
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE CONSTITUCIÓ DEL NOU AJUNTAMENT 
CELEBRADA EL 13 DE JUNY DE 2015 

 
 A la Casa Consistorial d’Escorca i essent les dotze trenta  hores del dia 13 de 
Juny de dos mil quinze, compareixen, prèvia citació, de conformitat amb els articles 
195 de la Llei Orgànica núm. 5/1985, de 19 de juny de Règim Electoral General, i el 
37.1 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats 
locals, aprovat per el Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre, els regidors electes 
a les darreres eleccions locals convocades oportunament, els quals a continuació 
s’expressen Sr. Antoni Solivellas Estrany, Sr. Bernardo Vallori Mairata, Sr. Antonio 
Más Rullán, Sr. Sebastián Amengual Sastre i Sr. Carlos Gonzalez Enseñat, que 
constitueixen majoria absoluta dels regidors electes ja que essent aquests CINC han 
comparegut amb la seva totalitat amb l’objecte de celebrar la sessió pública 
extraordinària de constitució de l’Ajuntament. 
 Declarada oberta la sessió per el Sr. Secretari de la Corporació es procedeix a 
cridar als Regidors electes de major i de menor edat dels presents, a l’objecte de 
formar la Mesa de Edat que serà presidida por el de major edat i de la que serà 
Secretari el de la Corporació, segons estableix l’article 195 de la Llei Orgànica núm. 
5/1985, de 19 de Juny, i l’article 37-2, del Reglament d’Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic corresponent la designació al Sr. Antonio Más Rullan y al Sr. Bernardo 
Vallori Mairata que passen a ocupar el lloc destinat a l’efecte quedant constituïda la 
MESA DE EDAT per: 
 
 President: 

Antonio Mas Rullan,  de  51 anys d’edat. Regidor assistent de major edat. 
Bernardo Vallori Mairata, de  31  anys d’edat. Regidor de menor edat. 
Secretari: 
Juan Marqués Company, Secretari de la Corporació. 

 
 Seguidament el infrascrit Secretari, d’ordre del Sr. President, dona lectura a les 
disposicions aplicables a la constitució dels nous Ajuntaments, entre ells les 
contingudes en els articles 195 de la Llei Orgànica núm. 5/1985, i 37 del Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats locals. 
  

Acte seguit el Secretari procedeix a lectura dels noms i llinatges dels Senyors 
Regidors electes que assisteixen a la sessió, i es procedeix per els membres de la Mesa 
de Edat, a la comprovació de les credencials presentades per: 
 

Sr. Antonio Solivellas Estrany 
Sr. Bernardo Vallori Mairata 
Sr. Antonio Más Rullán 

 Sr. Sebastián Amengual Sastre 



Sr. Carlos Gonzalez Enseñat 
 

A continuació es convida al Sr. President i als Regidors electes a que exposin 
en aquest acte si les afecta alguna causa d’incompatibilitat sobrevinguda amb 
posterioritat a la seva proclamació, en referència a  l’establert als articles 6, 7, 177 i 
178 de la Llei Orgànica núm. 5/1985, de 19 de Juny, als que dona lectura el Secretari, 
després de la mateixa, es dona per fet que als reunits no els afecta cap causa 
d’incompatibilitat sobrevinguda. 

 
Es procedeix a declarar constituïda vàlidament la Corporació. 
Realitzades les operacions anteriors, la Mesa declara constituïda la 

Corporació, al concórrer la majoria absoluta dels Regidors electes, de la següent 
manera: 

 
Regidors que integren la Corporació    Llista Electoral 

 
Sr.  Antonio Solivellas Estrany               PP 

 Sr. Bernardo Vallori Mairata     PP  
Sr. Antonio Mas Rullan     PP 

 Sr. Sebastián Amengual Sastre    PP 
 Sr. Carlos González Enseñat     PP 
  

Per part del Secretari es dona compte de que els candidats electes, en 
complimento del disposat en l’article 75.5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora 
de las Bases del Règim Local i per l’article 4 de la Llei 9/1991, de 22 de març, han 
presentat declaració sobre causes de possible incompatibilitat i sobre qualsevol 
activitat que els proporcioni o pugui proporcionar ingressos econòmics, així com 
declaració dels seus bens patrimonials. 

 
A continuació i de conformitat amb el disposat a l’article 108.8 de la Llei 

Orgànica 5/85 de 19 de juny, del Règim Electoral General, modificat per la Llei 
Orgànica 8/1991, de 13 de març en el moment de la toma de possessió per a 
adquirir la plena condició del càrrec de Regidor, els candidats electes procedeixen a 
jurar o prometre l’acatament a la Constitució mitjançant la següent fórmula: 

 
“Juro/Promet  per la meva 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” 

 
Cadascun dels membres electes passa a formular el seu jurament en el següent 

ordre:  
 
Sr.. Antonio Mas Rullan. 
Sr. Sebastián Amengual Sastre. 
Sr. Carlos Gonzalez Enseñat 
Sr. Bernardo Vallori Mairata. 
Sr. Antonio Solivellas Estrany. 

 
Immediatament després de la constitució de la Corporació el Secretari que ho 

subscriu, d’ordre del Sr. President, dona lectura a l’article 196 de la Llei Orgànica 
5/1985, de 19 de Juny, que estableix el procediment per a l’elecció de Batle. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es presenta com a candidat per a Batle el Regidor que seguidament s’indica:  

 
CANDIDAT                LLISTA ELECTORAL VOTS OBTINGUTS 
 
SR. ANTONIO SOLIVELLAS ESTRANY              PP   126 
 

Efectuada la votació, per el sistema nominal, es produeixen els següents 
resultats: 
 

Cinc vots a favor del Sr. Antoni Solivellas Estrany per part de tots els regidors 
presents, per tant, de conformitat amb l’article 196 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 
de Juny, obté la majoria absoluta el Sr. Antoni Solivellas Estrany 
  

A la vista del resultat de la votació, el President de la Mesa de Edat proclama 
Batle electe de l’Ajuntament d’Escorca al Sr. ANTONI SOLIVELLAS ESTRANY que 
encapçala la llista presentada per el PARTIT POPULAR. 
  

Acte seguit i de conformitat amb l’article 18 del Real Decret Legislatiu 
781/1986, de 18 de abril, i l’article 40.2 del Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats locals, el Sr. Antoni Solivellas Estrany 
passa a jurar o prometre el càrrec de Batle a través de la següent fórmula: 
 

“Juro per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del 
càrrec de BATLE amb lleialtat al Rei, guardar y fer guardar la Constitució com a 
norma fonamental de l’Estat” 
 
 Seguidament el Sr. Antonio Solivellas Estrany, com a Batle de l’Ajuntament 
d’Escorca,  procedeix a fer als presents un breu parlament que a la seva lletra diu: 
 

“En primer lloc en nom de tots els regidors i del meu propi, vull expressar el 
nostre agraïment de tot cor per la confiança tan amplia que ens han atorgat els 
nostres veïnats les passades eleccions. Podríem dir gràcies de moltes maneres però sa 
millor de totes és que els nostres veïnats es vegin realment recompensats i satisfets 
amb sa nostra vocació de servei, amb sa gestió municipal i amb el nostre compromís 
de fer feina de forma constant per aquest gran municipi que es Escorca. Si d’aquí 
quatre anys esteu realment satisfets amb la tasca duta a terme per aquest equip, jo, 
personalment,  sentiré que aquestes paraules d’agraïment  tenen un complet 
significat i no només son paraules. 

 
Tots els regidors que avui hem pres possessió en aquest Consistori, ja 

coneixem aquesta casa, ja hem fet front a una legislatura  que  vos diré que ha estat 
molt complicada per totes aquelles persones que han tingut sa responsabilitat de 
governar, i no cal entrar en detalls. Però, estic molt satisfet dels resultats finals que 
hem aconseguit aquí, a Escorca. Això ha estat possible per la implicació de tot un 



equip amb la creació d’un projecte i uns objectius molts clars i raonables, que 
considero que ja marquen un nou present i estic convençut que serà un prometedor 
futur pel nostre municipi.  

 
A la il·lusió, empenta, ganes i constància que hem posat de manifest des del 

primer dia, hi vull afegir dues paraules que han agafat un significat important: 
resultats i experiència. D’aquesta manera afrontem aquesta nova legislatura que 
esper sigui mereixedora de la confiança rebuda. 

 
Aquest nou escenari polític, mai vist en democràcia en el nostre municipi, de 

majoria no absoluta si no total, no suposa per jo cap tipus d’aval per relaxar-me si no 
més bé tot lo contrari. Ha augmentat el meu nivell d’exigència en jo mateix i amb els 
compromisos que el nostre partit duia al programa electoral. 

 
Donat que no hi ha representació de cap altre partit dins aquest Ajuntament 

que la del Partit Popular i, conscient de la nefasta imatge que tenim els polítics 
davant la societat per culpa d’una minoria que s’ha aprofitat dels seus càrrecs, 
circumstància que ara patim molts de polítics que sí tenim vocació de servei, vull 
anunciar avui, una sèrie de mesures que tenen com a finalitat contribuir a la màxima 
transparència d’aquest Ajuntament mentre jo sigui el Batle: 

 
1. Aquesta setmana m’he reunit amb els caps de llista dels partits que es varen 

presentar a les eleccions per convidar-los a participar d’aquest acte i 
expressant-los la meva voluntat de reunir-me amb ells per a qualsevol tema 
que fos d’interès pel nostre municipi i, especialment, per tots el temes que 
s’hagin de tractar en els plenaris. D’aquesta manera he comunicat que seran 
notificats de cada plenari i estic a la seva disposició per reunir-me amb ells per 
tractar qualsevol tema abans dels plenaris. 

2. Notificarem als nostres veïns cada convocatòria dels plenaris, mitjançant el 
servei de missatgeria i publicació de l’ordre del dia. D’aquesta manera 
qualsevol veïnat podrà assistir als plenaris i està el corrent de tot el que es 
tracta a l’Ajuntament. 

3. I, una vegada renovada la pàgina web institucional, publicarem totes les actes 
dels plenaris. 

 
D’aquesta manera volem obrir més ses portes de l’Ajuntament als nostres veïnats i 

donar a conèixer tot el que fem de forma directa, clara i amb total transparència.  
 
 Em vaig comprometre fa quatre anys com a Batle a dedicar-me a fer feina pel 
nostres veïns i pel nostre municipi. Ho he fet amb ganes, il·lusió i constància. Ho he 
fet governant per tots, estant a sa vostra disposició ses 24 hores els 365 dies de l’any. 
Ara, amb sa vostra confiança renovada, me sent més motivat per seguir endavant i 
continua aportant sempre en positiu per millorar el nostre municipi. 
 
 Moltes de gràcies a tots pel vostre suport.” 
  

Complit l’objecte de la convocatòria, el Batle President dirigeix una afectuosa 
salutació als Senyors Regidors prometent que de la col·laboració i bona feina de tots 
i cada un d’ells,  es produirà una fructífera labor en benefici del Municipi. 
 
 Seguidament el Batle aixeca la sessió, essent las tretze trenta hores. 
 

 


