
Acta de constitució de la corporació

Identificació de la sessió

Núm.: 11/2019
Caràcter: constitutiva
Data: 15 de juny de 2019
Horari: de 10.30 a 11.00 h
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial de l'Ajuntament de Selva

Assistents

— Joan Rotger Seguí, Partit PP 
— Cristòfol Barceló Mestre, Partit PP 
— Rafel Gelabert Tortella, Partit PP 
— Beatriz Lechuga Tortella, Partit PP
— Margalida Vicens Alzamora, Partit PP
— Manuel José Barredo Enrique, Partit PP
— Gabriel Morro Arrom, Partit Arrelam
— Sebastià Mulet Seguí, Partit Arrelam
— Antònia Rotger Moyà, Partit Arrelam
— Maria Martina Sastre Torrens, Partit PSOE
— Joana Maria Coll Sampol, Partit Pi-Proposta per les Illes

— Maria Magdalena Vicens Pons, secretària interventora

Absents

Ordre del dia

1. Formació de la Mesa d’Edat la qual presidirà la sessió, formada pel regidor de major edat i el de
menor edat dels presents

2. Comprovació  per  la  Mesa  d’Edat  de  les  credencials  i  de  la  presentació  de  declaracions
d’interessos i béns

3. Declaració de constitució de la Corporació si assisteixen, al manco, els membres que conformin
la majoria absoluta de la mateixa

4. Presa  de  possessió  dels  regidors  mitjançant  jurament  o  promesa  de  l’acatament  de  la
Constitució.

5. Elecció de batle.



6. Proclamació de batle i presa de possessió del mateix.

7. Posta  a  disposició  dels  regidors  presents  de  l’Inventari  Municipal  i  de  l’Acta  d’Arqueig
extraordinari.

Desenvolupament de la sessió

1. Formació de la Mesa d’Edat la qual presidirà la sessió, formada pel regidor de major
edat i el de menor edat dels presents

La secretària inicia la sessió i manifesta que d’acord amb el que disposen els articles 195.2 de la
Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, de règim electoral general (LOREG), i 37.2 del Reial decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d'organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals (ROF), s’ha de constituir una Mesa d'Edat integrada pels electes
de més i de menys edat presents a l'acte i de la qual n’és secretari el de la corporació. 
Seguidament, exposa que en conseqüència, es constitueix la Mesa d’Edat, integrada pel senyor
Cristòfol Barceló Mestre, electe de més edat que actua com a president i per la senyora Margalida
Vicens Alzamora, electe de menys edat que actua com a vocal, presents a l’acte.

La secretària demana al Sr. Cristòfol Barceló que procedeixi a emetre el seu jurament o promesa.

El Sr. Cristòfol Barceló manifesta promet per la meva consciència i honor complir fidelment les
obligacions del  càrrec de regidor  de l’Ajuntament de Selva amb lleialtat  al  rei  i  guardar  i  fer
guardar la Constitució com a norma fonamental del l’Estat.

La secretària exposa que el Sr. President de la Mesa d’Edat passa a presidir la sessió i demana a la
Sra. Margalida Vicens Alzamora que procedeixi a emetre el seu jurament o promesa.

La Sra.  Margalida Vicens  manifesta jur  per  la  meva consciència  i  honor complir  fidelment  les
obligacions del  càrrec de regidor  de l’Ajuntament de Selva amb lleialtat  al  rei  i  guardar  i  fer
guardar la Constitució com a norma fonamental del l’Estat.

2.  Comprovació  per  la  Mesa  d’Edat  de  les  credencials  i  de  la  presentació  de
declaracions d’interessos i béns

La secretària esmenta que  l’article 195.3 de la LOREG concreta que correspon a la Mesa d’Edat
comprovar les credencials presentades o les acreditacions de la personalitat dels electes d'acord
amb les certificacions que la Junta Electoral de Zona hagi tramès a l'Ajuntament.
Afegeix que l’acta de proclamació de candidats electes, tramesa per la Junta Electoral de Zona, fa
constar que, d’acord amb els vots obtinguts per cada candidatura, el nombre de regidors electes
de l’Ajuntament de Selva és el següent:

— Partit Popular (PP), 6 regidors electes
— Arrelam- APIB, 3 regidors electes



— Partit Socialista de les Illes Balears (PSIB PSOE), 1 regidor electe
— El Pi-Proposta per les Illes Balears (El Pi), 1 regidor electe

Seguidament  exposa  que  d’acord  amb  aquests  resultats,  es  proclamen  regidors  electes  els
candidats següents: 

— SR. JOAN ROTGER SEGUI
— SR. CRISTOFOL BARCELO MESTRE
— SR. RAFEL GELABERT TORTELLA
— SRA. BEATRIZ LECHUGA TORTELLA
— SRA. MARGALIDA VICENS ALZAMORA
— SR. MANUEL JOSÉ BARREDO ENRIQUE
— SR. GABRIEL MORRO ARROM
— SR. SEBASTIA MULET SEGUI
— SRA. ANTONIA ROTGER MOYA
— SR. MARIA MARTINA SASTRE TORRENS 
— SRA. JUANA MARIA COLL SAMPOL

A  continuació,  la  Mesa  d’Edat  comprova  la  coincidència  de  les  credencials  amb  l’acta  de
proclamació tramesa per la Junta Electoral de Zona. La Mesa constata la coincidència.

La  secretària  explica  que tots els  regidors  electes  han presentat  les  declaracions  d’interessos
requerides per l’article 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local
(LRBRL). Per tant, tots els regidors electes han complit els requisits previs necessaris per poder
prendre possessió dels seus càrrecs i es pot procedir a la constitució de la corporació.

El president de la Mesa, Cristòfol Barceló, convida als regidors electes a que exposin en aquest
acte  si  els  afecta  alguna  causa  d’incompatibilitat  sobrevinguda  amb  posterioritat  a  la  seva
proclamació d’acord amb els articles 6, 7, 177 i 178 de la Llei Orgànica 5/1985 del Règim Electoral
General.

3. Declaració de constitució de la Corporació si assisteixen, al manco, els membres que
conformin la majoria absoluta de la mateixa

La  secretària  esmenta  que  la  normativa  aplicable  a  la  constitució  dels  nous  Ajuntaments  es
conforma per l’article 195 de la Llei Orgànica 5/1985, del Règim Electoral General, el qual disposa
el següent: 

1. Les Corporacions Municipals es constitueixen en sessió pública el dia vint posterior a la
celebració de les eleccions, llevat que s’hagués presentat recurs contenciós-electoral contra
la proclamació dels regidors electes, que en aquest cas, es constitueixen el quaranta dia
posterior a les Eleccions.

2. A tal  fi,  es constitueix  una Mesa d’Edat integrada pels  elegits  de major  i  menor edat,
presents a l’acte, actuant com a Secretari el que ho sigui de la Corporació.

3. La Mesa comprova les  credencials  presentades,  o  acreditacions  de la  personalitat  dels
electes amb base a les certificacions que l’Ajuntament hagués remès la Junta Electoral de



Zona.

4. Realitzada l’operació anterior, la Mesa declararà constituïda la Corporació si concorren la
majoria  absoluta  dels  regidors  electes.  En  cas  contrari,  es  celebrarà  sessió  dos  dies
després,  quedant  constituïda  la  Corporació  qualsevol  que  fos  el  nombre  de  regidors
presents”.

Seguidament, conclou que a dita sessió hi assisteixen la majoria absoluta del membres electes, per
tant, queda constituïda la Corporació.

4. Presa de possessió dels regidors mitjançant jurament o promesa de l’acatament de
la Constitució

El president de la Mesa, Cristòfol Barceló, exposa que de conformitat amb l’apartat 8 de l’article
108 de la Llei Orgànica 5/1985, del Règim Electoral General, modificat per la Llei Orgànica 8/1991,
per la presa de possessió i adquisició de la plena condició del càrrec de regidor, complerts els
requisits previs, els candidats han de jurar o prometre acatament a la Constitució.

La secretària informa que a continuació, es procedirà a cridar als Senyors regidors electes perquè
prestin jurament o promesa i són els següents, seguint l'ordre decreixent d'obtenció de vots.

El senyor Joan Rotger Seguí manifesta «jur per la meva consciència i honor complir fidelment les
obligacions del  càrrec de regidor  de l’Ajuntament de Selva amb lleialtat  al  rei  i  guardar  i  fer
guardar la Constitució com a norma fonamental del l’Estat».

El senyor Rafel Gelabert Tortella manifesta «jur per la meva consciència i honor complir fidelment
les obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament de Selva amb lleialtat al rei i guardar i fer
guardar la Constitució com a norma fonamental del l’Estat».

La  senyora  Beatriz  Lechuga  Tortella  manifesta  «jur  per  la  meva  consciència  i  honor  complir
fidelment les obligacions del  càrrec de regidor  de l’Ajuntament  de Selva  amb lleialtat  al  rei  i
guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental del l’Estat».

El  senyor  Manuel  José  Barredo  Enrique  manifiesta  “juro  por  mi  consciencia  y  honor  cumplir
fielmente las obligaciones del cargo de regidor del Ayuntamiento de Selva con lealtad al rey y
guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado”.

El  senyor  Gabriel  Morro  Arrom  manifesta  «promet  per  la  meva  consciència  i  honor  complir
fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament de Selva i guardar i fer guardar la
Constitució com a norma fonamental del l’Estat sense renunciar als valors republicans i al dret
d’autodeterminació del poble. Promet, també, que faré feina en benefici del Municipi de Selva per
aportar solucions als problemes que ens afecten a tots i totes».

El  senyor  Sebastià  Mulet  Seguí  manifesta  «promet  per  la  meva  consciència  i  honor  complir
fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament de Selva amb lleialtat al poble i



guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental del l’Estat».

La senyora Antònia Rotger  Moyà manifesta  «promet  per  la  meva consciència i  honor complir
fidelment les obligacions del càrrec de regidora de l’Ajuntament de Selva i guardar i fer guardar la
Constitució com a norma fonamental del l’Estat sense renunciar als valors republicans i al dret
d’autodeterminació  del  nostre  poble.  Promet,  així  mateix,  dur  a  terme la  meva  tasca  com a
regidora amb transparència i cercant sempre el bé comú».

La senyora Maria Martina  Sastre Torrens manifesta  «promet  per  la  meva consciència  i  honor
complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament de Selva amb lleialtat al rei
i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental del l’Estat».

La senyora Joana Maria Coll Sampol manifesta «promet per la meva consciència i honor complir
fidelment les obligacions del  càrrec de regidor  de l’Ajuntament  de Selva  amb lleialtat  al  rei  i
guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental del l’Estat».

El  pres¡dent de la  Mesa, Cristòfol  Barceló,  dóna la  paraula als  membres del  Consistori  per  si
qualcun vol emetre unes paraules.

5. Elecció de batle

La secretària llegeix l’article 196 de la Llei Orgànica 5/1985, del Règim Electoral General, pel qual
s’estableix el procediment per l’elecció de batle, preveu que a la mateixa sessió de constitució de
la Corporació es procedeix a l’elecció de batle, d’acord amb el següent procediment:

a) Poden ser candidats tots els regidors els quals encapçalin les seves corresponents llistes

b) Si qualcun d’ells obté la majoria absoluta dels vots dels regidors, serà proclamat electe

c) Si cap d’ells obté dita majoria, és proclamat batle el regidor el qual encapçali la llista que
hagi obtingut major nombre de vots populars en el corresponent Municipi.

Seguidament, dóna lectura dels possibles candidats:

POSSIBLES CANDIDATS                    LLISTA ELECTORAL              VOTS OBTINGUTS
D. Joan Rotger Seguí                         Partit Popular            1.214
D. Gabriel Morro Arrom               Partit Arrelam-APIB            546
D. Maria Martina Sastre Torrens         Partit Socialista  301
D. Joana Maria Coll Sampol     Partit Pi-Proposta per les Illes        196

El president de la Mesa, Cristòfol Barceló, demana als caps de llista dels diversos partits polítics si
es presenten com a candidats a la batlia.

Els caps de llista un per un, de forma decreixent en l'obtenció de vots obtinguts, es posen en peu i
emeten si presenten o no la seva candidatura a la batlia.

- Joana Maria Coll Sampol manifesta que «no em present com a candidata a la batlia».



-Maria Martina Sastre Torrens manifesta que «no em present com a candidata a la batlia».

-Gabriel Morro Arrom manifesta que «sí em present com a candidat a la batlia».

-Joan Rotger Seguí manifesta « sí em present com a candidat a la batlia».

La secretària esmenta que, per tant, són candidats a la batlia: 
  
- Gabriel Morro Arrom 

- Joan Rotger Seguí

El president de la Mesa, Cristòfol Barceló, proposa la votació ordinària, per l’elecció del batle.

Tots els regidors accepten per assentiment.

A continuació té lloc la votació ordinària per elegir el batle i s’obtenen els següents vots:

-Vots a favor del candidat a la batlia Gabriel Morro: cinc vots a favor per part dels regidors del
Partit Arrelam, Gabriel Morro, Antònia Rotger i Sebastià Mulet; un per part de la regidora del Partit
PSOE-PSIB, Maria Martina Sastre; i un per part de la regidora del Partit Pi- Proposta per les Illes
Joana Maria Coll Sampol. 
I sis vots en contra per part dels regidors del Partit Popular, Joan Rotger, Cristòfol Barceló, Rafel
Gelabert, Beatriz Lechuga, Margalida Vicens i José Manuel Barredo.

-Vots a favor del candidat a la batlia Joan Rotger: sis vots a favor per part dels regidors del Partit
Popular, Joan Rotger, Cristòfol Barceló, Rafel Gelabert, Beatriz Lechuga, Margalida Vicens i José
Manuel Barredo; 
I cinc vots en contra per part dels regidors del Partit Arrelam, Gabriel Morro, Antònia Rotger i
Sebastià Mulet; un per part de la regidora del Partit PSOE-PSIB, Maria Martina Sastre; i un per part
de la regidora del Partit Pi- Proposta per les Illes Joana Maria Coll Sampol. 

La secretària resol que el candidat que ha obtingut la majoria absoluta dels vots emesos pels
membres de la Corporació municipal, és Joan Rotger Seguí i, per tant, queda proclamat batle de
l'Ajuntament de Selva.

6. Proclamació de batle i presa de possessió del mateix

El batle electe pren possessió del seu càrrec davant el ple de l'Ajuntament.

Joan  Rotger  manifesta «jur  per  la  meva  consciència  i  pel  meu  honor  complir  fidelment  les
obligacions del càrrec de batle de l'Ajuntament de Selva, amb lleialtat al rei, i guardar i fer guardar
la Constitució com a norma fonamental de l'Estat».

El Sr. Antoni Daniel Frontera li lliura el bastó de comandament.

A continuació, Joan Rotger passa a presidir la sessió, i emet el seu discurs de salutació un cop
cedida la paraula als regidors de la resta de partits. 



La  regidora  Joana  Maria  Coll  Sampol,  del  Partit  Pi-Plataforma  Independents,  emet  la  seva
enhorabona cap al batle electe.

La regidora Maria Martina Sastre, del Partit PSOE-PSIB, exposa el seu discrus.

El regidors Gabriel Morro, del partit Arrelam, emet el seu discrus.

Finalment, el batle emet el seu discurs de proclamació.

7.  Posta  a  disposició  dels  regidors  presents  de  l’Inventari  Municipal  i  de  l’Acta
d’Arqueig extraordinari

Després  de  les  intervencions,  la  interventora  entrega  una  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. Pel que fa a la documentació relativa a l'inventari del patrimoni
de la corporació, hi ha un inventari en procés d'elaboració de tots els béns immobles, vehicles i
mobles  amb valor  artístic,  per  la  qual  cosa a  dia  d'avui  encara  no es  disposa d'un  inventari
degudament aprovat i no és possible l'estricte compliment d'allò que disposa l'article 38.2 del ROF.

I, sense cap altre assumpte per tractar, el batle aixeca la sessió, de la qual, com a secretària,
estenc aquesta acta.

La secretària                      Vist i plau
          El batle
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