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ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ  

CONSTITUTIVA DE LA CORPORACIÓ  

D’11 DE JUNY DE 2011 

 

 

 Lloc de la reunió:                      Alaró, sala capitular de la Casa Consistorial 

 Data:                                          11 de juny de 2011 

 Hora de començament:              11 h. 

 Hora d’acabament:                     11’20 h. 

 Regidors electes presents:          Joan Simonet Pons (PP) 

         Gabriel Simonet Homar (PP) 

         Maritina Campins Moyá (PP) 

                Llorenç Perelló Rosselló (PP)  

         Maria Lourdes Bennasar Bennasar (PP)                                                               

    Marria Antonia Cifre Rosselló (PP) 

    Juan Lozano León (PP)    

         Benito Ripoll Matas (PSOE) 

             Aina Maria Munar Isern (PSOE) 

         Gregorio García-Villaraco Rodríguez (PSOE) 

         Antonia Martorell Vanrell (PSOE) 

         Mateu Marcús Alemany (PSM-EN-APIB) 

         Gabriel Far Florit (ER-AM) 

 Regidors electes absents:           - 

 Caràcter de la sessió:                 constitutiva 

 Convocatòria:                             primera 

 Secretari:                                    Jaume Nadal Bestard 

 

 

 

 El secretari-interventor de la corporació informa que s’ha efectuat un arqueig 

extraordinari a data 10 de juny de 2011.  

 

 

 

 1. CONSTITUCIÓ DE LA MESA D’EDAT.- 

 

 Queda constituïda pel regidor electe de més edat, Benito Ripoll Matas, que 

actuarà com a president, pel regidor electe de menys edat, Llorenç Perelló Rosselló, i 

pel secretari de la corporació. 

 La mesa declara oberta la sessió. 

 La mesa acorda que l’ordre per a la presa de possessió sigui el de les llistes de 

les candidatures i de major a menor nombre d’electes. 
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2. COMPROVACIÓ DE CREDENCIALS.- 

 

El passat dia 30 de maig la Junta Electoral de Zona d’Inca expedí i lliurà a les 

candidatures les credencials que expressen la designació dels regidors electes, i ha 

tramès a l’ajuntament l’acta de proclamació; els regidors electes han presentat les 

credencials a l’ajuntament. La mesa dóna per comprovades les credencials i per 

acreditada la personalitat dels electes.  

 

 Així mateix, el secretari de la corporació dóna compte que tots els candidats han 

formulat les declaracions de béns i declaracions d’activitats, d’acord amb allò que 

preveu l’art. 75,7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 

 
 
 
 
 
 3. JURAMENT O PROMESA DELS REGIDORS.- 

 

 Els electes adquireixen la plena condició de llurs càrrecs de regidors, prèvia 

promesa o jurament d’acatament a la Constitució, conformement amb allò que disposa 

l’art. 108,8 de la Llei Orgànica 5/1985, de 18 de juny, del règim electoral general, i  

R.D. 707/1979, de 5 d’abril, utilitzant la següent fórmula:  

 Preguntats,  

  

“¿Jureu o prometeu per la vostra consciència i pel vostre honor complir 

fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l’ajuntament d’Alaró, amb lleialtat al 

Rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat?”. 

 
 Responen, d’un en un: 

  

 Joan Simonet Pons: “Sí, promet”.  

 Gabriel Simonet Homar: “Sí, juro”. 

 Maritina Campins Moyá: “Sí, juro”. 

 Llorenç Perelló Rosselló: “Sí, promet”.  

 Maria Lourdes Bennasar Bennasar: “Sí, juro”. 

 Maria Antonia Cifre Rosselló: “Sí, juro”. 

 Juan Lozano León: “Sí, juro”. 

 Benito Ripoll Matas: “Sí, promet”.  

 Aina Maria Munar Isern: “Sí, promet”.  

 Gregorio García-Villaraco Rodríguez: “Sí, promet”.  

 Antonia Martorell Vanrell: “Sí, promet”.  
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 Mateu Marcús Alemany: “Sense renunciar al dret a decidir de nostre poble, sí, 

promet”. 

 Gabriel Far Florit: “Per imperetiu legal, sí, promet”. 

 

 

 

 

 

 4. DECLARACIÓ DE CONSTITUCIÓ DE LA CORPORACIÓ.- 

 

 Atès que són presents els tretze regidors que corresponen a aquest municipi, i en 

conseqüència concórrer el quòrum de la majoria absoluta, la mesa declara constituïda la 

corporació.  

 

 

 

 

 

5. ELECCIÓ DEL BATLE.- 

 

 

 S’acorda, per unanimitat, que el sistema de votació a utilitzar serà el nominal. 

 

 Preguntats els regidors que encapçalen les seves corresponents llistes si es 

presenten com a candidats a batle, responen:  

   

Joan Simonet Pons (PP): Sí. 

Benito Ripoll Matas (PSOE): Sí.  

Mateu Marcús Alemany (PSM): Sí. 

 Gabriel Far Florit (ER): Sí. 

 

 

Resultat de la votació nominal:  

 

 Joan Simonet Pons: vot a Joan Simonet Pons 

 Gabriel Simonet Homar: vot a Joan Simonet Pons 

 Maritina Campins Moyá: vot a Joan Simonet Pons 

 Llorenç Perelló Rosselló: vot a Joan Simonet Pons 

 Maria Lourdes Bennasar Bennasar: vot a Joan Simonet Pons 

 Maria Antonia Cifre Rosselló: vot a Joan Simonet Pons 

 Juan Lozano León: vot a Joan Simonet Pons 

 Benito Ripoll Matas: vot a Benito Ripoll Matas 

 Aina Maria Munar Isern: vot a Benito Ripoll Matas 

 Gregorio García-Villaraco Rodríguez: vot a Benito Ripoll Matas 

 Antonia Martorell Vanrell: vot a Benito Ripoll Matas 

 Mateu Marcús Alemany: vot a Mateu Marcús Alemany 
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 Gabriel Far Florit: vot a Gabriel Far Florit 

 

 Resultat de la votació: 

 Joan Simonet Pons: set (7) vots. 

 Benito Ripoll Matas: quatre (4) vots. 

 Mateu Marcús Alemany: un (1) vot. 

 Gabriel Far Florit: un (1) vot. 

 

Atès que el candidat Joan Simonet Pons ha obtingut la majoria absoluta dels 

vots, és proclamat batle electe. 

  

 

 

 

 

 6. JURAMENT O PROMESA DEL BATLE I PRESA DE POSSESSIÓ.- 

 

 Preguntat el batle electe:   

 “¿Jureu o prometeu per la vostra consciència i pel vostre honor complir 

fidelment les obligacions del càrrec de batle de l’ajuntament d’Alaró, amb lleialtat al 

Rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat?”. 

 

 Joan Simonet Pons respon: “Sí, promet”. 

 

 El president de la mesa d’edat lliura la vara de batle a l’elegit. 

 

 Opinions sintetitzades dels membres de la corporació que intervenen: 

 

 Gabriel Far Florit (ER): 

 És per a mi un orgull i expresso el meu sentiment d’alaroner. Es podrà comptar 

amb el nostre suport sempre que el poble d’Alaró en surti beneficiat. Dedico un record 

al batle Pere Rosselló i Oliver, “Sa Maquineta”. Dono l’enhorabona a tots els que som 

aquí.  

 

 Mateu Marcús Alemany (PSM): 

 Felicito a Joan Simonet com a batle i li desitjo sort; espero que sigui el batle de 

tots. Farem feina des de l’oposició, amb propostes serioses i propugnant un model 

participatiu; el nostre control i fiscalització ho serà per defensar els interessos dels 

alaroners. La política és voluntat de servei públic. 

 

 Benito Ripoll Matas (PSOE): 

 Dono les gràcies a tots els assistents i l’enhorabona a Joan Simonet com a batle. 

Des de l’agrupació del PSOE farem feina, des d’una oposició constructiva, perquè les 

coses vagin bé i pensant en el benestar del poble. Farem propostes i esperem ser 

escoltats. 
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 Joan Simonet Pons (PP), batle: 

 “Democràcia real” són paraules de moda. Ara que s’ha ampliat el nombre de 

regidors a tretze demano la participació de tots, i també el joc de la gent, convido i 

demano a la gent que vengui als plens. Majoria absoluta no significa aplicar el rodet, 

sinó responsabilitat. He dut el programa de cada un dels partits polítics, les polítiques 

que tenim en comú han de ser les prioritats; anar a cercar punts de consens és el que ens 

ha ensenyat el fet de governar quatre anys en minoria. Em poso a la vostra disposició i 

espero ser digne del càrrec. 

 
 
  
 
 
 
 En aquest estat, i no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. Batle aixeca la sessió, 

de la qual s'estén la present Acta i jo, com a secretari, en dono fe. 

 

Alaró, 11 de juny de 2011. 

 

     Vist i plau, 

       El Batle, 


