
 

 

 

ACTA DE LA SESSIÓ CONSTITUTIVA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
DE SENCELLES, CELEBRADA EN DATA 13.06.2015.  

 
Identificació de la sessió 
Caràcter:    Constitutiu 
Lloc de la reunió:   Sencelles, Sala d’Actes de la Casa de la Vila 
Data:    13 de juny de 2015 
Hora de començament: 11:00 hores  
Hora d’acabament: 12:40 hores 
Presents:   Bartomeu Morro Oliver 

Mercè Muntaner Mas 
Joan Miquel Chacón Nicolau 
Joan Carles Verd Cirer 
Pedro Llabrés Fontirroig 
Miquel Fiol Julià 
Maria del Rosario Roca García 
Antònia Vallès Ramis 

    Catalina Maria Salom Niell 
               Bernardino Colmillo Serra 
    Maria del Carme Reynés Llabrés  
Secretària Acctal:  Francisca Campaner Fiol 

 
Ordre del dia 
 
1. Constitució de la Mesa d’Edat. 
2. Comprovació de les credencials o acreditació de la personalitat dels 

regidors electes. 
3. Jurament o promesa dels regidors electes i constitució de la corporació. 
4. Elecció del batle. 
5. Presa de possessió del batle. 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
1. Constitució de la Mesa d’Edat 
 
La Secretària Acctal. explica 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 la Mesa d'Edat integrada pels  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
electes de més i de menys edat presents a l'acte i de la qual n’és secretària la 
de la corporació.  
 
En conseqüència, es constitueix la Mesa d’Edat, integrada pel senyor Miquel 
Fiol Julià, electe de més edat, que actua com a president, i per la Sra. Maria del 
Carme reynés Llabrés, electe de menys edat, presents a l’acte. 
 
El President de la Mesa d’Edat obre la Sessió Constitutiva. 
 
2. Comprovació de les credencials o acreditació de la personalitat dels 
regidors electes 
 
Atès el que disposa l’article 195.3 de la LOREG, segons el qual 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, en primer lloc, la Secretària Acctal dóna 
lectura extractada de l’acta de proclamació de candidats electes, tramesa per la 
Junta Electoral de Zona, on es fa constar que, d’acord amb els vots obtinguts 
per cada candidatura, el nombre de regidors electes de l’Ajuntament de 
Sencelles és el següent: 
 

Partit Socialista Obrer Espanyol a les Illes Balears, 2 regidors electes 
Més per Mallorca-APIB, 1 regidor electe 
El Pi-Proposta per les Illes Balears- 4 regidors electes 
Partit Popular, 3 regidors electes 
Volem Sencelles, 1 regidor electe 
 

D’acord amb aquests resultats, es proclamen regidors electes els candidats 
següents:  
 
Pel Partit Socialista Obrer Espanyol a les Illes Balears, els/les senyors/es 
Bartomeu Morro Oliver 
Mercè Muntaner Mas 
 
Pel partit Més per Mallorca-APIB, el senyor  
Joan Miquel Chacón Nicolau 
 
Pel partit El Pi-Proposta per les Illes Balears, els/les senyors/es 
Joan Carles Verd Cirer 
Pedro Llabrés Fontirroig 
Miquel Fiol Julià  
Maria del Rosario Roca García 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pel partit Popular, els/les senyors/es  
Antònia Vallès Ramis 
Catalina Maria Salom Niell 
Bernardino Colmillo Serra 
 
Per l’Agrupació d’Electors Volem Sencelles, la senyora 
Maria del Carme Reynés Llabrés 
 
La Secretària Acctal. informa que els regidors electes han presentat les seves 
credencials a la Secretaria de l’Ajuntament. 
 
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 Acctal. informa 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. 
 
3. Jurament o promesa dels regidors electes i constitució de la corporació 
 
Novament intervé la Secretària Acctal. per explicar que es cridaran un per un 
els regidors per ordre alfabètic, inclosos els regidors integrants de la Mesa. Els 
regidors es desplaçaran davant aquesta i prendran possessió del càrrec 
segons la fórmula legal. 
 
Tot seguit, la Secretària Acctal. crida un per un els regidors per ordre alfabètic. 
Els regidors van prenent possessió del seu càrrec davant la Mesa d'Edat, amb 
la lectura en veu alta de la següent fórmula legal:  
 
Jo, ... jur/promet per la meva consciència i pel meu honor de complir fidelment 
les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Sencelles amb lleialtat 
al rei, i de guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de 
l'Estat. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
afegint-se, en algun cas, incorporacions al text que no desvirtuen ni limiten el 
sentit de la fórmula legal.  
 
A cada un, el president de la Mesa d’Edat els lliura la Medalla de la Corporació i 
la Secretària de la Mesa d’Edat, els imposa l’emblema de pit. 
 
Una vegada que tots els regidors electes han pres possessió del càrrec, el 
president  de la Mesa d’Edat declara constituïda la corporació. 
 
4. Elecció del batle 
 
La Secretària Acctal. llegeix el que disposa l’article 196 de la LOREG referent a 
l’elecció del batle: 
 
Article 196 LOREG: 
En la mateixa sessió de constitució de la corporació es procedeix a l'elecció de 
batle, d'acord amb el procediment següent: 
a) Poden ser candidats tots els regidors que encapçalin les seves llistes. 
b) Si algun dels candidats obté la majoria absoluta dels vots dels regidors, és 

proclamat electe. 
c) Si cap dels candidats no obté aquesta majoria, és proclamat batle el regidor 

que encapçali la llista que hagi obtingut més vots populars en el municipi 
corresponent. En cas d'empat, es resoldrà per sorteig. 

 
La Secretària de la Mesa demana als caps de llista dels diversos partits polítics 
si es presenten com a candidats a la Batlia. De les seves respostes, s’extreu 
que són candidats: 
 

— Antònia Vallès Ramis, del Partit Popular 
— Joan Carles Verd Cirer, del partit El Pi-Proposta per les Illes.  
 

A continuació, la Secretària de la Mesa planteja el sistema de votació que s’ha 
d’utilitzar per elegir el batle. Proposa la votació ordinària, cosa que accepten 
per assentiment els regidors.  
 
A continuació es fa la votació ordinària per elegir el batle. S’obtenen els 
resultats següents: 
 

— Antònia Vallès Ramis: 3 vots a favor 
— Joan Carles Verd Cirer: 8 vots a favor 

 
 



Seguidament, el president de la Mesa d’Edat proclama batle el senyor Joan 
Carles Verd Cirer, que ha obtingut la majoria absoluta dels vots dels regidors. 
 
5. Presa de possessió del batle 
 
El batle electe pren possessió del seu càrrec davant el ple de l'Ajuntament per 
mitjà de la fórmula legal següent: 
 
Jo, Joan Carles Verd Cirer, jur per la meva consciència i pel meu honor complir 
fidelment les obligacions del càrrec de batle de l'Ajuntament de Sencelles, 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 el bastó de comandament.  
 
A continuació, el president declara dissolta la Mesa d'Edat i passa a presidir la 
sessió el Batle, que dóna la paraula als portaveus dels grups municipals. 
 
Inicia el seu torn la cap de llista de Volem Sencelles, la senyora Maria del 
Carme Reynés Llabrés, que manifesta que des de la seva Agrupació d’Electors 
es troben emocionats i contents, per la novetat que suposa la incorporació d’un 
agrupació com la seva al govern municipal: una passa més en favor de la 
democràcia directa i participativa en la que creuen. Volen fer feina amb 
respecte, i des del consens i la col.laboració. No poden defensar la pau al món 
si no la comencen des d’aquí.  
 
Seguidament intervé el cap de llista de Més per Mallorca-APIB, el senyor Joan 
Miquel Chacón Nicolau, que inicia la seva intervenció dignificant la memòria 
dels regidors que precediren la present Corporació. Recorda especialment la 
figura de Francesc Salas, de s’Erissal i, amb ell, els regidors que defensaren la 
llibertat, la justícia i els valors democràtics. Seguidament, agraeix el seu vot als 
223 sencellers i sencelleres, que esperen d’ell iniciatives per a una vida més 
digna i més justa per a tots els veïnats. 
 
A continuació, anuncia el seu suport a les polítiques que vagin encaminades 
cap a la transparència, l’honestedat, el seny i el sentit comú, amb les persones 
com a prioritat principal. També explica el seu recolçament a l’elecció del Sr. 
Joan Carles Verd com a Batle, al qual felicita novament, encara que el seu 
partit no pensa entrar al govern municipal a qualsevol preu. Detalla els dos  
principals punts de discrepància, que són les remuneracions als regidors i la 
modificació de les normes subsidiàries.  
 
Manifesta alt i clar el seu suport al preacord que recentment han signat PSOE, 
El Pi i Volem Sencelles, que es traduirà, de moment, en suport extern a l'equip 
de govern, sense tancar la porta a una possible futura entrada dins l'equip de 
govern. Aquest suport extern es concreta en una sèrie de punts: igualtat 
d’oportunitats en les contractacions municipals,  prioritat de la justícia social i la 
solidaritat, defensa del patrimoni, del medi ambient, de la identitat nacional, de 
la llengua i cultura catalanes, del dret a decidir dels sencellers per assolir 
majors i millors cotes de benestar... Acaba la seva intervenció amb cites de  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joan Fuster i Vicent Andrés Estellés, i amb un visca la terra.  
 
Seguidament, s’inicia el torn de paraula del Sr. Bartomeu Morro Oliver, cap del 
Partit Socialista Obrer Espanyol a les Illes Balears. Dóna les gràcies als 
presents i l’enhorabona als nous membres de la Corporació. Es permet fer ús 
d’unes paraules més planeres, però des del cor i en nom dels seus companys 
de grup. Recorda l’època emocionant i feliç que acaba de deixar com a batle 
sortint. Però també l’alegra deixar la Vara de Batlia, neta i impoluta a un bon 
amic, el Sr. Verd. Agraeix el seu vots als sencellers i sencelleres que el 
votaren, però també dóna les gràcies als que no es decidiren per la seva 
candidatura, perquè mai ha fet distincions, ni mirat carnets. Se’n va de batle, 
però queda a la Corporació per fer feina, amb un equip divers i plural. Es posa 
a disposició del Batle i de tots els sencellers i sencelleres. Acaba amb un 
“Manau feines”.  
  
A continuació, es dóna la paraula a la Sra. Antònia Vallès, cap de llista del 
Partit Popular, que dóna l’enhorabona al Batle, i recorda que ha estat la llista 
més votada. Agraeix el seu vot a totes les persones que varen donar suport a la 
seva candidatura i anuncia que, com sempre han fet, pensen en exercir una 
oposició constructiva. Demana al Sr. Batle que no s’exclogui ningú, que no es 
mirin carnets i que la política municipal no deixi ningú de banda.  
 
 
Després d'aquestes intervencions, conclou l'acte el Sr. Batle, que manifesta, en 
primer lloc, que vol agrair la confiança als sencellers i sencelleres que votaren 
la seva opció. Agraeix també als regidors que l’han votat per a la Batlia. 
S’alegra de veure la Sala de Plens plena de públic, perquè aquesta és i serà 
una prioritat per a l’Ajuntament: la transparència i la participació ciutadana. 
 
Seguidament, es refereix a un escrit que ha vist publicat a xarxes socials i que 
l’impulsen a demanar disculpes al Partit Popular per haver descuidat mantenir 
una conversa amb aquest grup. Era un escrit dur, amb raó, però amb tan bon to 
que mereix amb escreix aquesta petició pública de disculpes. Considera que 
tots els regidors han de donar exemple de respecte a les diversitats i 
convivència entre les persones. La convivència entre tots és prioritària. Tots 
podem cometre errors, tots podem rebre crítiques. Agraeix al Partit Popular la 
seva crítica i les bones formes per expressar-la.   
 
Diu que avui és un dia par parlar de futur. Creu que hem de fer feina tots junts, 
perquè tot és discutible i tot és negociable. En referència al document de pre-



pacte subscrit, considera que és un bon pacte, un bon inici. I passa a detallar-
ne els principals objectius: 
- un Ajuntament transparent i participatiu. 
- bons serveis a preus ajustats. 
- un municipi viu culturalment. 
- un Ajuntament solidari, viu i actiu.   
- sense renunciar al respecte a l’entorn i al medi ambient del municipi. 
- un municipi per viure-hi amb civisme i bona convivència ciutadana.  
- en definitiva, un municipi més just, més habitable i millor per tots.  
 
A aquesta tasca, convida i encoratja tots els regidors de la Corporació i tots els 
sencellers i sencelleres. Acaba dient que, en aquests mateixos moments, s’està 
desenvolupament a l’antic centre escolar de Can Bril una Fira d’Entitats. Anima 
als presents a anar-hi i participar. Acaba la seva intervenció desitjant sort i 
encert als regidors i amb un Visca Sencelles, Visca Mallorca i donant les 
gràcies a tots els sencellers.  
 
 
I, sense cap altre assumpte per tractar, el Sr. Batle aixeca la sessió, de la qual, 
com a Secretària Acctal, estenc aquesta acta. 
 
LA SECRETÀRIA ACCTAL,    EL BATLE,   
 
 
 
 
Francisca Campaner Fiol     Joan-Carles Verd Cirer 
        
 
 
 


