
ACTA DE LA SESSIÓ CONSTITUTIVA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE BINISSALEM 

I ELECCIÓ DE BATLE 

 

 

 

Identificació de la sessió 

Núm.:     10 

Caràcter:    Constitutiu 

Data:     15 de juny de 2019 

Hora de començament:  12.30 hores 

Hora d’acabament:  13.00 hores 

Lloc:     Sala de Plens de l'Ajuntament de Binissalem 

 

Assistents:             Sr. JUAN VÍCTOR MARTÍ VALLÉS (UxB) 

Sr. FRANCISCO MOYÁ POL (UxB) 

Sra. CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ (UxB) 

Sra. CATALINA CARMEN CORTÉS JAEN (UxB) 

Sr. GABRIEL NADAL FULLANA (UxB) 

Sr. ANDREU VILLALONGA SIMONET (PP) 

Sra. FRANCISCA SERRA CAPÓ (PP) 

Sra. PAULA MOYÁ LLABRÉS (PP) 

Sr. RAFAEL RAMIS FUERTES (PP) 

Sr. PERE DANIEL POL i CREUS (MÉS- APIB) 

Sra. MARIA AURORA MATEU MARTÍNEZ (MÉS- APIB) 

Sra. JOSEFINA RAMIS RIGO (PSIB- PSOE) 

Sr. JOSÉ MARIA PONS MOREY (PSIB- PSOE) 

 

 

Secretària-acctal:   Sra. Alicia Morales Rosselló 

Interventor:     Sr. David Martínez Sánchez de Rojas 

 

 

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. 

Inicia la sessió la secretària-acctal. de la Corporació, per explicar com s’ha de constituir 

la Mesa d’Edat. Així, diu que segons disposa l’article 195.2 de la Llei orgànica 5/1985, de 

19 de juny, de règim electoral general (LOREG), i l’article 37.2 del Reial decret 

2568/1986, de 28 de novembre, del Reglament d'organització, funcionament i règim 

jurídic de les entitats locals (ROF): “la Mesa d'Edat la formen els regidors de major i 

menor edat presents a l'acte, i, de la qual serà secretària la de la Corporació”. Els 

regidors de major i de menor edat són, respectivament el Sr. Francisco Moyá Pol i, el Sr. 

Andreu Villalonga Simonet. 

 



En conseqüència, es constitueix la Mesa d’Edat, integrada pel senyor Francisco Moyá Pol, 

que actua com a president, pel senyor Andreu Villalonga Simonet, i, la secretària-acctal. 

de la corporació que exercirà la secretaria de la mesa.  

 

2. Comprovació de les credencials o acreditació de la personalitat dels regidors 

electes. 

Continua la secretària de la Mesa: De conformitat amb l’article 195.3 de la LOREG, 

correspon a la Mesa 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.  

 

Segons l’acta de proclamació de candidats electes, tramesa per la Junta Electoral de 

Zona d’Inca, es fa constar que, d’acord amb els vots obtinguts per cada candidatura, el 

nombre de regidors electes de l’Ajuntament de Binissalem és el següent: 

 

— Unió per Binissalem (UxB), cinc (5) regidors/res electes 

— Partido Popular (PP), quatre (4) regidors/res electes 

— Més per Mallorca-APIB (MÉS-APIB), dos (2) regidors/es electes 

— Partit Socialista de les Illes Balears (PSIB-PSOE), dos (2) regidors/es electes 

 

D’acord amb aquests resultats, es proclamen regidors electes els candidats següents:  

— Per Unió per Binissalem: 

senyor Juan Víctor Martí Vallés 

senyor Francisco Moyá Pol 

senyora Concepción Rodríguez Rodríguez 

senyora Catalina Carmen Cortés Jaen 

senyor Gabriel Nadal Fullana 

— Pel Partido Popular: 

senyor Andreu Villalonga Simonet 

senyora Francisca Serra Capó 

senyora Paula Moyá Llabrés 

senyor Rafael Ramis Fuertes 

— Per Més per Mallorca-APIB:  

senyor Pere Daniel Pol i Creus 

senyora Maria Aurora Mateu Martínez 

— Pel Partit Socialista de les Illes Balears: 

senyora Josefina Ramis Rigo 

senyor José Maria Pons Morey 

 

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 fa públic que, tots els regidors electes han presentat les declaracions 

d’interessos i d’incompatibilitats, 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 previstos necessaris per poder prendre possessió dels seus 

càrrecs i es pot procedir a la constitució de la corporació.  

 

A més diu, que es disposa de l'acta d'arqueig de data d’ahir, i, que és a l’expedient per si 

algú ho vol consultar.  

 

 



3. Jurament o promesa dels regidors electes i constitució de la corporació 

Explica la secretària que el jurament o promesa és un dels requisits que ha de 

formalitzar-se en el moment de prendre possessió. Els regidors electes han de jurar o 

prometre acatament de la Constitució, per adquirir la plena condició del seu càrrec 

(article 108.8 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General). 

 

El Reial Decret 707/1979, de 5 d’abril, estableix que qui hagi de donar possessió, en 

aquest cas el president de la Mesa d’Edat, formularà a la persona designada la següent 

pregunta: “Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les 

obligacions del càrrec de regidor amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució 

com a norma fonamental de l'Estat?” Aquesta pregunta serà contestada per qui hagi de 

prendre possessió amb una simple afirmativa: “sí juro” o “sí prometo”. Poden afegir per 

exemple “per imperatiu legal”, “davant el poble complir les obligacions del càrrec de 

regidor” o “davant el poble sobirà”..., però, el contingut afegit no pot desvirtuar la 

submissió a l’ordre jurídic. 

 

Aquesta fórmula podrà ser substituïda pel jurament o promesa, prestat personalment per 

qui prendrà possessió, davant qui presideixi la sessió, de complir fidelment les 

obligacions del càrrec amb lleialtat al Rei i de guardar i fer guardar la Constitució com a 

norma fonamental de l'Estat.” 

 

Per tot això, el Sr. President de la Mesa crida un a un els regidors, seguint l'ordre dels 

partits que han obtingut major número de vots, inclosos els regidors integrants de la 

Mesa, aquests es posen drets i prenen possessió del càrrec, i, segons la formula legal els 

demana “Jureu o prometeu per la vostra consciència i pel vostre honor, de complir 

fidelment les obligacions del càrrec de regidor o regidora de l'Ajuntament de Binissalem, 

amb lleialtat al Rei, i, de guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de 

l'Estat”, obtenint les següents respostes: 

 

Sra. Josefina Ramis Rigo “Sí promet; el poble és sobirà” 
 

Sr. José Maria Pons Morey: “Sí promet” 
 

Sr. Pere Daniel Pol i Creus: “Sí ho promet” 

 

Sra. Maria Aurora Mateu Martínez: “Sí jur i promet per la meva consciència i honor 

complir  amb les meves obligacions com a regidora de l’Ajuntament de Binissalem, amb 

fidelitat al poble i amb lleialtat a l'Estatut d'Autonomia i per imperatiu legal a la 

Constitució, sense renunciar al dret de decidir com a poble” 
 
Sr. Andreu Villalonga Simonet: “Sí  jur” 
 
Sra. Francisca Serra Capó: “Sí promet” 
 
Sra. Paula Moyá Llabrés: “Sí jur” 
 
Sr. Rafael Ramis Fuertes: “Sí jur” 
 
Sr. Juan Víctor Martí Vallés: “Sí ho juro” 

 

El Sr. Andreu Villalonga Simonet, com a membre de la Mesa d’edat, formula la pregunta 

al president de la Mesa: 



 
Sr. Francisco Moyá Pol: “Sí ho jur” 

 

Continua el Sr.President demanant a la resta de regidors: 
 
Sra. Concepción Rodríguez Rodríguez: “Sí prometo” 
 
Sra. Catalina Carmen Cortés Jaen: “Sí ho jur” 
 
Sr. Gabriel Nadal Fullana: “Sí ho jur” 

 

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 explica que, conforme el que disposa l’article 196 de la Llei Orgànica del 

Règim Electoral General referent a l’elecció del Batle, 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 de Binissalem. En 

cas d'empat, es resoldrà per sorteig. 

 

El president de la Mesa demana als caps de llista dels diferents partits polítics si es 

presenten com a candidats a la Batlia: 

— Per Unió per Binissalem, Sr. Juan Víctor Martí Vallés: “Sí”  

— Pel Partido Popular, Sr. Andreu Villalonga Simonet: “Sí” 

— Per Més per Mallorca-APIB, Sr. Pere Daniel Pol i Creus: “Sí” 

— Pel Partit Socialista de les Illes Balears, Sra. Josefina Ramis Rigo: “Sí” 

 

Per tant, són candidats: 

— Sr. Juan Víctor Martí Vallés, d'Unió per Binissalem. 

— Sr. Andreu Villalonga Simonet, pel Partit Popular. 

— Sr. Pere Daniel Pol i Creus, del Més per Mallorca-APIB 

— Sra. Josefina Ramis Rigo, del partit Partit Socialista de les Illes Balears 

 

Continua la secretària, de conformitat amb l'article 93 de la Llei 20/2006, de 15 de 

desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, les votacions poden ser 

ordinàries, nominals o secretes. Si no hi tenen inconvenient, per qüestions d'agilitat, 

proposa que la votació sigui nominal. Hi esteu d'acord? Tots els assistents hi estan 

d'acord. 

 

El Sr. President explica que per la votació nominal s'ha de cridar per ordre alfabètic dels 

cognoms, i, en darrer lloc els membres de la Mesa. Per això, vos aniré cridant i heu de 

contestar a qui doneu el vostre vot: 

 

Cortés Jaén, Catalina Carmen: “Víctor” 

 



Martí Vallés, Juan Víctor: “Víctor” 

 

Mateu Martínez, M.Aurora: “Pere Daniel Pol i Creus” 

 

Moyá Llabrés, Paula: “Andreu Villalonga Simonet” 

 

Nadal Fullana, Gabriel: “Víctor Martí Vallés” 

 

Pol i Creus, Pere Daniel: “Pere Pol” 

 

Pons Morey, José María: “Josefina Ramis” 

 

Ramis Fuertes, Rafael: “Andreu” 

 

Ramis Rigo, Josefina: “Josefina Ramis” 

 

Rodríguez Rodríguez, Concepción: “Víctor Martí” 

 

Serra Capó, Francisca: “Andreu Villalonga” 

 

Villalonga Simonet, Andreu: “Andreu” 

 

El Sr. Andreu Villalonga Simonet, com a membre de la Mesa d’edat, formula la pregunta 

al president de la Mesa: 

Moyá Pol, Francisco: “Víctor Martí” 

 

Continua el President dient que, vist que cap candidat ha obtingut la majoria absoluta, es 

proclama Batle el senyor Juan Víctor Martí Vallés, atès que encapçala la llista més 

votada a Binissalem. Li demana que es dirigeixi a la Mesa per prestar jurament o 

promesa del càrrec de batle. 

 

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, Juan Víctor Martí Vallés promet per la meva consciència i pel meu honor complir 

fidelment les obligacions del càrrec de Batle de l'Ajuntament de Binissalem, amb lleialtat 

al rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat.” 

 

A continuació, el President de la Mesa li lliura el bastó de comandament. 

 

Es declara dissolta la Mesa d'Edat i passa a presidir la sessió el Batle, Sr. Juan Víctor 

Martí Vallés, que dóna l'enhorabona a tots els regidors i ofereix el torn de paraula als 

diferents caps de llista, per ordre de menor a major representació. 

 

En primer lloc dóna la paraula a la Sra. Josefina Ramis Rigo del Partit Socialista de les 

Illes Balears, que fa el següent discurs: “Bon dia a tothom, Els socialistes de Binissalem 

pensam que la voluntat del poble expressada a les urnes aquest mes de maig ha quedat 

palesa amb uns resultats electorals que no han donat la majoria absoluta a cap partit 

polític.  

Nosaltres sempre hem defensat un canvi de govern estable, conscient del seu paper i 

amb lleialtat cap a aquesta institució. 



 

El desgavell d’anades i vingudes de la passada legislatura no pot tornar a passar. Els 

socialistes hem treballat de manera constructiva i des del diàleg amb la resta de 

companys d’altres partits avui amb representativitat municipal perquè som conscients 

que Binissalem necessita un canvi en la manera de fer política i aquí és on l’esquerra, 

pensam, hi tenia molt a dir.    
 
Volem un model de poble diferent al que s’ha defensat fins ara i on es prioritzi l’interès 

general davant el particular. Per noltros la política es fa en equip, des de la gent i per a la 

gent. Des de baix a dalt, i MAI des dels despatxos i allunyats de la gent.  

 

El camí el teníem, i el tenim, clar: 

Binissalem demana una manera de fer política amb diàleg, participació ciutadana i 

transparència. També ha demanat que no marqui la política un sol partit, sinó una 

entesa. UxBinissalem n’ha de ser molt conscient si vol governar de manera eficient i 

sense que els binissalemers pateixin les conseqüències.  

 

La defensa dels interessos globals del poble ha de ser la TEVA prioritat VÍCTOR; i el 

proper ajuntament s’ha de deixar d’aventures econòmiques, promeses de grans 

inversions sense pressupost i sobretot TRANSPARÈNCIA EN LA GESTIÓ TEVA I DE TOTS 

ELS TEUS REGIDORS I REGIDORES. 

 

A dia d’avui, com a representants públics elegits democràticament, seguim desitjant  el 

millor govern pel poble, i defensam que aquest millor govern per Binissalem és un pacte 

entre diferents forces polítiques. Consens i Suma.  

 

Deixem els protagonismes de banda, aquests que han caracteritzat els últims mesos 

aquest ajuntament i que tant sembla que agraden. 

 

I davant l’imminent constitució d’un govern en minoria, els socialistes de Binissalem 

volem manifestar la nostra responsabilitat, a l’hora de possibilitar l’acció de govern quan 

pertoqui, però també, és nostre la responsabilitat de vigilar les accions que vulgui 

emprendre l’equip de govern d’ Unió per Binissalem. 
 
Víctor, pensa que has de governar pels binissalemers i binissalemeres, que ha de primar 

el sentit comú i governar per tothom,  i mai des dels interessos d’uns pocs. Si és així, 

col·laborarem. Sinó, trobaràs en els representants del partit socialista una forta oposició.  

Ho denunciarem i prioritzarem sempre el que és més adequat pel nostre poble. 

 

Li demanam al nou batle, lleialtat institucional, amb l’ajuntament i amb la batlia. Hi ha 

molta feina a fer. Tots en som conscients. 

 

Nostre és el compromís de treballar també, perquè les nostres relacions siguin cordials. 

Tot i que la manera de dirigir aquest ajuntament el darrer any no ha propiciat 

l’enteniment. No ens ha donat l’esquena com a regidors però sí que no ens ha 

proporcionat informació de la seva gestió, i li diré més s’ha fet el sord davant la demanda 

dels altres partits polítics; i sord, també, davant la tasca i les preguntes fetes per 

l’oposició. Tot i així, sabem que sempre s’ha de fer feina en positiu. I així ho farem. Però 

no permetrem que no ens facilitin informació sobre la seva gestió. 

Recordi, futur batle, que no es pot pretendre governar des de l’oposició, ni tampoc des 

de la minoria. Ni tampoc pactar el dia a dia en un ajuntament, perquè el que farem 

llavors, és ocultar un vertader programa de govern. Li serà difícil. Només amb un canvi 



de talant seu amb regidors i regidores de l’oposició podrà aconseguir avançar. Però ara la 

feina serà seva. No valdran excuses, ni traspassar responsabilitats. No valdrà ara, la 

culpa és dels altres partits. Prou victimisme. 

 

Bona sort a tots i a totes amb la nostra tasca. Seny i nord: el qui ha de sortir guanyant 

SEMPRE hauria de ser el poble i la gent de Binissalem”. 

 

A continuació el Sr. Batle dóna la paraula al portaveu de MÉS, Sr. Pere Daniel Pol i Creus, 

que agraeix a tots els presents la seva assistència per donar suport als regidors que 

formarem el Consistori aquests quatre anys i dóna la benvinguda als nous regidors, 

desitjant-los encerts i es posen a la seva disposició amb tot allò que els puguin ajudar. 

 

Continua dient que la seva candidatura es presentà amb un programa electoral molt 

concret i tenen clar el que és necessari per les persones de Binissalem. Els resultats 

electorals han marcat que hi haurà un govern en minoria, el que vol dir que necessitarà 

arribar a alguns tipus d'acords, des de MÉS estan en disposició de tirar endavant les 

propostes que considerin que són bones pel poble; però els preocupa l'actitud que ha 

tingut l'equip de govern d'aquest darrer any i l'actitud que aparentment té el nou batle 

en aquesta legislatura, de parèixer que no necessita suports per tirar endavant projectes. 

 

En tot cas diu, que des de MÉS seguiran fent feina des de l'oposició, demanen que les 

noves incorporacions a l'equip de govern ajudin a aportar aire fresc, altres maneres de 

funcionar, pensen que com a oposició poden agrair que hi hagi algun canvi en la gestió. 

Finalment desitgen que tots els regidors del Consistori, tan de l'equip de govern com de 

l’oposició, inclosos ells mateixos, estiguin a l'alçada de les circumstàncies, siguin capaços 

de fer avançar el poble i de reforçar els serveis públics, i, en definitiva que els ciutadans 

es puguin sentir orgullosos dels seus representants en aquest Consistori. 

 

Seguidament el Sr. Batle dóna la paraula al Sr. Andreu Villalonga Simonet pel Partit 

Popular, que fa el següent discurs: “Binissalamers, regidors, batle de Binissalem, Sr. 

Víctor Martí: enhorabona. A vostè i als quatre regidors d’UxB que l’acompanyaran 

aquesta legislatura des de l’equip de govern. La sobirania del poble rau en decidir qui vol 

que políticament ens representi. Enhorabona. 

 

Els quatre regidors del Partit Popular avui presents representam també una important 

part de l’electorat. Representam la voluntat de moltíssims convilatans que han confiat en 

el nostre projecte i en aquests regidors. Persones que ens han encoratjat i votat per a 

dur endavant unes idees i un programa que defensarem i pel qual farem feina. A tots els 

qui han decidit donar-nos el vot, gràcies. De la mateixa manera que un ha de governar 

per a tothom, l’oposició també és la de tothom com a servidors públics que som. No 

decebrem i sabrem fer l’oposició que Binissalem ha decidit que encapçalem. 

 

Bona legislatura a tothom i sorts i encerts sobretot per l'equip de govern, que si té sort i 

encerts també anirà bé pels binissalemers i binissalemeres. Gràcies.” 

 

Tanca el torn d'intervencions el Batle, Sr. Juan Víctor Martí Vallés, amb el següent 

discurs: “Gràcies a tots els qui esteu aquí, a Paco Moyá -el meu company- als qui no han 

pogut venir, als regidors que entren, als regidors que surten, als membres de les 

candidatures actuals i passades, als afiliats, als simpatitzants i als amics.  

 

Com sabeu aquests darrers mesos hi ha hagut moments complicats però he de dir que 

en tot moment m'he sentit acompanyat pel nostre poble, que no s'ha aturat de donar-



nos suport, ànims i alegries. Aquesta ha estat la meva força, aquesta és l'energia que 

m'ha fet arribar fins aquí. 

 

Ser batle del nostre poble és la il·lusió de la meva vida, és la il·lusió d'un infant feta 

realitat, gràcies a tots per fer-ho possible. Procuraré no ofendre a ningú, si no ho 

aconsegueixo demano disculpes ja per endavant, simplement és que no n'he sabut més. 

 

Avui és un dia de somnis, perquè aquell projecte que vàrem començar quatre amics fa 

tretze anys, ara no només ha crescut sinó que a més ha estat capaç de convertir-se amb 

la força més votada del nostre municipi. 

 

Avui m'hagués agradat que estassin aquí n'Andreu “martillo” o na Conxa, per poder 

veure tot això, per desgràcia ja no estan entre nosaltres. 

 

He d'agrair a la meva família la seva paciència i entrega per ajudar-me amb aquesta 

quimera, a la meva dona i a la meva filla per ser capaces d'entendre no ja una vocació 

sinó tot una forma de vida. Als meus pares per donar-me una educació de feina constant, 

de dedicació i esforç. Crec que aquesta és la educació que va convertir el nostre poble 

amb el que és i crec que és la que nosaltres hem de transmetre a les generacions actuals 

i futures. 

 

Avui els regidors del nostre ajuntament m'han nomenat batle, som conscient que el 

poder que se m'atorga només es pot utilitzar fer a fer el bé, per ajudar, per a millorar la 

qualitat dels nostres conciutadans. Per això, noltros treballarem en dedicació i humilitat, 

perquè nosaltres som els servidors del poble.  

 

Regidors! venim a servir, a entregar el nostre temps als demés, a consagrar-nos a tots i 

cadascun dels nostres conciutadans, a no fer distincions, a lluitar pels bons i pels no tan 

bons, perquè tots som fills de Binissalem i nosaltres els seus protectors i servidors. No 

espereu més recompensa que la pròpia satisfacció de poder complir amb la vostra 

vocació. Heu de saber que avui som aquí perquè així ho ha decidit el poble i el servirem 

mentre ell així ho consideri, amb dedicació i molta humilitat, i, el dia que ens arribi l'hora 

l'assumirem també amb orgull i molt d'agraïment. 

 

Crec que aquestes eleccions el poble ens ha donat a tots una lliçó que va molt més enllà 

d'ideologies polítiques, el poble, el nostre poble té la seva pròpia ideologia, la ideologia 

de defensar el que estimem. Ha quedat demostrat que el que va en contra del poble és 

penalitzat. Avui comencem una nova etapa política, una etapa on partim en minoria i 

sense deixar cap porta tancada a pactes puntuals o estructurals. Serà necessari arribar a 

acords, per això esper comptar amb tots i cadascun de vosaltres. Moltes gràcies a tots, i, 

sempre a la vostra disposició” 

 

 

I, sense cap altre assumpte per tractar, el Batle aixeca la sessió, de la qual, com a 

secretària-acctal, estenc aquesta acta. 

 

La secretària-acctal,      Vist i plau, 

        El Batle,  

 

 

Alicia Morales Rosselló     Juan Víctor Martí Vallés 

Alicia Morales Rosselló     xxx 


