataforma

Independents, Grup Arrelam i Grup Esquerres pel Poble
8. Jurament o promesa del batle entrant i presa de possessió

Desenvolupament de la sessió

APERTURA DE LA SESSIÓ



La secretària de la corporació manifesta que avui ens reunim en sessió pública, amb els regidors i
les regidores que conformen la Corporació, atès els resultats de les passades eleccions locals de 24
de maig de 2015, i per raó de la presentació de l'escrit de moció de censura registrat en data 13
d'octubre de 2016 amb registre d'entrada núm. 1574/2016, per part dels regidors següents: Joan
Sastre Coll, Esperança Montiel López, Miquel Àngel Burguera Canals i Sandra López Caballol tots
ells del Grup municipal Pi-Plataforma Independents; Antoni Daniel Frontera Borrueco i Joan Coll
Sampol del Grup municipal Arrelam; i Joana Maria Coll  Vidal del Grup municipal Esquerres pel
Poble.

Seguidament explica que d'acord amb l'article 197.1 c), per part de la Secretària de la Corporació
es va notificar als regidors i regidores, en el termini d'un dia des de l'entrada de la Moció en el
Registre general, la convocatòria de la sessió, quedant així, tots assabentats.

A  més,  exposa  que  els  punts  que  conformen  l'ordre  del  dia  d'aquesta  convocatòria  són  els

següents:

1. Constitució de la Mesa d'Edat
2. Lectura de la Moció de censura presentada pel Grup Pi-Plataforma Independents, Grup Arrelam i
Grup Esquerres pel Poble
3. Comprovació per la Mesa dels requisits que ha d’incloure la Moció presentada
4. Disposició de paraula als candidats a la batlia emetent expressament les seves acceptacions a la
batlia
5. Disposició de paraula al batle
6. Disposició de paraula als portaveus dels restants Grups municipals
7. Votació  nominal  i  pública  de  la  Moció  de  censura  presentada  pel  Grup  Pi-Plataforma
Independents, Grup Arrelam i Grup Esquerres pel Poble
8. Jurament o promesa del batle entrant i presa de possessió

Concreta que les disposicions aplicables a la presentació i tramitació d'una moció de censura són
les previstes a l’article 197 de la Llei orgànica del règim electoral general i per a la seva aprovació
basta que els vots favorables siguin superiors als contraris, ja que la Llei no requereix cap majoria
qualificada.

PUNT 1 DE L'ORDRE DEL DIA →   Constitució de la Mesa d'Edat

La secretària de l'Ajuntament exposa que d'acord  amb l'article 197.1 d) de la Llei orgànica del
règim electoral general, es procedeix a la formació de la  MESA D'EDAT, que està presidida pel
regidor de major edat, com a vocal pel regidor de menor edat i pel secretari de la Mesa que és el
de la pròpia Corporació.  En aquest cas, la designació correspon a: la senyora Esperança Montiel
López (major edat) i Miquel Àngel Burguera Canals (menor edat).

Seguidament dóna per constituïda la MESA D'EDAT, composta per:

Presidenta: ESPERANÇA MONTIEL LOPEZ
Vocal: MIQUEL ANGEL BURGUERA CANALS
Secretari: MARIA MAGDALENA VICENS PONS



PUNT 2 DE L'ORDRE DEL DIA →   Lectura de la Moció de censura presentada pel Grup Pi-
Plataforma Independents, Grup Arrelam i Grup Esquerres pel Poble

La presidenta de la Mesa d’Edat procedeix a llegir l'escrit de la Moció de censura.

PUNT  3  DE  L'ORDRE  DEL  DIA  →  Comprovació  per  la  Mesa  dels  requisits  que  ha
d’incloure la Moció presentada

La presidenta i el vocal de la Mesa (Esperança Montiel López i Miquel Àngel Burguera Canals) han
comprovat que d'acord amb l'article 197 a), la Moció de censura presentada reuneix els requisits
següents, que són els requerits per la llei:

En primer lloc, ha estat proposada per la majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació.
En segon lloc, inclou un candidats a la batlia. Joan Sastre fins al mes de juliol de 2018 i des de
aquesta data fins a la finalització de la legislatura Antoni Frontera.
En tercer lloc, hi consta a l’escrit de la Moció l'acceptació del candidat que avui es proposarà a la
batlia fins el mes de juliol de 2018.
En darrer lloc, cap dels proponents de la moció forma o ha format part del grup municipal al qual
pertany el batle dins aquesta legislatura ni ha deixat de pertànyer al grup municipal al qual es va
adscriure a l'inici del seu mandat, per tant, no són d'aplicació els apartats dos i tres de la lletra a)
de l'article 197.

PUNT 4 DE L'ORDRE DEL DIA → Disposició de paraula al candidat a la batlia emetent
expressament la seva acceptació a la batlia

Es dóna la paraula al candidat a la batlia Joan Sastre, el qual manifesta la seva acceptació a la
batlia.

PUNT 5 DE L'ORDRE DEL DIA → Disposició de paraula al batle

Es dóna la paraula al batle.

PUNT 6 DE L'ORDRE DEL DIA → Disposició de paraula als portaveus dels restants Grups
municipals

Es dóna la paraula a Antoni Frontera.

Es dóna la paraula a Joana Maria Coll Vidal.

PUNT 7 DE L'ORDRE DEL DIA → Votació nominal  i  pública de la Moció de censura
presentada pel Grup Pi-Plataforma Independents, Grup Arrelam i Grup Esquerres pel
Poble



La secretària indica que, conclòs els torns de paraula, es procedeix a iniciar la votació de forma
nominal i pública de l’aprovació de la Moció de censura presentada per ordre de més a menys vots
obtinguts  a  les  darreres  eleccions  municipals.  Cada  regidor  procedirà  a  dir  el  seu  nom  i
seguidament a manifestar el seu vot a favor o en contra de la Moció de censura presentada i del
candidat a la batlia proposat.

Joan Rotger Seguí → Jo, Joan Rotger Seguí vot no a la Moció de censura presentada

Cristòfol Barceló Mestre → Demana la paraula. Seguidament diu jo, Cristòfol Barceló Mestre, vot
en contra de la Moció de censura presentada

Rafel  Gelabert  Tortella  → Jo,  Rafel  Gelabert  Tortella  vot  en  contra  de  la  Moció  de  censura
presentada pels grups de l’oposició i del nou candidat a la batlia

Antoni Ripoll Rotger → Demana la paraula i seguidament diu jo, Antoni Ripoll Rotger, vot en contra
de la Moció de censura presentada i del nou candidat a la batlia

Joan Sastre Coll → Jo, Joan Sastre Coll vot a favor de la Moció de censura presentada i del nou
candidat a la batlia

Esperança Montiel  López → Jo, Esperança Montiel  López, vot a favor  de la Moció de censura
presentada i del nou candidat a la batlia

Miquel Àngel Burguera Canals → Jo, Miquel Àngel Burguera Canals, vot a favor de la Moció de
censura presentada i del nou candidat a la batlia

Sandra López Caballol → Jo, Sandra López Caballol, vot a favor de la Moció de censura presentada
i del nou candidat a la batlia

Antoni Daniel Frontera Borrueco → Jo, Antoni Daniel Frontera Borrueco vot a favor de la Moció de
censura presentada i del nou candidat a la batlia

Joan Coll Sampol → Jo, Joan Coll Sampol vot a favor de la Moció de censura presentada i del nou
candidat a la batlia

Joana Maria Coll Vidal → Jo, Joana Maria Coll Vida vot a favor de la Moció de censura presentada i
del nou candidat a la batlia

La secretària exposa que s’han obtingut 7 vots a favor, 4 vots en contra i 0 abstencions, per la qual
cosa, prospera la Moció de Censura, quedant automàticament proclamat batle el candidat proposat
pels firmants de la Moció de Censura, Sr. Joan Sastre Coll.
     

PUNT 8 DE L'ORDRE DEL DIA → Jurament o promesa del batle i presa de possessió

La secretària exposa que d'acord amb l'art. 18 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, i
40.2 del Reglament d'Organització, Funcionament i règim jurídic de les entitats locals, es requereix



a Joan Sastre Coll,  proclamat batle atès l’aprovació de la Moció de censura,  per a que presti
jurament o promesa.

Joan Sastre Coll diu: «promet per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del
càrrec  de  batle  de  l'Ajuntament  de  Selva,  guardar  i  fer  guardar  la  Constitució  com a norma
fonamental i l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears».

Finalitzades  les  intervencions,  la  interventora  entrega  un  acta  d'arqueig  que  incorpora  els
justificants de les existències en metàl·lic i valors propis de la corporació, dipositats a la caixa
municipal i a les entitats bancàries i la presidenta de la Mesa entrega la vara de comandament al
batle.



AJUNTAMENT DE SELVA                               Pàgina: 1

Data: 27/10/2016

Exercici Comptable: 2016 Hora: 10:00:00

ACTA D'ARQUEIG
Existències euros

COMPTES DE TRESORERIA
570 Caixa operativ a 146,96
57100 Caixabank - La Caixa c/c 0200001549 244.073,07
57101 Caixabank - La Caixa c/c 0200033366 54.955,87
57102 Caixabank - La Caixa c/c 0200061026 599.986,24
57103 Caixabank - La Caixa c/c 0200048906 82.763,77
57104 Caixabank - La Caixa c/c 0200112586 7.876,12
57105 BMN - Sa Nostra c/c 2000001110 17.000,12
57108 Banca March c/c 0000660188 50.105,29
57109 Bankia c/c 6000049416 441.120,21
57112 BBVA c/c 0200070611 1.718.567,58
57113 BBVA c/c 0201506104 680,00

TOTAL COMPTES DE TRESORERIA 3.217.275,23

Signat:

El responsable de tresoreria      La secretaria interventora

Simó Bonafé Rios                     Maria Magdalena Vicens Pons

El batle cessant El batle electe

Joan Rotger Seguí Joan Sastre Coll



Acords

1. Aprovar per set vots a favor (quatre del Grup Pi-Plataforma Independents, dos del Grup Arrelam
i un de la regidora del Grup Esquerres pel Poble), quatre vots en contra (del Grup PP) i zero
abstencions, la Moció de Censura presentada.

El batle aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.

 La secretària                     Vist i plau     

                                                                          El batle


