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ACTA DE LA SESSIÓ CONSTITUTIVA DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL
DE DIA 13 DE JUNY DE 2015

Data: 13/06/2015.
Hora començament: 12,00 hores.
Hora acabament: 12:30 hores.
Lloc: Saló de Plens.
ASSISTENTS:
Tomas Adrover Albertí
Joana Maria Bennasar Serra
Domingo Bonnin Daniel
Bartolome Caldes Quetglas
Joaquin Cantalapiedra Aloy
Maria Carme Garcia Cerda
Catalina Juan Pericas
Josefa Linares Capó
Aguas Santas Lobo Benitez
Pere Malondra Sanchez
Antoni Mir Llabres
Catalina Moll Isern
Antoni Ques Valls
Barbara Rebassa Bisbal
Laura Serra Martí
Coloma Terrasa Ventayol
Joan Gaspar Vallori Guayta

ACTUA COM A SECRETARI: Joan Seguí Serra
A la Sala de Sessions de l’Ajuntament d’Alcúdia, el dia tretze de juny de dos mil
quinze, essent les deu hores i trenta minuts, concorren, prèvia notificació al
respecte, els Regidors electes en les Eleccions Locals celebrades el proppassat
24 de maig de 2015, que constitueixen la majoria absoluta dels regidors electes i,
atès que són DESSET, han concorregut la totalitat d’aquests a l’efecte de
celebrar sessió pública extraordinària per a la constitució de la Corporació Local i
elecció de Batle.
Declarada oberta la sessió, el secretari de la corporació dóna la benvinguda a tots
als assistents dona comte de l’article 195 de la llei 5/1985, de 19 de juny, de
règim electoral general (LOREG) que determina els tràmits procedimentals que
han de ser seguits.
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A continuació el Secretari procedeix a donar la lectura de l’acta de la Junta
Electoral de Zona d’Inca, la qual en la seva part bastant diu:

Número de electores

12.178

Número de votos válidos

6.302

Número de votantes

6.415

Número de votos nulos

Número de votos a candidaturas

6.172

Número de votos en blanco 130

113

NÚMERO DE VOTOS OBTENIDO POR CADA CANDIDATURA
Nº

CANDIDATURAS

1

PARTIDO POPULAR

2
3

GENT PER ALCUDIA-APIB
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO
ESPAÑOL DE LES ILLES BALEARS
EL PI-PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS
CIUDADANOS ISLAS BALEARES
GUANYEM ALCUDIA: L’ESQUERRA
UNITÀRIA
UNIÓ PER ALCÚDIA

4
5
6
7

VOTOS OBTENIDOS
EN NÚMERO
EN LETRA
Mil doscientos setenta y
dos
Seiscientos dieciocho
Mil trescientos sesenta y
seis
Mil ochocientos noventa y
uno
Doscientos treinta y ocho
Trescientos veintisiete
Cuatrocientos sesenta

NÚM.
ELECTOS

1.272

4

618
1.366

1
4

1.891

6

238
327

1

460

1

ACTA DE PROCLAMACIÓN
De acuerdo con los resultados reflejados en el presente cuadro, se proclama
electos a los siguientes candidatos:
NOM
ANTONI MIR LLABRES
JUANA MARIA BENNASAR SERRA
JOAQUIN CANTALAPIEDRA ALOY
CATALINA ANGELS JUAN PERICAS
DOMINGO BONNIN DANIEL
CATALINA MOLL ISERN
PERE J. MALONDRA SÁNCHEZ
BÀRBARA REBASA BISBAL
JOAN GASPAR VALLORI GUAYTA
AGUAS SANTAS LOBO BENÍTEZ
COLOMA TERRASA VENTAYOL
JOSEFINA LINARES CAPÓ
BARTOLOMEU CALDES QUETGLAS
LAURA SERRA MARTIN
TOMÀS ADROVER ALBERTÍ

CANDIDATURA
El PI – PROPOSTA PER LES ILLES
EL PI – PROPOSTA PER LES ILLES
EL PI – PROPOSTA PER LES ILLES
EL PI – PROPOSTA PER LES ILLES
EL PI – PROPOSTA PER LES ILLES
EL PI – PROPOSTA PER LES ILLES
PSOE
PSOE
PSOE
PSOE
PP
PP
PP
PP
GENT PER ALCUDIA-APIB
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MARIA DEL CARME GARCIA CERDÀ
ANTONIO QUES VALLS

UNIÓ PER ALCÚDIA
GUANYEM ALCÚDIA

1. CONSTITUCIÓ DE LA MESA D'EDAT.

Per requeriment del secretari de la corporació, es constitueix la mesa d’edat
d’acord amb el que disposen els art. 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, i 195 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del
règim electoral general. La mesa queda integrada per la regidora de més edat,
Sra. Catalina Angels Juan Pericas, que actuarà com a presidenta, i el de menor
edat, el Sr. Joan Gaspar Vallori Guayta, hi actuarà el secretari de la corporació, el
Sr. Joan Seguí Serra.
Seguidament l’infrascrit secretari, d’ordre del Sr. President, dóna comte de les
disposicions aplicables a la constitució dels nous ajuntaments, entre d’altres, les
contingudes als articles 195 i següents de la Llei orgànica 5/1985, i 37 del
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
Acte seguit, el secretari llegeix els noms i congnoms dels regidors electes que
assisteixen a la sessió i els membres de la Mesa d’Edat comproven les
credencials presentades, que es troben conformes i són considerades totes com
a suficientment vàlides.
A continuació la Mesa convida els regidors electes a exposar en aquest acte si
els afecta alguna causa de incompatibilitat sobrevinguda amb posterioritat a la
seva proclamació, a tenor del que s’estableix als articles 6è, 7è, 177 i 178 de la
Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, cosa de la qual dóna compte el secretari, i
que té com a resultat a que als reunits no els afecta cap causa de incompatibilitat
sobrevinguda.
El secretari infrascrit dóna compte que els candidats electes, en compliment del
que es disposa al núm. 7 de l’article 75 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases de règim local, han presentat declaració sobre causes de possible
incompatibilitat i sobre qualsevol activitat que les proporcioni o pugui proporcionar
ingressos econòmics, com també la declaració dels seus béns patrimonials.
Seguidament, de conformitat amb el que disposa el número 8 de l’article 108 de
la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, de règim electoral general, modificat per la
Llei orgànica 8/1991, de 13 de març, els candidats electes i de forma individual
formulen, en sentit afirmatiu, la promesa o el jurament d’acatament a la
Constitució, conformement amb la pregunta establerta en l’article 1r del Reial
Decret 707/79, de 5 d’abril, la qual és realitzada per la Mesa, en els següents
termes:
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¿JURAU O PROMETEU PER LA VOSTRA CONSCIÈNCIA I PEL VOSTRE
HONOR COMPLIR FIDELMENT LES OBLIGACIONS DEL CÀRREC DE
REGIDOR/A, AMB LLEIALTAT AL REI, I DE GUARDAR I FER GUARDAR LA
CONSTITUCIÓ COM A NORMES FONAMENTALS DE L’ESTAT?
El regidor Sr. Tomas Adrover manifesta: Si, promet per imperatiu legal i sense
renuncia al dret d’autodeterminació del nostre poble.
Els regidors Sr. Antoni Mir, Juana Sra. Mª Bennasar, Sr. Joaquin Cantalapiedra,
Catalina Angels Juan, Sr. Domingo Bonnin, Sra. Catalina Moll, Sr. Pere J.
Malondra, Sra. Barbara Rebasa, Sr. Joan Gaspar Vallori, Sra. Aguas Santas
Lobo, Sra. Maria del Carme García i Sr. Toni Ques manifesten: Sí promet
Els regidors Sra. Coloma Terrasa, Sra. Josefina Linares, Sr. Bartomeu Caldes i
Sra. Laura Serra manifesten: Sí Jur

2. CONSTITUCIÓ DE LA CORPORACIÓ.
Realitzades les operacions anteriors, la Mesa declara constituïda la corporació,
atès que hi concorren la totalitat dels regidors electes, el que representa la
majoria absoluta, en la manera següent:
REGIDORS QUE INTEGREN LA CORPORACIÓ
Nom i Llinatges
ANTONI MIR LLABRES
JUANA MARIA BENNASAR SERRA
JOAQUIN CANTALAPIEDRA ALOY
CATALINA ANGELS JUAN PERICAS
DOMINGO BONNIN DANIEL
CATALINA MOLL ISERN
PERE J. MALONDRA SÁNCHEZ
BÀRBARA REBASA BISBAL
JOAN GASPAR VALLORI GUAYTA
AGUAS SANTAS LOBO BENÍTEZ
COLOMA TERRASA VENTAYOL
JOSEFINA LINARES CAPÓ
BARTOLOMEU CALDES QUETGLAS
LAURA SERRA MARTIN
TOMÀS ADROVER ALBERTÍ
MARIA DEL CARME GARCIA CERDÀ
ANTONIO QUES VALLS

Llista Electoral
El PI – PROPOSTA PER LES ILLES
EL PI – PROPOSTA PER LES ILLES
EL PI – PROPOSTA PER LES ILLES
EL PI – PROPOSTA PER LES ILLES
EL PI – PROPOSTA PER LES ILLES
EL PI – PROPOSTA PER LES ILLES
PSOE
PSOE
PSOE
PSOE
PP
PP
PP
PP
GENT PER ALCUDIA-APIB
UNIÓ PER ALCÚDIA
GUANYEM ALCÚDIA
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3. ELECCIO DE BATLE DE BATLE O BATLESSA
Tot seguit després de la constitució de la Corporació el Secretari que subscriu,
d’ordre del President, va donar lectura a l’article 196 de la Llei orgànica 5/1985,
de 19 de juny, que estableix el procediment per a l’elecció de batle, amb la qual
cosa els possibles candidats són els següents regidors:

CANDIDATS

LLISTA ELECTORAL

SR. ANTONIO MIR LLABRES
SR. PERE J. MALONDRA SÁNCHEZ
SRA. COLOMA TERRASA VENTAYOL
Sr. TOMÀS ADROVER ALBERTÍ
SRA. Mª CARME GARCÍA CERDÀ
SR. ANTONIO QUES VALLS

EL PI
PSOE
PP
GxA
UxA
GUANYEM

VOTS OBTINGUTS

1.891
1.366
1.272
618
460
327

Per sol·licitud de la Mesa, es presenten com a candidats per a batle/batlessa els
regidors següents: el Sr. ANTONIO MIR LLABRES (cap de llista de EL PI), el Sr.
PERE J. MALONDRA SÁNCHEZ (Cap de llista del PSOE) manifesta que no
presenta candidatura a batle, la Sra. COLOMA TERRASA VENTAYOL (cap de
llista del PP), el Sr. TOMÀS ADROVER ALBERTÍ (Cap de llista de GxA)
manifesta que no presenta candidatura a Batle, la Sra. Mª CARME GARCÍA
CERDÀ (Cap de llista de UxA) i el Sr. ANTONIO QUES VALLS (Cap de llista de
Guanyem).
Acte seguit, es procedeix a l’elecció de batle/Batlessa, mitjançant el sistema de
votació nominal acordat per unanimitat, i realitzada per ordre alfabètic, es
produeixen els resultats següents:
El candidat Sr. ANTONIO MIR LLABRES, obtè onze vots, emesos pels següents
regidors: Antonio Mir Llabres, Juana Maria Bennasar Serra, Joaquin
Cantalapiedra Aloy, Catalina Angels Juan Pericas, Domingo Bonnin Daniel,
Catalina Moll Isern, (tots dels grup Municipal EL PI ) juntament amb els vots del
Sr. Pere Josep Malondra Sánchez, Bàrbara Rebasa Bisbal, Joan Gaspar Vallori
Guayta i Aguas Santas Lobo Benitez (del grup Municipal PSOE) i Tomàs Adrover
Albertí (del grup Municipal Gent per Alcúdia).
La candidata Sra. COLOMA TERRASA VENTAYOL, obtè quatre vots, emesos
pels següents regidors: Coloma Terrasa Ventayol, Josefina Linares Capó,
Bartomeu Caldes Quetglas i Laura Serra.
La candidata Sra. MARIA DEL CARME GARCÍA CERDÀ , obtè un vot emès per
la següent regidora: Maria del Carme García Cerdà.
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El candidat Sr. ANTONIO QUES VALLS, obtè un vot emès per el següent regidor:
Antonio Ques Valls.
Essent DESSET el nombre de membres de la corporació, hi havent obtingut el
candidat Sr. Antonio Mir Llabres el vot de la majoria absoluta legal (11 vots), per
la qual cosa la Mesa d’Edat, de conformitat amb el que estableix l’article 196 c) de
la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, PROCLAMA BATLE ELECTE DE
L’AJUNTAMENT, el regidor i candidat Sr. Antonio Mir Llabres, que ha encapçalat
la llista EL PI.
PRESA DE POSSESSIÓ
Acte seguit i de conformitat amb els articles 108.8 de la Llei orgànica 5/85, article
18 del Reial Decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, i 40, núm. 2, del Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, el Batle electe,
formula la següent promesa:
“JO, TONI MIR LLABRES, PROMET PER LA MEVA CONSCIÈNCIA I PEL MEU
HORNOR COMPLIR FIDELMENT LES OBLIGACIONS DEL CÀRREC DE
BATLE DE L’AJUNTAMENT D’ALCÚDIA, AMB LLEIALTAT AL REI, I DE
GUARDAR I FER GUARDAR LA CONSTITUCIÓ COM A NORMA
FONAMENTAL DE L’ESTAT.”

La Mesa d’edat dóna possessió del càrrec de batle president d’aquest
Ajuntament, al Sr. Antonio Mir Llabres, d’acord amb el que disposa la Llei.
Acte seguit, el Sr. Batle passa a presidir la sessió.
Acte seguit l’infrascrit dóna compte als reunits que s’ha formalitzat l’Acta d’arqueig
de fons, referida al dia 13 de juny de 2015. Així mateix, l’infrascrit els dóna
compte que l’inventari de bens de la corporació està a la disposició dels reunits a
la Secretaria.
INTERVENCIONS:
El batle d’Alcúdia, Antoni Mir Llabrés, atorga la paraula al regidor Antoni Ques.
El senyor Antoni Ques, del grup Guanyem Alcúdia, diu que en primer lloc dona
l’enhorabona al nou balte d’Alcúdia, Don Antoni Mir, i desitjar-li que faci una
gestió que el faci mereixedor de la confiança que tants ciutadans d’Alcúdia han
dipositat en ell. Per la nostra part, en nom de la formació Guanyem Alcúdia
farem una posició lleial. Ens manifestarem a favor del que considerem que
anirà a favor de l’interès general dels alcudiencs, i farem al govern municipal
les suggerències que estimem oportunes per millorar la seva gestió. Moltes
gràcies.
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El senyor batle atorga la paraula a la regidora Carme García.
La senyora Carme García exposa que el primer de tot, en nom de Unió per
Alcúdia, donar l’enhorabona a vostè i a tots els regidors del nou equip de
govern, als regidors que quedam a l’oposició, i sobretot agrair al poble
d’Alcúdia en aquest moment els 464 vots que el dia de les eleccions varen triar
la papereta d’Unió per Alcúdia. Des de l’oposició intentarem, sobretot, tenir
sempre el ciutadà al nostre costat. Estam segurs que podrem fer una bona
feina. Hem estat quatre anys governant. He intentat en tot moment ajudar al
poble a donar cara i fer feina per ell. Des de l’oposició estic a la vostra
disposició per tot el que necessiteu el nou equip de govern i, evidentment, a
servir al poble. Moltes gràcies.
El senyor batle atorga la paraula al regidor Tomàs Adrover.
El senyor Tomàs Adrover, del grup Gent per Alcúdia, es dirigeix al batle,
regidors de la corporació i al públic en general per donar el bon dia a tots. Les
primeres paraules són per donar les gràcies als companys de la meva
candidatura i als 618 vots que han fet possible que nosaltres per primera
vegada tinguem presència en aquest Ajuntament d’Alcúdia. Després,
particularment, al grup PSIB-PSOE i a Pere Malondra, al PI i Antoni Mir, per
d’alguna manera apostar perquè jo formàs part d’aquest nou projecte. Esper no
fallar-vos i esper no fallar al poble d’Alcúdia. Moltes gràcies.
El senyor batle dona la paraula a la regidora Coloma Terrasa.
La senyora Coloma Terrasa, comença la seva intervenció dient bon dia i
exposa que parlarà en nom del grup municipal del Partit Popular. El primer que
vull fer és agrair a totes les persones que han confiat amb el meu grup, i que
amb el seu vot han possibilitat que nosaltres avui estiguem representats en
aquesta sala. Dir-li que li desitjam molt d’èxit en aquesta legislatura i demanam
un parell de coses. Demanam responsabilitat, compromís amb els alcudiencs,
proximitat i transparència. Vostè rep un ajuntament solvent, un ajuntament
sense deute, un ajuntament amb gran superàvit, amb obres importants a punt
de licitar. Esperam que això sigui una realitat. Vostè sap que també hi ha
compromís de baixar els imposts per aquest any i pel pròxim any 2016.
Esperam que continuï amb aquesta línea, i que sàpiga que sempre tindrà el
grup municipal del Partit Popular a la seva disposició per allò que hagi de
menester. Enhorabona, molts d’èxits.
El senyor batle atorga la paraula al regidor Pere Malondra.
El senyor Pere Malondra dona el bon dia a tots i les gràcies a tots els presents
del públic per assistir al present acte, a aquest ple de constitució del nou
ajuntament, que jo sempre he pensat que és una festa i una demostració de
democràcia. Com han fet els meus companys vull agrair a tota la gent que va
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confiar amb la nostra candidatura, amb el nostre programa, per poder formar
part d’aquest govern i que, de fet, ens va convertir amb la segona llista més
votada i la segona força a l’Ajuntamnet d’Alcúdia. Evidentment, i com tots els
companys que es presentaven com a candidats, ens hagués fet il·lusió que
Alcúdia hagués tornat a tenir un batle socialista, però tal vegada això no sigui el
més important. El més important, i això ho vull agrair a l’acabat d’anomenar
batle Antoni Mir, és tenir un programa, un full de ruta claríssim amb el qual
puguem complir el que tant un partit com l’altre portàvem als nostres
programes. Això és el realment important, i per això avui ens sentim orgullosos.
Agrair també al PI, a tot el grup, i al seu cap davant a Antoni Mir, el fet de
facilitar tant el pacte. He de dir, i ho vaig dir el dia que presentàvem el pacte,
que ha estat senzill, ens hem avingut des del primer moment, i jo crec que això
és d’agrair. Creieu-me que, tant jo com els meus companys que m’acompanyen
a la llista i els que m’acompanyaran i formaran part de l’equip de govern, tenim
una obsessió i és la de facilitar la vida als ciutadans d’Alcúdia. Oferir-los
serveis, infraestructures, per facilitar-los la vida al cap i a la fi. Vull tenir avui un
record, avui que es constitueix l’Ajuntament, i que a més a més avui l’enterren,
un record per en Pep Rebassa. En Pep Rebassa és un dels fundadors del partit
socialista aquí a Alcúdia, i justament avui que es constitueix l’Ajuntament
l’enterren i per això vull tenir un record per ell. A partir d’aquí desitjar al nou
govern, i a Antoni Mir com a batle, molts encerts i molta sort, perquè la sort i
encerts d’aquest equip de govern serà la sort dels ciutadans i del municipi
d’Alcúdia. Moltes gràcies.
El senyor batle Antoni Mir inicia la seva exposició dient que siau benvinguts
tots. Per primera vegada com a batle d’Alcúdia vos vull dir que tinc un
sentiment doble. Un sentiment d’agraïment al poble d’Alcúdia i un sentiment de
responsabilitat. Un sentiment d’agraïment al poble d’Alcúdia perquè jo, com els
companys han dit que agraeixen els vots, jo agraeixo tant als que ens han votat
com a tots els que no ens han votat, perquè a partir d’ara som el batle dels uns
i dels altres. Per tant agraeixo a tot el poble d’Alcúdia, tant als que ens han
votat com als que no. També vull agrair als companys que formen part d’aquest
consistori, primer als companys amb els quals vaig començar aquesta
singladura quan m’anomenaren com a candidat per Proposta per les Illes, tot
van ser facilitats. Llavors hem trobat una altra facilitat amb el pacte de govern,
que ha estat, la veritat, molt fàcil i molt correcte. També inclús les converses
que hem tingut amb els membres de l’oposició, tant quan hem parlat amb el
PP, com amb el senyor Adrover, com amb la senyora García, com el senyor
Bonnin quan va parlar amb el senyor Ques, tothom ha estat correcte, tothom ha
estat cordial i jo crec que això és cosa d’agrair. També vull deixar aquí un
record, a part del record al senyor Rebassa que ha esmentat abans el senyor
Malondra, crec que avui també és un moment bo per recordar aquests vuit
regidors de tots els colors polítics que la darrera legislatura han fet feina pel
poble d’Alcúdia i, o bé perquè no han sortit, o bé perquè no s’han presentat no
formaran part del nou consistori. Em refereixo a en Miquel “coriós”, a na Bea
Oneto, a na Sofia, a na Lupi, a en Juanito González, a Mateu “nyany”, Gaspar
Vera, n’Àngela Amer i Martí Ferrer. Tota aquesta gent ha estat quatre anys fent
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feina aquí, o bé a l’oposició o bé al govern, supòs que tothom ha fet la voluntat
que han pogut i per tant el primer aplaudiment voldria que fos per ells, per
aquesta gent que se’n acaba d’anar. Vos deia que el segon sentiment és de
responsabilitat i és veritat. Ser batle d’un Ajuntament com el d’Alcúdia no és
fàcil. Això ho saben els qui ho han estat. Saben per experiència que no és gens
fàcil. Però jo estic convençut que quan sap el que vol, sap allà on ha d’anar,
està convençuda i ho fa per unes idees, això ho treu endavant. Jo estic
convençut que al poble d’Alcúdia li podem donar una empenta grossa. I
sobretot perquè, a més a més d’una bona oposició que supòs que tindré, també
tenim un bon equip de govern. Hem integrat en Tomàs que és una persona
molt coneguda i molt correcta d’Alcúdia, tenim un bon equip de PI i PSOE, i per
descomptat també crec que l’oposició, que esper que sigui respectuosa, com
no pot ser d’altra manera i així ho han dit tant un com l’altre i m’ho crec, crec
que entre tots, cada un des del seu punt de vista col·laborarà per treure aquest
carro endavant. Per tant, a tots vos he de donar les gràcies, als de l’oposició i
als del govern. Estic convençut que si la feina es fa amb humilitat, si la feina es
fa escoltant la gent, i si la feina es fa amb honradesa i sentit comú això
funcionarà bé. I estic convençut que entre tots tornarem posar Alcúdia allà on
es mereix, al cap davant. La meva il·lusió és que la gent del poble sàpiga que
això és ca seva, que aquí hi cabem tots, a pesar que avui aquesta casa que és
un poc gran, no massa, molta gent ha quedat a fora, però crec que aquí hi
cabem tots. I és important que tothom sàpiga que això és ca seva, i que s’hi
trobi a gust. Hi ha d’haver una bona sintonia entre funcionaris, polítics i
ciutadans. I que quan un ciutadà ve a aquesta casa se l’atengui, perquè els
funcionaris ho saben fer i ho volen fer. Estic convençut de que entre tots això
serà estupendo. Serà una legislatura tranquil·la, bona i molt millor de les que
hagin estat fins ara. Per tant, gràcies a tots. Només vos vull dir una cosa per
acabar. Si tots estiram i remam amb la mateixa direcció Alcúdia estarà al cap
davant de Mallorca, perquè tenim tot el que es pot tenir, platges, penya-segats,
patrimoni,... de tot, les millors belleses de Mallorca estan aquí, i noltros l’únic
que hem de fer és saber explotar-les. Moltes gràcies i Visca Alcúdia!
Seguidament, el senyor batle aixeca la sessió i dona els molts d’anys.

I no havent-hi altres qüestions per tractar el Sr. Batle aixeca la sessió, de la
qual cosa com a Secretari, don fe.

Vist i Plau
El Batle

Antonio Mir LLabres
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