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ACTA DE LA SESSIÓ DE CONSTITUCIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT I ELECCIÓ
DEL BATLE TINGUDA EL DIA 11 DE JUNY DE 2011
A Sant Lluís, a les 11 hores del dia 11 de juny de 2011, es reuneixen a la sala d’actes
d’aquestes Cases Consistorials, prèvia convocatòria subscrita per Llorenç Carretero
Tudurí, batle 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 22 de maig de 2011, i que són:
BENOSA MAJOS, ALFREDO (PP)
CARRETERO TUDURÍ, LORENZO (PSOE)
COLL ALCINA, CRISTÓBAL (PP)
LORA BUZÓN, REMIGIO (PSM-ELS VERDS)
MARQUÉS PORTELLA, M. CAROLINA (PSOE)
MELIÀ MERCADAL, MIQUEL (EM-EU)
MORENO PORTELLA, CANDELARIA (PP)
OLIVES SALAS, FRANCISCO (PP)
PONS PONS, ELENA (PSOE)
PONS PONS, JAVIER RAFAEL (PP)
REYNÉS CALVACHE, CARMEN (PP)
SEGUÍ SINTES, ISMAEL (PSOE)
TUDURÍ MERCADAL, PEDRO (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 secretària la de la corporació Maria Cristina Gascón Mir.
Ordre del dia
Primer.- Constitució de la mesa d'edat.
Segon.- Comprovació de credencials, jurament o promesa dels regidors i constitució
de la nova corporació.
Tercer.- Elecció i proclamació del batle.
Quart.- Jurament o promesa del càrrec de batle i presa de possessió.
Desenvolupament de la sessió
PRIMER.- CONSTITUCIÓ DE LA MESA D'EDAT
Intervé el batle en funcions, senyor Llorenç Carretero Tudurí, declarant oberta la
sessió i sol·licitant de la secretària que faci la lectura de l’article 195 de la Llei orgànica
del règim electoral general.
La secretària dóna compte de l’esmentat article, el qual diu:
“1. Les corporacions municipals es constitueixen en sessió pública el vigèsim dia
posterior a la celebració de les eleccions, excepte que s’hagués presentat recurs
contenciós electoral contra la proclamació dels regidors electes; en aquest cas, es
constitueixen el quadragèsim dia posterior a les eleccions. --------------------------------------
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2. Amb aquesta finalitat, 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 basant-se en les certificacions que a l’Ajuntament hagués remès la Junta
Electoral de Zona. ------------------------------------------------------------------------------------------4. Feta l’anterior operació, la mesa declararà constituïda la corporació si concorren la
majoria absoluta dels regidors electes. En cas contrari, s’ha de fer sessió dos dies
després, i quedarà constituïda la corporació qualsevol que fos el nombre de regidors
presents.”

Seguidament, el batle en funcions, el senyor Llorenç Carretero Tudurí, sol·licita que es
requereixin els regidors electes de major i menor edat, per tal de constituir la mesa
d’edat.
La secretària informa que correspon a la senyora Candelaria Moreno Portella i al
senyor Ismael Seguí Sintes, els quals han presentat la credencial oficial acreditativa de
la seva condició de regidors i han formalitzat la declaració de béns patrimonials i la
declaració sobre causes de possible incompatibilitat i sobre qualsevol activitat que els
proporcioni o els pugui proporcionar ingressos econòmics.
Tot seguit, presten jurament o promesa d’acord amb el següent text:
“JUR / PROMET, per la meva consciència i honor, complir fidelment amb les
obligacions del càrrec de regidor/a de l’Ajuntament de Sant Lluís, amb lleialtat al
Rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat.”
Candelaria Moreno Portella, JUR
Ismael Seguí Sintes, PROMET
I passen a ocupar el lloc designat a l’efecte, de manera que queda constituïda la
MESA D’EDAT per:
Presidenta:
- Candelaria Moreno Portella (PP), de 64 anys d’edat, regidora assistent de
major edat.
-

Ismael Seguí Sintes (PSOE), de 24 anys d’edat, regidor assistent de menor
edat.

Secretària:
- Maria Cristina Gascón Mir, secretària de la corporació.
Tot seguit, el batle en funcions, el senyor Llorenç Carretero Tudurí, lliura la vara de
comandament, símbol de la Batlia, a la senyora Candelaria Moreno Portella, com a
presidenta de la mesa d’edat.
El batle el funcions, el senyor Llorenç Carretero Tudurí, abandona la mesa corporativa.
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SEGON.- COMPROVACIÓ DE CREDENCIALS, JURAMENT O PROMESA DELS
REGIDORS I CONSTITUCIÓ DE LA NOVA CORPORACIÓ
A continuació, i per ordre de la presidenta, Candelaria Moreno Portella, la secretària
dóna compte de l’acta de proclamació elaborada per la Junta Electoral de Zona,
relativa als resultats de les passades eleccions locals. Així mateix, informa que els
candidats electes, de conformitat amb l’article 75.7 de la Llei 7/85, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, han presentat les declaracions de béns i drets
patrimonials i les declaracions sobre causes de possibles incompatibilitats i sobre
qualsevol activitat que els proporcioni o els pugui proporcionar ingressos econòmics.
Seguidament, la senyora Candelaria Moreno Portella, presidenta de la mesa d’edat,
demana que la secretària anomeni, individualment i per ordre alfabètic, cada un dels
regidors/es electes, que hauran de prometre o jurar el càrrec, per tal de prendre’n
possessió.
La secretària els anomena i els regidors/es 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 amb les
obligacions del càrrec de regidor/a de l’Ajuntament de Sant Lluís, amb lleialtat al
Rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat.”
Alfredo Benosa Majos, PROMET
Lorenzo Carretero Tudurí, JUR
Cristóbal Coll Alcina, JUR
Martina Carolina Marqués Portella, PROMET
Miquel Melià Mercadal, PROMET
Francisco Olives Salas, JUR
Elena Pons Pons, PROMET
Javier Rafael Pons Pons, JUR
Carmen Reynés Calvache, JUR
Pedro Tudurí Mercadal, JUR
El Sr. Remigio Lora Buzón PROMET d’acord amb el següent text:
“PROMET, per la meva consciència i honor, complir fidelment amb les
obligacions del càrrec de regidor/a de l’Ajuntament de Sant Lluís i, per imperatiu
legal, lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma
fonamental de l’Estat, sense renunciar al dret a decidir del poble de Menorca”
Complides totes les formalitats legals i atesa la concurrència de la majoria absoluta
dels regidors electes, la presidenta de la mesa d’edat, senyora Candelaria Moreno
Portella, declara constituïda la corporació en la següent forma:
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REGIDORS QUE INTEGREN LA CORPORACIÓ
Noms i cognoms
ALFREDO BENOSA MAJOS
LORENZO CARRETERO TUDURÍ
CRISTOBAL COLL ALCINA
REMIGIO LORA BUZÓN
CAROLINA MARQUÉS PORTELLA
MIQUEL MELIÀ MERCADAL
CANDELARIA MORENO PORTELLA
FRANCISCO OLIVES SALAS
ELENA PONS PONS
JAVIER RAFAEL PONS PONS
CARMEN REYNÉS CALVACHE
ISMAEL SEGUÍ SINTES
PEDRO TUDURÍ MERCADAL

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

TERCER.- ELECCIÓ I PROCLAMACIÓ DEL BATLE
Intervé la senyora Candelaria Moreno Portella, presidenta de la mesa d’edat,
demanant a la secretària que llegeixi les disposicions legals relatives al procediment
per a l‘elecció de batle.
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, d’acord amb el
següent procediment:
a) Poden ser candidats tots els regidors que encapçalin les seves 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 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.”

Així mateix, la secretària dóna compte de l’article 40 i 102 del Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, el quals estableixen:
“Art. 40. Nomenament i cessament del batle de la corporació local.
1. L’elecció i destitució del batle es regeix pel que es disposa a la legislació electoral,
sense perjudici de l’aplicació de les normes relatives al règim de sessions plenàries
de l’Ajuntament.
2. Qui resulti proclamat batle prendrà possessió davant el Ple de la corporació,
d’acord amb la forma general establerta per a la presa de possessió dels càrrecs
públics.
3. Si no fos present a la sessió de constitució, ha de ser requerit per prendre
possessió dins el termini de quaranta-vuit hores, igualment davant el Ple de la
corporació, amb l’advertència que, si no ho fa sense causa justificada, caldrà
ajustar-se al que disposa la legislació electoral per als casos de vacant a la Batlia.”
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“Art. 102. Sistema de votació en el Ple de les entitats locals.
1. El sistema normal de votació és la votació ordinària.
2. La votació nominal requereix la sol·licitud d’un grup municipal aprovada pel Ple per
una majoria simple en votació ordinària.
3. La votació secreta només podrà emprar-se per a l’elecció o la destitució de
persones.”

A continuació, la senyora Candelaria Moreno Portella, presidenta de la mesa d’edat,
anuncia que per a l’elecció del batle poden ser candidats tots els regidors que van
encapçalar les corresponents llistes electorals, i que serà proclamat batle aquell que
obtengui la majoria absoluta dels membres de la corporació. Si cap candidat no obté
la majoria absoluta, serà proclamat batle el regidor 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 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 ni nominal, la senyora
Candelaria Moreno Portella anuncia que, seguint el procediment establert a la nostra
normativa actual, la votació per a l’elecció de batle serà ordinària, és a dir, a mà
alçada. Així mateix, indica que poden ser candidats a la Batlia els següents regidors:
-

Lorenzo Carretero Tudurí (PSOE)
Cristóbal Coll Alcina (PP)
Remigio Lora Buzón (PSM-ELS VERDS)
Miquel Melià Mercadal (EM-EU)

Tot seguit, la senyora Candelaria Moreno Portella 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 del nostre municipi.
Es presenten els següents candidats:
-

Lorenzo Carretero Tudurí (PSOE)
Cristóbal Coll Alcina (PP)
Miquel Melià Mercadal (EM-EU)

A continuació, la secretària procedeix a efectuar la votació ordinària, i s’obtenen els
següents resultats:
-

Lorenzo Carretero Tudurí (PSOE): 4 vots.
Cristóbal Coll Alcina (PP): 7 vots:
Miquel Melià Mercadal (EM-EU): 1 vot
En blanc: 1 vot

A la vista del resultat de la votació, la senyora Candelaria Moreno Portella, presidenta
de la mesa d’edat, proclama el senyor Cristóbal Coll Alcina batle 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 I PRESA DE
POSSESSIÓ
La senyora Candelaria Moreno Portella, presidenta de la mesa d’edat, demana al
senyor Cristóbal Coll Alcina que, 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, presti jurament o promesa del
càrrec de batle.
A continuació, el senyor Cristóbal Coll Alcina presta promesa de complir les
obligacions del càrrec de batle, de conformitat amb la següent fórmula:
“JUR per la meva consciència i honor, complir fidelment amb les obligacions
del càrrec de batle de l’Ajuntament de Sant Lluís, amb lleialtat al Rei, i guardar i
fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat.”
Llavors, la senyora Candelaria Moreno Portella, presidenta de la mesa d’edat, lliura al
batle electe, senyor Cristóbal Coll Alcina, la vara de comandament, símbol de la Batlia.
Pren la paraula el batle, Sr. Coll Alcina. En primer lloc agraeix a tots els assistents la
seva presència a aquest acte de constitució de l’Ajuntament de Sant Lluís i felicita als
nous regidors de la corporació la seva elecció donant-los l’enhorabona, i espera que
siguin quatre anys de feina i de col·laboració mútua. Així mateix, manifesta que és
necessari anomenar els regidors que han passat en els darrers quatre anys i que avui
no repeteixen i no formaran part d’aquest consistori, ja que, si bé poden haver estat
de diferents partits i poden haver tingut idees contraposades, tots han dedicat un
temps de la seva vida per intentar fer de Sant Lluís un poble millor, tant si han estat a
l’oposició com si han estat governant. A tot ells els dóna el seu més sincer agraïment
i molt especialment a na Maruja Baillo, ja que ella és la “culpable” que ell sigui avui
aquí. Diu que han estat junts a l’oposició vuit anys, hi ha hagut moments bons i altres
de pitjors, però ha estat una experiència que mai no podrà oblidar i que els hi ha donat
certs coneixements per poder afrontar la seva nova labor amb certes garanties.
Continua el batle. Manifesta que la gent de Sant Lluís els ha donat la confiança
suficient per afrontar aquest mandat amb la majoria necessària per poder formar
govern, per la qual cosa agraeix a totes les persones que han cregut en el seu partit,
en el seu projecte, en les seves idees i en la seva gent per governar el nostre poble. A
tots ells els ho agraeix, així com a totes aquelles persones que no els van votar però
que han exercit el seu dret a vot. Afegeix que ara els hi toca complir, no defraudar a
ningú i fer feina amb honestedat, rigor i amb grans dosis d’il·lusió.
Segueix el batle. Manifesta que és conscient que en el moment econòmic que vivim
no trobarem les coses fàcils, però ho han dit i ho seguiran dient, seran realistes, no
tenen grans somnis de grandesa, per la qual cosa no apostaran per grans obres que
condicionin l’endeutament a llarg termini de l’Ajuntament. Afegeix que en aquests
moments prefereixen intentar baixar imposts abans que fer grans coses que els facin
augmentar, per açò el seu primer objectiu serà que Sant Lluís torni a ser aquell poble
net i aclarit, que era l’enveja dels altres pobles de Menorca.
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Continua el batle. Manifesta que, no obstant açò, no deixaran de mirar cap al futur, ja
que hi ha moltes obres, molts de projectes que s’hauran d’afrontar i executar i, a
partir d’ara, els hauran de redactar i plantejar per fer-los dins un termini realista,
obres com són: la millora del nucli urbà, les millores de les urbanitzacions de
Binissafúller Platja i Cap d’en Font, la modificació dels projectes que hi pugui haver a
Binibèquer Nou i a Binissafúller Roters, sempre que els veïns considerin que s’han de
modificar. Assenyala que, per fet tot açò, vol tenir un bon enteniment amb tots els
grups de l’oposició, els necessita a tots, perquè, com més consensuades i debatudes
estiguin les coses, tot serà molt millor. Per tant, des d’aquest moment es posa a
disposició de l’oposició per parlar de qualsevol qüestió, per facilitar-los la labor de
control, i els diu que totes les aportacions que es facin en benefici de Sant Lluís seran
molt ben rebudes. Afegeix que sap que l’oposició farà una gran feina fiscalitzant la
labor de l’equip de govern, així com espera que puguin dedicar les mateixes energies
per dir el que fan malament, per aportar el que creguin oportú per millorar el nostre
poble.
Finalment, el batle manifesta que n’està molt agraït i dóna les gràcies a tothom. Tot
seguit, demana si hi ha qualque intervenció.
Intervé el Sr. Carretero Tudurí. En primer lloc, i en nom del grup del PSOE de Sant
Lluís, felicita el nomenament al nou batle i tot el seu equip i, sobretot pels resultats
que van treure, uns resultats que els atorga una majoria absoluta. Recorda que el
Partit Popular dins la seva campanya va dir que Sant Lluís necessitava un canvi i ara,
doncs, tenim un canvi. Manifesta que el nou equip de govern es troba amb dues
grans obres que s’estan executant i que són importantíssimes per al poble de Sant
Lluís, com són la nova escola i la sala multifuncional, a part de tenir una obra
emblemàtica en marxa, com és el geriàtric, la qual cosa considera que és important
recordar-ho perquè hi ha una sèrie de persones que conviuen dins aquell edifici, així
com un grapat de projectes de cara el futur molt importants.
Continua el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que hi haurà una aportació molt seriosa
per part del grup del PSOE, a més l’experiència els hi dóna aquesta capacitat de poder
donar resposta a allò que acaba de dir el batle i, evidentment, si les coses són
positives per a Sant Lluís, els hi trobarà. Afegeix que ara el grup socialista és a
l’oposició i la seva feina és de control i insisteix que en les coses que siguin positives
per a Sant Lluís els hi trobarà, Sant Lluís terme municipal, no només Sant Lluís poble,
ja que també hem de pensar en les urbanitzacions, rodalies i caserius.
Conclou
donant-li novament l’enhorabona i dient-li que en aquest sentit sempre els trobarà al
seu costat, si bé també ha d’entendre que, com a oposició que seran, faran el control
que es mereix l’equip de govern.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. En nom del grup municipal d’EM-EU de Sant Lluís li
dóna la seva més cordial enhorabona i el desig sincer que tengui sort en l’exercici del
seu càrrec. Manifesta que el poble de Sant Lluís ha volgut que sigui el PP el que
tengui la responsabilitat de governar durant els propers quatre anys i espera que ho
faci amb bon criteri i pensant en els interessos generals. Afegeix que al nou equip de
govern els correspon aplicar el programa amb el qual s’han presentat a les eleccions,
però si són capaços de governar escoltant i tenint en compte les propostes i les idees
de la resta de membres d’aquest Ajuntament, està segur que el poble de Sant Lluís es
veurà beneficiat.
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Finalment, el Sr. Melià Mercadal manifesta que EM-EU exercirà la seva feina
d’oposició que els ha encomanat l’electorat des d’una visió ideològica contrària a la
de l’equip de govern, però amb lleialtat i actitud constructives, criticant allò que sota el
seu punt de vista facin malament i prestant suport a tot allò que cregui que és bo per
al poble de Sant Lluís.
Així mateix, demana al batle que tengui en compte,
especialment, totes aquelles persones que ho estan passant molt malament a causa
de la difícil situació econòmica que patim i assenyala que en la seva feina d’oposició
aquestes persones seran una de les seves prioritats. Conclou agraint a tots aquells
que han votat EM-EU, dient-los que es compromet a fer feina per Sant Lluís amb una
actitud seriosa i responsable.
Intervé el Sr. Lora Buzón. En primer lloc, dóna l’enhorabona al batle, a tot el seu
equip de govern i a tots els regidors d’aquesta nova legislatura. Manifesta que el
PSM – ELS VERDS vol que aquest mandat municipal que avui comença sigui el debat
serè i respectuós entre tots els regidors que el poble de Sant Lluís ha volgut que
siguem, el seus representants en el consistori. Assenyala que, tot i les diferències,
hem de ser capaços de sumar idees, programes i no escatimar esforços per resoldre
els problemes que Sant Lluís té pendents. Així mateix, manifesta que al PSM-ELS
VERDS només els mou fer camí decididament cap a un municipi pensat per a les
persones, el seu benestar i la convivència entre elles i el medi natural. Venen amb
ganes de fer feina i aportar el millor del nostre programa, i creu que del bon debat i la
discussió han de sorgir les idees per dur endavant el que tots desitjam, un futur millor
per al nostre poble i els seus ciutadans. Conclou donant novament l’enhorabona al
batle, dient-li que força i endavant.
I no havent-hi més assumptes a tractar, a les 11.40 hores el batle aixeca la sessió i
ordena que se n’estengui la corresponent acta, que signa amb mi, la secretària, que
certific.
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