
 
 ACTA SESSIÓ CONSTITUTIVA DE LA CORPORACIÓ 
 
 
Dia: 15 de juny de 2019 
Hora: 12,00 hores. 
Lloc: Casa Consistorial d'Esporles. 
Primera convocatòria. 
 
  
 
Per tal de procedir a la constitució de l'Ajuntament i a l'elecció del batle/ssa, d'acord amb el que 
estableixen els articles 195 i 196 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General 5/1995, de 19 de 
juny, es reuneixen en sessió pública: 
 
Membres assistents  
 
Maria Ramon Salas (MES-APIB) 
Marta Neus Lopez Cortes ( MES-APIB) 
Joan Ferra Terrassa (MES-APIB) 
Antoni Asensio Campoy (MES-APIB) 
Maria Antònia Castell Polo (MES-APIB) 
Miguel Fernàndez de Heredia Cañellas (MES-APIB) 
Ana Maria Bosch Estades (MES-APIB) 
Juan José Garrofe Marimón (MES-APIB) 
Maria Romero Matas (MES-APIB) 
Antonio Bordoy Fernández (PSIB-PSOE) 
José Pol Font (PSIB-PSOE) 
Bárbara Calvo Alomar (PSIB-PSOE) 
 
Membres que excusen la seva absència 
 
Maria Sureda Matamalas (PSIB-PSOE) 
 
Hi actua de secretària la de la Corporació, Sra. Francisca Maimó Molina. 
 
 CONSTITUCIÓ DE LA MESA D'EDAT 
 
La secretaria explica que d’acord amb el que disposen els articles 195.2 de la llei orgànica 5/1985, 
de 19 de juny, de regim electoral general (LOREG) i 37. 2 del Reial decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel que s’aprova el reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats 
locals (ROF), s’ha de constituir una Mesa d’Edat integrada pels electes de més i menys edat 
presents a l’acte i de la qual n’és secretaria la de la corporació 
 
 En conseqüència  es constitueix la Mesa  d'Edat,  integrada pel regidor electe de més edat, 
Antoni Asensio Campoy i pel de menor edat, Jose Pol Font. 
 
 Hi actua de secretària la de la Corporació. 
 



 CONSTITUCIÓ DE L'AJUNTAMENT 
 
 La Mesa declara oberta la sessió i es comproven les credencials presentades així com 
l'acreditació de la personalitat dels electes per les certificacions trameses per la Junta Electoral de 
Zona. 
  
 Hi assisteixen els regidors anomenats a l'encapçalament, els quals representen la majoria 
absoluta dels membres que de dret corresponen al Municipi, per la qual cosa la Mesa declara 
constituïda la Corporació. 
 
 La secretària de la Corporació, d’acord amb l’art. 36.3 del ROF, posa a disposició dels 
regidors electes l’acta d’arqueig, els justificants i l’inventariï del patrimoni municipal. 
 
 Així mateix ret compte que han formulat la declaració d'interessos i activitats d'acord amb el 
que estableix l'article 75.5 de la Llei 7/1985, els Regidors: 
 
  
Maria Ramon Salas (MES-APIB) 
Marta Neus Lopez Cortes ( MES-APIB) 
Joan Ferra Terrassa (MES-APIB) 
Antoni Asensio Campoy (MES-APIB) 
Maria Antònia Castell Polo (MES-APIB) 
Miguel Fernàndez de Heredia Cañellas (MES-APIB) 
Ana Maria Bosch Estades (MES-APIB) 
Juan José Garrofe Marimón (MES-APIB) 
Maria Romero Matas (MES-APIB) 
Antonio Bordoy Fernández (PSIB-PSOE) 
José Pol Font (PSIB-PSOE) 
Bárbara Calvo Alomar (PSIB-PSOE) 
 
 
 
La secretaria intervé novament per explicar que es cridaran un per un els regidors seguint l’ordre 
alfabètic del seu primer cognom, inclosos els regidors integrants de la Mesa. Els regidors es 
desplaçaran davant aquesta i prendran possessió del seu càrrec segons la formula legal. 
 
Tot seguit la secretària de la Mesa crida un per un els regidors, els regidors van prenent possessió 
del seu càrrec davant la Mesa, llegint la secretària la fórmula següent: 
   
 "Jureu o prometeu per la vostra consciència i pel vostre honor de complir fidelment les 
obligacions del càrrec de regidor/a amb lleialtat al Rei, i de guardar i fer guardar la Constitució, com 
a norma fonamental de l'Estat ? 
 
Els regidors contesten: 
 
 
Antoni Asensio Campoy: Sí, promet 
Antonio Bordoy Fernandez: Sí, promet 
Ana Maria Bosch Estades: Sí, promet 



Bárbara Calvo Alomar: Sí, promet 
Maria Antonia Castell Polo: Sí, promet per imperatiu legal 
Miguel Fernández de Heredia Cañellas: Sí, promet 
Joan Ferrà Terrassa: Sí, promet per imperatiu legal i sense renunciar als drets de decidir del meu 
poble. 
Juan José Garrofé Marimon: Sí, promet 
Marta Neus López Cortés: Sí, promet per imperatiu legal i sense renunciar als drets de decidir del 
meu poble. 
Jose Pol Font: Sí promet 
Maria Ramon Salas: Sí, promet per imperatiu legal 
Maria Romero Matas: Sí, promet per imperatiu legal 
 
 Tot seguit, es declara constituïda  la Corporació. 
 
 La secretària de la Mesa anuncia que es procedirà a l'elecció del batle/essa, i assenyala, 
d’acord amb l’art. 196 de la LOREG, que podran esser candidats tots els regidors que encapçalen 
les corresponents llistes i que serà proclamat electe qui obtingui la majoria absoluta i que si ningú no 
obtenia aquesta majoria, serà proclamat batle/essa el regidor/a que hagués obtingut més vots 
populars en les eleccions d'acord amb l'acta de proclamació tramesa per la Junta Electoral de Zona. 
 
El Sr. president de la Mesa demana als caps de llista dels diversos partits politics  si es presenten 
com a candidats a la Batlia: 
 
 La Sra. Maria Ramon Salas respon  que es  presenta com a candidata. 
 
 Renuncien a ser candidats: 
 
 Sr. Antonio Bordoy Fernández 
 
 Per tant, queda com a candidata la Sra. Maria Ramon Salas 
 
 Es fa la votació i el resultat és: 
 
 Maria Ramon Salas, nou (9) vots a favor de MES PER MALLORCA-APIB. El grup municipal 
del PSIB-PSOE s’abstén amb tres (3) vots 
 
 Per haver obtingut la majoria absoluta, d’acord amb l’art. 196,c) de la Llei Orgànica 5/1985, 
de19 de juny, queda proclamada  batlessa la Sra. MARIA RAMON SALAS. 
 
 La batlessa electe pren possessió del seu càrrec davant l’ajuntament per mitjà de la formula 
legal següent que llegeix la secretària: 
 
 Jurau o prometeu per la vostra consciencia i pel vostre honor complir fidelment les 
obligacions del càrrec de batlessa de l’Ajuntament d’Esporles amb lleialtat al Rei, i guardar i fer 
guardar la constitució com a norma fonamental de l’Estat?. 
 
A la qual cosa la Sra. Ramon respon: Sí, promet. 
 
   El Sr. Antoni Asensio Campoy, president de la Mesa d’Edat lliure el bastó de comandament 



a la nova Batlessa. 
 
 Tot seguit la batlessa assumeix la presidència  i procedeix al repartiment dels escuts, a lliurar 
als nous regidors. 
 
 A continuació la Sra. Ramon dóna la paraula al Sr. Bordoy. 
 
 
         El Sr. Bordoy es dirigeix a tota la corporació amb les següents paraules: 
 

“Bon dia a totes les persones que avui heu vingut a gaudir d’un dels actes més bonics de la 
democràcia: la constitució d’un nou plenari i l’elecció de la persona que, arrel dels resultats de les 
eleccions municipals del 2019, encapçalarà l’equip de govern durant els propers quatre anys. 
Uns anys que, desitgem, siguin profitosos tant per Esporles com per totes les veïnes i veïns 
d’aquest bonic poble de la Serra de Tramuntana. 

En primer lloc i en nom de l’Agrupació Socialista PSIB-PSOE d’Esporles, m’agradaria donar 
les meves més sinceres felicitacions a Més pels resultats obtinguts a les eleccions municipals 
d’Esporles i que han quedat reflectits en la composició d’aquest Ple. I una enhorabona especial a 
na Maria Ramon, que és la persona que ha estat al capdavant de la llista. 

És un vertader plaer entrar en un consistori on totes i tots els regidors representen grups 
d’esquerres, la sensibilitat política que, és evident, defenso i defensem des de la nostra 
agrupació. Un fet que, penso, assegura que durant els propers anys les mesures i polítiques 
aniran orientades en el sentit de la millora social de totes les persones del poble. 

És una llàstima, tot i això i des d’una perspectiva ja personal, que aquesta composició del ple 
no sigui el resultat d’una majoria de vots d’esquerres, sinó que tingui el seu origen en la manca 
d’alternatives que representin altres sensibilitats polítiques, en concret, de dretes. Sempre he 
pensat que a qualsevol democràcia hi ha dos elements indispensables: que tota sensibilitat 
política tingui una representació proporcional a les institucions; i que tot pensament tingui el seu 
contrapès d’idees diferents, ja que sols així és possible afrontar la solució dels problemes des de 
múltiples perspectives. 

Personalment m’agradaria felicitar i donar les gràcies a en Juli Dalmau, el nostre regidor 
durant els darrers vuit anys. Gràcies a ell, a la seva feina i al seu fer, l’Agrupació Socialista s’ha 
mantingut viva i ha dut a terme la tasca que, a dia d’avui, ens ha permès tenir quatre regidors. I 
gràcies també a totes i tots els membres de l’Agrupació i de la llista electoral per l’excel·lent feina 
feta i per la que, a partir d’ara, de ben segur fareu. 

Voldria també agrair a totes les persones que han votat el nostre partit a les presents 
eleccions. No sols pels 644 vots que hem obtingut en aquestes eleccions municipals, sinó pel fet 
que és la primera vegada en dècades, des que recorden les enquestes, que tenim el mateix 
nombre de vots a quasi totes: 640 a les generals, 642 a les autonòmiques, etc. Un fet que ens 
permet afirmar que la base de vot socialista s’ha quasi triplicat en quatre anys. 

Queden quatre anys per endavant, anys de feina, feina i feina per fer que les esporlerines i els 
esporlerins vegin millorar el seu poble. Quatre anys en els quals la nostra política serà sempre la 
mateixa: recolzarem l’equip de govern en totes aquelles decisions i accions que considerem 
encertades; ens oposarem amb vehemència a totes aquelles coses que considerem 



inadequades; proposarem i intentarem dur a terme totes aquelles accions que creiem bones pel 
poble i per la gent que hi viu; i vehicularem aquelles alternatives que creiem necessàries per a la 
millora de la qualitat de vida. Serem una oposició respectuosa i amb seny, però no per això falta 
de força, decisió i vehemència. 

I és precisament en aquesta línia que avui ens abstindrem en la votació de la investidura de 
na Maria Ramon: en primer lloc, perquè seria contrari a la nostra forma de pensar votar en contra 
de la investidura d’una batlessa que, a més, ha encapçalat una llista guanyadora i que 
representa una política d’esquerres; en segon lloc, tampoc podem donar el vot a qui no ens el 
demana ni recolzar un projecte de govern que no se’ns ha posat sobre la taula. Per aquests 
motius, Maria, et prego interpretis la nostra abstenció com allò que serà la nostra línia d’acció 
durant els propers anys: recolzar aquelles propostes o accions en les quals hi estem d’acord 
perquè creiem bones pel poble; oposar-nos a tot allò que considerem inadequat per assolir 
aquesta finalitat. 

Gràcies a totes i tots els assistents. Maria, el nostre regidor, en Juli Dalmau, et va felicitar fa 
quatre anys per ser la primera batlessa d’Esporles. Avui et felicitem nosaltres per ser la primera 
batlessa que ocuparà el càrrec durant vuit anys.” 

 
Desprès d’aquestes intervencions, conclou l’acte la batlessa que manifesta el següent: 

“Bon dia a tots i totes, 

Record (o no record perquè l’emoció no em deixa recordar del tot) fa exactament 4 anys i dos 
dies que definia el dia d’avui com una casualitat de la vida ser aquí i una oportunitat 
irrenunciable. 

Passat aquest temps, em mantenc amb aquestes dues paraules i amb la mateixa felicitat, orgull, 
compromís i deure, però amb l’avantatge de l’experiència viscuda aquesta legislatura que hem 
passat (només fa dos dies que ha acabat). 

Han estat quatre anys d’experiències, de vivències, d’aprenentatge però, sobretot, de servilitat 
cap al meu municipi. En cap moment he dubtat del perquè soc aquí, del compromís que tenc i de 
les ganes de seguir avançant i millorant.  

Vivim a un món cada vegada més ressentit per la petjada de l’ésser humà, que tot està 
globalitzat i el capitalisme està a l’ordre del dia però a Esporles anam amb passes agegantades 
per pal·liar, encara que sigui amb una proporció esquifida però valuosíssima, aquest impacte. 

Som un poble amb moltes coses a envejar però també en tenim per millorar i per aquests dos 
motius, hi tornam a ser. Per continuar amb tot allò que fa 14 anys vam començar i per avançar 
estant a l’alçada de les circumstancies.  

13 regidors hem pres possessió de la nostra acta i amb ella, el compromís il·lusionant de fer 
feina amb un mateix objectiu: Esporles! El bé comú ha de estar per damunt de tot (colors polítics, 
banderes...) perquè estant aquí on som, l’únic que importa és el benestar i la qualitat de vida de 
tots els ciutadans i persones que viuen al nostre municipi. 



Som conscients que el plenari de l’ajuntament no veurà satisfetes totes les sensibilitats polítiques 
del municipi, per això mateix i, com vaig dir fa quatre anys, l’Ajuntament seguirà estant obert a 
tothom perquè la batlessa ha de ser la batlessa de tots i cada un dels esporlerins i esporlerines 
independentment de les idees, les creences i les banderes. 

I si, fixau-vos, què per primera vegada en la història d’aquest municipi hi ha un equip de govern i 
un Consistori amb majoria de dones que d’homes. 

Vull donar la benvinguda a tots els valents i valentes que han volgut assumir aquest repte: 
benvinguts Maria, Josep i Bàrbara però, si me permeteu, amb un to més especial als que, a partir 
d’ara, formaran part del meu equip: TONI, MARIAN, MIQUEL, AINA, JOAN I MARIETA. Ens hi 
deixarem la pell com fins ara, farem feina com el primer dia per seguir mantenint Esporles com 
un poble de referència i mirall d’altres municipis. 

No vull acabar sense donar les gràcies als que fins ara han estat regidors i regidores d’aquesta 
casa. 

- Dolors, Seve i Pedro. Gràcies pel anys compartits. 

- Pere Palou, moltes gràcies per aquests quatre anys. Trobarem molt a faltar la teva serenitat, el 
teu lèxic escrupolós i la passió per la cultura i educació d’aquest municipi. 

- Xisca Torres, vam començar aquesta aventura plegades, el 2011. N’hem compartit de tot colors 
però al final sempre ha guanyat la constància i la feina ben feta. Moltes gràcies. 

- Vicenç Vidal, gairebé una vida dedicada a l’Ajuntament. 12 anys es diuen aviat però amaguen 
moltes hores de feina, dedicació, galtades, lloances, satisfaccions que han fet que siguis allà on 
ets. Però per damunt de tot, hem quet amb tot el que m’has ensenyat (i encara m’ensenyes) i 
l’amistat que ha sortit d’aquí. 

- i per acabar, infinites gràcies per n’Albert Salido. Mai li podré agrair tot el que m’ha ajudat per 
tornar a ser aquí. Sis anys al seu costat m’han servit per saber que vam néixer per trobar-mos en 
colque moment de la vida i poder compartir feina, dedicació i entusiasme per les coses. Perquè 
aquelles petites coses (insignificants per la majoria) donen sentit a les grans coses i accions. 

Així que a partir d’ara mateix, ens toca complir amb la confiança que el poble ens ha atorgat. I 
d’una cosa si que estic segura: ho intentarem, ens hi dedicarem i hi serem.” 
 
 
 La batlessa, vist que no hi havia més assumptes a tractar, clou la sessió a dotze i trenta  
hores   de dia quinze de juny de dos mil denou, de les quals coses, com a Secretària en donc fe. 
 
 
 Esporles, 15 de juny de 2019 
 
 La batlessa                           La secretària 
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