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ACTA DE LA SESSIÓ DE CONSTITUCIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT I ELECCIÓ
DEL BATLE/BATLESSA TINGUDA EL DIA 15 DE JUNY DE 2019
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A Sant Lluís, a les 11 hores del dia 15 de juny de 2019, es reuneixen a la sala d’actes
d’aquestes Cases Consistorials, prèvia convocatòria subscrita per M. Montserrat Morlà
Subirats, batlessa en funcions, 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 26 de maig de 2019, i que són:
CARRETERO TUDURÍ, LORENZO (EL PI – PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS)
DE DIEGO CAPELLAN, JORGE (CIUDADANOS – PARTIDO DE LA CIUDADANIA)
HERRAIZ EISMAN, RAMÓN (PARTIT SOCIALISTA DE LES ILLES BALEARS)
HERRÁN DE VIU, ALBERTO (PARTIT POPULAR)
IZQUIERDO CARRERAS, MARIA PAZ (PARTIT POPULAR)
MARQUÉS FLUXÀ, DÉBORA (PARTIT SOCIALISTA DE LES ILLES BALEARS)
MARQUÈS PORTELLA, M. CAROLINA (PARTIT SOCIALISTA DE LES ILLES BALEARS)
MARTÍNEZ MARTÍNEZ, MARIA TERESA (VOLEM SANT LLUÍS)
MEDINA CLEMENT, ESTEFANIA (VOLEM SANT LLUÍS)
PONS SINTES, JOAN MIQUEL (VOLEM SANT LLUÍS)
TOOMEY, NAOMI GRACE (PARTIT SOCIALISTA DE LES ILLES BALEARS)
TRONCH FOLGADO, Mª DOLORES (PARTIT POPULAR)
TUDURÍ MERCADAL, PEDRO (PARTIT POPULAR)

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 secretària la de la corporació, Maria Cristina Gascón Mir.
Assisteix a la sessió la interventora municipal, Mª Soledad Sánchez Pons.
Ordre del dia
Primer. Constitució de la mesa d'edat.
Segon. Comprovació de credencials, jurament o promesa dels regidors/es i constitució
de la nova corporació.
Tercer. Elecció i proclamació del batle/batlessa.
Quart. Jurament o promesa del càrrec de batle/batlessa.
Desenvolupament de la sessió
PRIMER. CONSTITUCIÓ DE LA MESA D'EDAT
La secretària declara obert l’acte de celebració de la sessió pública de constitució de
l’Ajuntament en virtut dels resultats de les eleccions municipals celebrades el dia 26 de
maig de 2019 per a la renovació de la totalitat dels membres de les corporacions locals.
Tot seguit, la secretària fa lectura de l’article 195 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de
juny, de Règim electoral general, que diu:
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“1. Les corporacions municipals es constitueixen en sessió pública el vintè dia posterior a la
celebració de les eleccions, llevat que s'hagi presentat recurs contenciós electoral contra la
proclamació dels regidors electes, supòsit en el qual es constitueixen el quadragèsim dia posterior
a les eleccions.
2. Per a tal fi, es constitueix una Mesa d'edat, integrada pels elegits de major i menor edat,
presents a l'acte, i actua com a Secretari la persona que ho sigui de la Corporació.
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3. La Mesa comprova les credencials presentades, o les acreditacions de la personalitat dels
electes, d'acord amb les certificacions que hagi remès a l'Ajuntament 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, se celebrarà sessió dos dies després, i
quedarà constituïda la corporació, sigui quin sigui el nombre de regidors presents.”

Continua la secretària. En compliment del precepte legal transcrit, i conforme al primer
punt de l'ordre del dia, consistent en la CONSTITUCIÓ DE LA MESA D'EDAT, demana la
presència de la senyora Maria Teresa Martínez Martínez, per ser la regidora electe de
major edat i que per aquest motiu presidirà la Mesa d'edat; així mateix, demana la
presència de la senyora Naomi Grace Toomey, regidora electe de menor edat i que per
aquest motiu serà vocal de la Mesa. Les dues regidores passen a ocupar el lloc designat
a l’efecte.
A continuació, Maria Teresa Martínez Martínez manifesta que queda constituïda la MESA
D’EDAT prevista a l’article 195.2 de la Llei orgànica de règim electoral general:
Presidenta:
Maria Teresa Martínez Martínez (VOLEM SANT LLUÍS).
Vocal:
Naomi Grace Toomey (PSOE).
Secretària:
Maria Cristina Gascón Mir, secretària de la corporació.
SEGON. COMPROVACIÓ DE CREDENCIALS, JURAMENT O PROMESA DELS
REGIDORS/ES I CONSTITUCIÓ DE LA NOVA CORPORACIÓ
La presidenta, Maria Teresa Martínez Martínez demana a la secretària que faci la lectura
de l’acta de proclamació elaborada per la Junta Electoral de Zona, relativa als resultats
de les eleccions locals celebrades el passat 26 de maig de 2019.
Tot seguit, la secretària llegeix l’esmentada acta:
ACTA DE PROCLAMACIÓ
Nombre d’electors: 5.019
Nombre de votants: 2.866
Nombre de vots a candidats: 2.784
Nombre de vots vàlids: 2.831
Nombre de vots nuls: 35
Nombre de vots en blanc: 47
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Candidatura: Partit Popular
Vots obtinguts: 909
Nombre regidors electes: 4
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Candidatura: Partit Socialista de les Illes Balears (PSIB-PSOE)
Vots obtinguts: 844
Nombre regidors electes: 4
Candidatura: Volem Sant Lluís
Vots obtinguts: 573
Nombre regidors electes: 3
Candidatura: El PI- Proposta per les Illes
Vots obtinguts: 265
Nombre regidors electes: 1
Candidatura: Ciudadanos – Partido de la Ciudadania
Vots obtinguts: 193
Nombre regidors electes: 1
Continua la secretària. Informa que, als efectes prevists en la normativa en vigor, es fa
constar que tots els regidors/es electes han presentat les credencials emeses per la
Junta Electoral, així com les seves declaracions sobre causes de possible incompatibilitat
i sobre qualsevol activitat que els proporcioni o pugui proporcionar ingressos econòmics,
com també dels seus béns i drets patrimonials.
Així mateix, fa constar que s'ha donat compliment al que disposa l'article 36.2 del
Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, atès que
consta a l'expedient la documentació relativa a l’inventari de béns municipals i s'ha
confeccionat acta extraordinària d'arqueig.
A continuació, la senyora Maria Teresa Martínez Martínez demana a la secretària que, en
compliment de l’article 108.8 de la Llei orgànica de règim electoral general, procedeixi a
cridar individualment a cada un dels regidors/es electes, que hauran de prometre o jurar
el càrrec, per tat de prendre’n possessió.
Seguidament, la secretària dóna lectura de l’article 108.8 de la Llei orgànica de règim
electoral general, que diu:
«En el moment de prendre possessió i per adquirir la plena condició dels seus càrrecs, els
candidats electes han de jurar o prometre acatament a la constitució, així com complimentar la
resta de requisits prevists a les lleis i reglaments respectius.”

Continua la Secretaria indicant que per a la pressa de possessió s'utilitzarà la fórmula de
jurament o promesa recollida en el Reial decret 707/79, de 5 d'abril, que consisteix en
que cada regidor o regidora pronunciï la fórmula de jurament o promesa davant un
exemplar de la constitució quan son nombrats per la Secretària General.
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Així mateix, assenyala que, en compliment de l'article anterior, en primer lloc prendran
possessió els membres de la Mesa d’edat, als quals s'imposarà la medalla acreditativa de
la seva condició de regidor/a i, posteriorment, prendran possessió la resta de regidors/es
electes per ordre alfabètic.
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Tot seguit, la Secretària els anomena i els regidors/es presten jurament o promesa
d’acord amb el següent text:
Maria Teresa Martínez Martínez (VOLEM SANT LLUÍS)
PROMETO, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente con las obligaciones del cargo
de concejala del Ayuntamiento de Sant Lluís y, por imperativo legal, con lealtad al Rey,
y guardar y hacer jurar la Constitución como norma fundamental del Estado.
La presa de possessió es pot consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/342724069/#t=05m35s
Naomi Grace Toomey (PARTIT SOCIALISTA DE LES ILLES BALEARS)
PROMET, per la meva consciència i honor, complir fidelment amb les obligacions del
càrrec de regidora de l’Ajuntament de Sant Lluís i, per imperatiu legal, amb lleialtat al Rei,
i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat.
La presa de possessió es pot consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/342724069/#t=06m25s
Llorenç Carretero Tudurí (EL PI – PROPOSTA PER LES ILLES)
PROMET, per la meva consciència i honor, complir fidelment amb les obligacions del
càrrec de regidor de l’Ajuntament de Sant Lluís, amb lleialtat al Rei, i guardar i fer
guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat.
La presa de possessió es pot consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/342724069/#t=07m14s
Jorge de Diego Capellán (CIUDADANOS – PARTIDO DE LA CIUDADANIA)
JURO, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente con las obligaciones del cargo de
concejal del Ayuntamiento de Sant Lluís, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar
la Constitución como norma fundamental del Estado.
La presa de possessió es pot consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/342724069/#t=08m04s
Ramón Herraiz Eisman (PARTIT SOCIALISTA DE LES ILLES BALEARS)
PROMETO, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente con las obligaciones del cargo
de concejal del Ayuntamiento de Sant Lluís, con lealtad al Rey, y guardar y hacer
guardar la Constitución como norma fundamental del Estado.
La presa de possessió es pot consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/342724069/#t=08m45s
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Alberto Herrán de Viu (PARTIT POPULAR)
JURO, por mi honor y conciencia, cumplir fielmente con las obligaciones del cargo de
concejal del Ayuntamiento de Sant Lluís, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar
la Constitución como norma fundamental del Estado.
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La presa de possessió es pot consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/342724069/#t=09m34s
Maria Paz Izquierdo Carreras (PARTIT POPULAR)
JURO, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente con las obligaciones del cargo de
concejala del Ayuntamiento de Sant Lluís, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar
la Constitución como norma fundamental del Estado.
La presa de possessió es pot consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/342724069/#t=10m12s
Débora Marqués Fluxà (PARTIT SOCIALISTA DE LES ILLES BALEARS)
PROMET, per la meva consciència i honor, complir fidelment amb les obligacions del
càrrec de regidora de l’Ajuntament de Sant Lluís, amb lleialtat al Rei, i guardar i fer
guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat.
La presa de possessió es pot consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/342724069/#t=10m58s
Carolina Marquès Portella (PARTIT SOCIALISTA DE LES ILLES BALEARS)
PROMET, per la meva consciència i honor, complir fidelment amb les obligacions del
càrrec de regidora de l’Ajuntament de Sant Lluís, amb lleialtat al Rei, i guardar i fer
guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat.
La presa de possessió es pot consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/342724069/#t=11m40s
Estefania Medina Clement (VOLEM SANT LLUÍS)
JUR, per la meva consciència i honor, complir fidelment amb les obligacions del càrrec de
regidora de l’Ajuntament de Sant Lluís, amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la
Constitució com a norma fonamental de l’Estat.
La presa de possessió es pot consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/342724069/#t=12m30s
Joan Miquel Pons Sintes (VOLEM SANT LLUÍS)
PROMET, per la meva consciència i honor, complir fidelment amb les obligacions del
càrrec de regidor de l’Ajuntament de Sant Lluís i, per imperatiu legal, amb lleialtat al Rei,
i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat.
La presa de possessió es pot consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/342724069/#t=13m09s
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Mª Dolores Tronch Folgado (PARTIT POPULAR)
PROMET, per la meva consciència i honor, complir fidelment amb les obligacions del
càrrec de regidora de l’Ajuntament de Sant Lluís, amb lleialtat al Rei, i guardar i fer
guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat.
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La presa de possessió es pot consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/342724069/#t=13m54s
Pedro Tudurí Mercadal (PARTIDO POPULAR)
JUR, per la meva consciència i honor, complir fidelment amb les obligacions del càrrec de
regidor de l’Ajuntament de Sant Lluís, amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la
Constitució com a norma fonamental de l’Estat.
La presa de possessió es pot consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/342724069/#t=14m28s
Complides totes les formalitats legals i atesa la concurrència de la majoria absoluta dels
regidors electes, la presidenta de la mesa d’edat, senyora Maria Teresa Martínez
Martínez, declara constituïda la corporació en la següent forma:
REGIDORS/ES QUE INTEGREN LA CORPORACIÓ
Noms i cognoms

LORENZO CARRETERO TUDURÍ
JORGE DE DIEGO CAPELLAN
NAOMI GRACE TOOMEY
RAMÓN HERRAIZ EISMAN
ALBERTO HERRÁN DE VIU
MARIA PAZ IZQUIERDO CARRERAS
DÉBORA MARQUÉS FLUXÀ
M. CAROLINA MARQUÈS PORTELLA
MARIA TERESA MARTÍNEZ MARTÍNEZ
ESTEFANIA MEDINA CLEMENT
JOAN MIQUEL PONS SINTES
Mª DOLORES TRONCH FOLGADO
PEDRO TUDURÍ MERCADAL

Llista electoral

EL PI – PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS
CIUDADANOS – PARTIDO DE LA CIUDADANIA
PARTIT SOCIALISTA DE LES ILLES BALEARS
PARTIT SOCIALISTA DE LES ILLES BALEARS
PARTIT POPULAR
PARTIT POPULAR
PARTIT SOCIALISTA DE LES ILLES BALEARS
PARTIT SOCIALISTA DE LES ILLES BALEARS
VOLEM SANT LLUÍS
VOLEM SANT LLUÍS
VOLEM SANT LLUÍS
PARTIT POPULAR
PARTIT POPULAR

TERCER. ELECCIÓ I PROCLAMACIÓ DEL BATLE/BATLESSA
Intervé la senyora Maria Teresa Martínez Martínez, presidenta de la mesa d’edat,
demanant a la secretària que llegeixi les disposicions legals relatives al procediment per
a l‘elecció de batle/batlessa.
Tot seguit, la secretària dóna compte de l’article 196 de la Llei orgànica del règim
electoral general, el qual diu:
“En la mateixa sessió de constitució de la corporació s’elegeix el batle/batlessa, d’acord amb el
següent procediment:
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a) Poden ser candidats tots els regidors que encapçalin les seves corresponents llistes.
b) Si algun d’ells obté la majoria absoluta dels vots dels regidors és proclamat electe.
c) Si cap d’ells no obté la dita majoria és proclamat batle/batlessa el regidor que encapçali la llista
que hagi obtingut major nombre de vots populars en el corresponent municipi. En cas d’empat, es
resoldrà per sorteig.”

A continuació, la senyora Maria Teresa Martínez Martínez, presidenta de la mesa d’edat,
anuncia que per a l’elecció del batle/batlessa poden ser candidats tots els regidors que
van encapçalar les corresponents llistes electorals, i que serà proclamat batle/batlessa
aquell/a que obtengui la majoria absoluta dels membres de la corporació. Si cap
candidat no obté la majoria absoluta, serà proclamat batle/batlessa el regidor/regidora
que va encapçalar la llista més votada, en aquest cas la del Partit Popular. Tot seguit, i
en compliment de la normativa aplicable, demana als senyors regidors/regidores si cap
d’ells està interessat que la votació sigui secreta, cosa que en tot cas s’haurà d’acordar
per majoria absoluta.
Atès que ningú ha demanant que la votació sigui secreta, demana als senyors
regidors/regidores si cap d’ells està interessat que la votació sigui nominal, cosa que en
tot cas s’haurà d’acordar per majoria simple.
Atès que ningú ha demanat que la votació sigui nominal, la senyora Maria Teresa
Martínez Martínez anuncia que, seguint el procediment establert en l’actual normativa, la
votació per a l’elecció de batle/batlessa serà ordinària, és a dir, a mà alçada. Així
mateix, indica que poden ser candidats a la Batlia els següents regidors/regidores:
Maria Dolores Tronch Folgado (PARTIT POPULAR)
M. Carolina Marquès Portella (PARTIT SOCIALISTA DE LES ILLES BALEARS)
Joan Mique Pons Sintes (VOLEM SANT LLUÍS)
Lorenzo Carretero Tudurí (EL PI – PROPOSTA PER LES ILLES)
Jorge de Diego Capellán (CIUDADANOS – PARTIDO DE LA CIUDADANIA)
Tot seguit, la senyora Maria Teresa Martínez Martínez demana, emparant-se en l’article
196 de la Llei orgànica de règim electoral general, quins dels possibles candidats vol
presentar la seva candidatura per ser elegit batle/batlessa del municipi.
S’hi presenten els següents candidats:
Maria Dolores Tronch Folgado (PARTIT POPULAR)
M. Carolina Marquès Portella (PARTIT SOCIALISTA DE LES ILLES BALEARS)
A continuació, la secretària recorda als senyors regidors que només poden donar el seu
vot a un dels candidats; si no es dóna el vot a cap candidat, s’entendrà que el seu vot és
en blanc. Tot seguit, s’inicia la votació ordinària, i s’obtenen els següents resultats:
Maria Dolores Tronch Folgado (PARTIT POPULAR): 4 vots
M. Carolina Marqués Portella (PARTIT SOCIALISTA DE LES ILLES BALEARS): 7 vots
Vots en blanc: 2 vots
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A la vista del resultat de la votació, la senyora Maria Teresa Martínez Martínez,
presidenta de la mesa d’edat, proclama a la senyora Martina Carolina Marquès Portella
batlessa de l’Ajuntament de Sant Lluís, per haver obtingut la majoria absoluta dels
membres de la corporació.
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QUART. JURAMENT O PROMESA DEL CÀRREC DE BATLE/BATLESSA
De conformitat amb el que s’estableix a l’article 18 del Reial decret legislatiu 781/1986, i a
l’article 40 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals, la Secretaria informa que es procedirà a prestar jurament o promesa del càrrec
de batlessa.
A continuació, la senyora Martina Carolina Marquès Portella presta promesa de complir
les obligacions del càrrec de batlessa, de conformitat amb la següent fórmula:
PROMET, per la meva consciència i honor, complir fidelment amb les obligacions del
càrrec de batlessa de l’Ajuntament de Sant Lluís, amb lleialtat al Rei i guardar i fer
guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat.
La presa de possessió es pot consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/342724069/#t=21m42s
Llavors, la senyora Maria Teresa Martínez Martínez, presidenta de la mesa d’edat, lliura
a la
batlessa electe, senyora Martina Carolina Marquès Portella,
la vara de
comandament, símbol de la Batlia.
La intervenció de la batlessa, així com dels representants dels diferents grups polítics, es
poden consultar als enllaços següents:
Batlessa, M. Carolina Marquès Portella (PARTIT SOCIALISTA DE LES ILLES
BALEARS):
https://vimeo.com/342724069/#t=23m00s
Jorge de Diego Capellán (CIUDADANOS – PARTIDO DE LA CIUDADANIA):
https://vimeo.com/342724069/#t=24m05s
Lorenzo Carretero Tudurí (EL PI – PROPOSTA PER LES ILLES)
https://vimeo.com/342724069/#t=24m59s
Joan Miquel Pons Sintes (VOLEM SANT LLUÍS)
https://vimeo.com/342724069/#t=27m32s
Maria Dolores Tronch Folgado (PARTIT POPULAR)
https://vimeo.com/342724069/#t=28m51s
Batlessa, M. Carolina Marquès Portella (PARTIT SOCIALISTA DE LES ILLES
BALEARS):
https://vimeo.com/342724069/#t=30m55s
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Sense més assumptes a tractar i quan són les 11:40, la presidenta aixeca la sessió i
ordena que se n’estengui la corresponent acta, que, com a secretària, certific.

María Cristina Gascón Mir
Fecha:31/07/2019 9:03:08
Secretària,

M. Carolina Marquès Portella
Fecha:31/07/2019 10:00:58
Batlessa
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