ACTA DE LA SESSIÓ DE CONSTITUCIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT I ELECCIÓ DEL
BATLE CELEBRADA EL DIA 16 DE JUNY DE 2007
A Sant Lluís, a les 12:00 hores de dia 16 de juny de 2007, es reuneixen a la sala d’actes
d’aquestes Cases Consistorials, prèvia convocatòria subscrita per Llorenç Carretero Tudurí, batle
que cessa, i de conformitat amb els articles 195 de la Llei orgànica de règim general electoral i
37.1 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, els
REGIDORS/ES electes en les darreres eleccions locals celebrades el dia 27.05.07, i que són:
BAILLO VADELL, MARIA NIEVES (PP)
CARRETERO TUDURÍ, LLORENÇ (PSOE)
COLL ALCINA, CRISTOBAL (PP)
CRUZ DALMAU, SERGI (PSM – ELS VERDS)
CUBAS PONS, JUAN (PSOE)
LORA BUZÓN, REMIGIO (PSM – ELS VERDS)
MARQUÉS PORTELLA, MARTINA CAROLINA (PSOE)
MELIA MERCADAL, MIQUEL (EM – EU)
MORRO FERRÁ, PEDRO (PP)
PONS DE MARCO, MARIA BELÉN (PSOE)
RUIZ MENA, RAMÓN (PSOE)
TUDURÍ MERCADAL, PEDRO (PP)
VIDAL PONS, CATALINA (PP)
Aquests regidors/es constitueixen la majoria absoluta dels regidors/es electes, ja que essent
tretze, hi han assistit tots tretze, per tal de fer la sessió pública extraordinària de Constitució de
la corporació.
Actua com a secretari el de la corporació, Isidro López de Hoyos Herrero.
PRIMER.- CONSTITUCIÓ DE LA MESA D'EDAT
Intervé el batle que cessa, Llorenç Carretero Tudurí, declarant oberta la sessió i sol·licitant del
secretari que faci la lectura de l’article 195 de la Llei orgànica del règim electoral general.
El secretari dóna compte de l’esmentat article, el qual diu:

“1. Las Corporaciones municipales se constituyen en sesión pública el vigésimo día
posterior a la celebración de las elecciones, salvo que se hubiese presentado recurso
contencioso-electoral contra la proclamación de los Concejales electos, en cuyo
supuesto se constituyen el cuadragésimo día posterior a las elecciones. -------------------2. A tal fin, se constituye una Mesa de Edad integrada por los elegidos de mayor y
menor edad, presentes en el acto, actuando como Secretario el que lo sea de la
Corporación. ------------------------------------------------------------------------------------------3. La Mesa comprueba las credenciales presentadas, o acreditaciones de la
personalidad de los electos con base a las certificaciones que al Ayuntamiento hubiera
remitido la Junta Electoral de Zona. --------------------------------------------------------------4. Realizada la operación anterior, la Mesa declarará constituida la Corporación si
concurren la mayoría absoluta de los Concejales electos. En caso contrario, se
celebrará sesión dos días después, quedando constituida la Corporación cualquiera que
fuere el número de Concejales presentes.” -----------------------------------------------------Seguidament, el batle que cessa, Llorenç Carretero Tudurí, sol·licita que es requereixin
els regidors electes de major i menor edat, per tal de constituir la mesa d’edat.
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El secretari informa que correspon la designació a Pedro Morro Ferrá i Cristobal Coll Alcina, els
quals han presentat la credencial oficial acreditativa de la seva condició de regidor i han
formalitzat la declaració d’interessos i la declaració sobre causes d’incompatibilitat i activitats.
Tot seguit, JUREN per la seva consciència i honor complir fidelment les obligacions
del càrrec de regidor, amb lleialtat al Rei, guardar i fer guardar la Constitució, com a
norma fonamental de l’Estat, i passen a ocupar el lloc designat a l’efecte, de manera que
queda constituïda la MESA D’EDAT per:

President:
* Pedro Morro Ferrá (PP), de 74 anys d’edat, regidor assistent de major edat.
* Cristobal Coll Alcina (PP), de 25 anys d’edat, regidor assistent de menor edat.
Secretari:
* Isidro López de Hoyos Herrero, secretari de la corporació.
Tot seguit, el batle que cessa, Llorenç Carretero Tudurí, lliura la vara de comandament, símbol
de l’Alcaldia, a Pedro Morro Ferrá, com a president de la mesa d’edat.
El batle que cessa, Llorenç Carretero Tudurí, abandona la mesa corporativa.
SEGON.- COMPROVACIÓ CREDENCIALS I JURAMENT O PROMESA DELS REGIDORS I
REGIDORES
A continuació, i per ordre del president, Pedro Morro Ferrá, el secretari dóna compte de l’acta
de proclamació elaborada per la Junta Electoral de Zona, relativa al resultat de les passades
eleccions locals. Així mateix, informa que els candidats electes, de conformitat amb el que
disposa l’article 75.5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
segons la redacció de l’article 4t de la Llei 9/1991, de 22 de març, han declarat sobre causes
de possible incompatibilitat i sobre qualsevol activitat que els proporcionàs o els pogués
proporcionar ingressos econòmics, així com sobre els seus béns patrimonials.
Seguidament, Pedro Morro Ferrá, president de la mesa d’edat, demana que el secretari
anomeni, individualment i per ordre alfabètic, cada un dels regidors/es electes.
El secretari els anomena i els regidors/es electes lliuren la credencial oficial acreditativa de la
seva condició de regidor/a i presten jurament o promesa d’acord amb el següent text:

“JUR / PROMET per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions
del càrrec de regidor, amb lleialtat al Rei, guardar i fer guardar la Constitució, com a
norma fonamental de l’Estat”
Maria Nieves Baillo Vadell, JUR
Llorenç Carretero Tudurí, JUR
Juan Cubas Pons, PROMET
Martina Carolina Marqués Portella, PROMET
Miquel Melia Mercadal, PROMET
Maria Belén Pons de Marco, PROMET
Ramón Ruiz Mena, JUR
Pedro Tudurí Mercadal, JUR
Catalina Vidal Pons, JUR
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“JUR / PROMET per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions
del càrrec de regidor, i per imperatiu legal, lleialtat al Rei, guardar i fer guardar la
Constitució, com a norma fonamental de l’Estat”
Sergi Cruz Dalmau, PROMET
Remigio Lora Buzón, PROMET
Realitzades les formalitats anteriors, Pedro Morro Ferrá, president de la mesa d’edat, declara
constituïda la corporació, en concórrer-hi la majoria absoluta dels regidors/es electes, en la
forma següent:
REGIDORS QUE INTEGREN LA CORPORACIÓ
Cognoms i noms
BAILLO VADELL, MARIA NIEVES
CARRETERO TUDURÍ, LLORENÇ
COLL ALCINA, CRISTOBAL
CRUZ DALMAU, SERGI
CUBAS PONS, JUAN
LORA BUZÓN, REMIGIO
MARQUÉS PORTELLA, MARTINA CAROLINA
MELIA MERCADAL, MIQUEL
MORRO FERRÁ, PEDRO
PONS DE MARCO, MARIA BELÉN
RUIS MENA, RAMÓN
TUDURÍ MERCADAL, PEDRO
VIDAL PONS, CATALINA

Llista electoral
PP
PSOE
PP
PSM – ELS VERDS
PSOE
PSM – ELS VERDS
PSOE
EM – EU
PP
PSOE
PSOE
PP
PP

TERCER.- ELECCIÓ DEL BATLE O BATLESSA; JURAMENT O PROMESA DEL BATLE O
BATLESSA I PRESA DE POSSESSIÓ
Intervé Pedro Morro Ferrá, president de la mesa d’edat, demanant al secretari que llegeixi les
disposicions legals relatives al procediment per a l’elecció del nou balte.
Tot seguit, el secretari dóna compte de l’article 196 de la Llei orgànica del règim electoral
general, el qual diu:

“En la misma sesión de constitución de la Corporación se procede a la elección de Alcalde,
de acuerdo con el siguiente procedimiento: ---------------------------------------------------------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. ------------------En los Municipios comprendidos entre 100 y 250 habitantes pueden ser candidatos a
Alcalde todos los Concejales; si alguno de los candidatos obtiene la mayoría absoluta de los
votos de los Concejales es proclamado electo; si ninguno obtuviese dicha mayoría será
proclamado Alcalde el Concejal que hubiere obtenido más votos populares en las elecciones
de Concejales”. --------------------------------------------------------------------------------------------
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Així mateix, dóna compte de l’article 40 del Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals, el qual diu:

“Art. 40. -----------------------------------------------------------------------------------------------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.” ----------------------------------------------------------------------------------------A continuació, Pedro Morro Ferrá, president de la mesa d’edat, anuncia que per a l’elecció del
batle en podran ser candidats tots els regidors/es que encapçalin les corresponents llistes
electorals i que serà proclamat batle qui obtengui la majoria absoluta, set o més vots. Així
mateix, anuncia que si cap no obtingués la dita majoria absoluta, serà proclamat batle el
regidor/a que hagués obtingut més vots populars a les eleccions, d’acord amb l’acta de
proclamació tramesa per la Junta Electoral de Zona.
Tot seguit, Pedro Morro Ferrá demana quins regidors/es es presenten com a candidats per ser
elegits batle; i anuncia que l’elecció es desenvoluparà mitjançant votació nominal, és a dir, es
podrà dir el nom del regidor/a votat en veu alta i, al mateix temps, s’haurà de dipositar la
papereta en una urna.
Es presenten els següents candidats:
-

Llorenç Carretero Tudurí (PSOE)
Maria Nieves Baillo Vadell (PP)

A continuació, el secretari reparteix entre els regidors/es electes tantes paperetes, impreses i en
blanc, com candidats presentats.
Seguidament, la totalitat dels regidors/es electes procedeixen a l’emissió del vot. El regidor
Miquel Melia Mercadal (EM – EU) mostra el seu vot en blanc i el diposita dins l’urna i el regidor
Pedro Morro Ferrá (PP) anuncia en veu alta el seu vot a favor de Maria Nieves Baillo Vadell i el
diposita dins l’urna. La resta de regidors dipositen el seu vot dins l’urna.
Realitzat l’escrutini de la votació, aquesta dóna el següent resultat:
-

Llorenç Carretero Tudurí (PSOE):
Maria Nieves Baillo Vadell (PP):
En blanc:

7 vots.
5 vots.
1 vot.

Vist l’escrutini dels tretze vots emesos per a l’elecció del batle d’aquesta corporació municipal i
el resultat que se’n deriva, i de conformitat amb la legislació vigent, Pedro Morro Ferrá,
president de la mesa d’edat, proclama Llorenç Carretero Tudurí batle de l’Excm. Ajuntament
de Sant Lluís, per haver obtingut la majoria absoluta dels vots emesos.
Tot seguit, i de conformitat amb el que estableixen l’article 18 del Reial Decret legislatiu
781/1986 i per l’article 40 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
corporacions locals, Pedro Morro Ferrá, president de la mesa d’edat, prega al regidor Llorenç
Carretero Tudurí, proclamat batle de l’Ajuntament de Sant Lluís, que juri o prometi el seu
càrrec.
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A continuació, Llorenç Carretero Tudurí presta promesa de complir les obligacions del càrrec de
batle, de conformitat amb la següent forma:

“JUR per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del
càrrec de batle amb lleialtat al Rei, guardar i fer guardar la Constitució, com
a norma fonamental de l’Estat”
Llavors, Pedro Morro Ferrá, president de la mesa d’edat, lliura al batle electe, Llorenç Carretero
Tudurí, la vara de comandament, símbol de l’Alcaldia.
Pren la paraula el senyor Carretero Tudurí. Dóna les gràcies per l’elecció. Manifesta que avui
s’obra una nova legislatura de quatre anys, de molta feina que queda d’ara per endavant, i que
està convençut que, després d’aquestes setmanes de converses, serà una legislatura d’entesa
i de compromís. Conclou demanant a tots que col·laborin i que participin, i quedant a la
disposició de tothom per qualsevol cosa.
Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que ja han passat quatre anys des que van jurar el seu
compromís amb el poble de Sant Lluís, i avui, una vegada més, s’han compromès a complir
amb les obligacions que el càrrec els imposa. Assenyala que despedim a unes persones per
donar entrada a unes altres i, tant als que repeteixen com a aquells que s’incorporen, en nom
del Partit Popular els dóna la benvinguda i els vol expressar, tan sols, un desig, que qualsevol
decisió que prenguin sigui el millor pel municipi de Sant Lluís. Així mateix, vol deixar clar que la
seva feina en el passat mandat, en cap moment, va ser pensant en ells, sinó que va ser una
labor desenvolupada en defensa dels interessos dels ciutadans i a partir d’avui, que comença
un nou mandat, obraran de la mateixa manera, és a dir, amb honestedat i rectitud.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que després de dia 27.05.07 molt s’ha xerrat del
fracàs del PSOE amb la figura del que avui torna a ser batle i des del Partit Popular no li dóna
l’enhorabona, que vol dir que “en bona hora sigui arribat”, però sí que li desitja encert i rectitud
amb la seva labor com a batle, rectitud que avui ja s’ha de començar a posar en dubte per una
raó molt senzilla, documents que no ens lliura per falta de voluntat política i açò origina
malestar i distanciament. Manifesta que, com a batle, ha de marcar les regles, demostrar amb
un canvi d’actitud la seva amplitud de mires. Així mateix, recorda que el batle va dir que les
eleccions posarien cada u en el seu lloc. I el poble així ho ha fet, el senyor Llorenç Carretero
governarà, però li recomana que canviï de tarannà si vol conservar la batlia.
Finalment, la Sra. Baillo Vadell manifesta que al PSM – Els Verds només li demana cohesió i
coherència política programàtica i a veure si es coneix la seva influència a l’hora de governar; i
a Esquerra de Menorca que, dins les seves possibilitats, faci aquesta política d’esquerres que
tant han defensat a la campanya. Per acabar, manifesta que el Partit Popular, amb la serietat
que els caracteritza, continuarà amb la labor d’oposició, i als ciutadans que han dipositat la
confiança en ells, els diu que assumeixen la responsabilitat que han posat en mans del Partit
Popular.
Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta, com a portaveu del PSM – Els Verds, la intenció que el
mandat municipal que avui comença sigui el debat serè i el respecte entre tots els regidors que
la gent de Sant Lluís ha volgut que siguem els seus representants en el consistori. Tot i les
diferències, hem estat capaços de formar un govern de coalició entre diferents partits, i açò els
empeny cap a la cultura de l’acord i la suma de programes i esforços per resoldre els problemes
que Sant Lluís té pendents. Així mateix, manifesta que, per la seva part, només els mou fer
camí decididament cap a un municipi, pensar per a les persones i el seu benestar i la
convivència respectuosa entre ells i amb el medi natural, i que vénen amb ganes de fer feina i
amb açò s’arromangaran.
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Finalment, el Sr. Lora Buzón manifesta que d’entrada també vol allargar la mà a tots els grups
per oferir-los facilitats en la seva feina de control, que també ha de ser de col·laboració, i les
aportacions que facin a favor del nostre poble sempre seran ben rebudes per la nostra part.
Conclou dient que vol fer una crida a la participació ciutadana en tots els seus àmbits de la
gestió municipal, i assenyala que Sant Lluís serà un gran poble amb benestar econòmic i social
si tots hi posam de la nostra part.
No havent-hi més intervencions, el batle dóna les gràcies per tota aquesta assistència de gent i,
tal com ha dit en la darrera expressió el portaveu PSM – Els Verds, tant de bo, que cada Ple
que es faci dins aquest Ajuntament sigui tan participatiu com avui i espera veurel’s més seguit
en aquestes cases consistorials. Gràcies i fins la pròxima.
I no havent-hi més assumptes a tractar, a les 12.30 hores el president aixeca la sessió i ordena
que se n’estengui la corresponent acta, que firmen els membres de l’Ajuntament en Ple amb
mi, el secretari, acta que certific.
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