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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE CONSTITUCIÓ I FUNCIONAMENT DE LA 
MANCOMUNITAT DES RAIGUER DE DIA 16 DE JULIOL DE 2015. 

 
 
Lloc de la reunió:  Seu de la Mancomunitat des Raiguer 
    (Ajuntament de Binissalem) 
Data:    16 de juliol de 2015 
Hora de començament: 9,05 hores 
Hora d’acabament:  9,30 hores 
 
Membres presents:  Andreu Isern Pol, CONSELL 

Jeroni Salom Munar, BINISSALEM  
    Catalina Siquier Capó, BUGER 
    Nicolau Canyelles Parets, SANTA MARIA DEL CAMÍ 
    Joan Francesc Canyelles Garau, MARRATXÍ 

Magdalena Solivellas Mairata , CAMPANET  
    Guillem Villalonga Ramonell, MANCOR DE LA VALL  
    Joan Rotger Seguí, SELVA 
    Virgilio Moreno Sarrió, INCA 
    Aina Maria Munar Isern, ALARÓ 
 
Secretària:   Nieves Rodríguez Verdú  
 
Caràcter de la sessió: Extraordinària 
Convocatòria:   Primera 
 
 
Oberta vàlidament la sessió per la presidència i comprovat per la Secretària, 
l’existència del "quòrum" necessari, s’entra a la deliberació dels punts de l’ordre del 
dia, i es prenen els següents acords: 
 
 
PRIMER.- CONSTITUCIÓ DE LA MESA D’EDAT. Els assistents procedeixen a la 
constitució d la Mesa d’Edat que es formada pel Sr. Andreu Isern Pol i la Sra. Catalina 
Siquier Capó, membres de major i menor edat, respectivament. Actua de Secretària, 
la de la Mancomunitat. 
 
 
SEGON.- CONSTITUCIÓ DE LA MANCOMUNITAT DES RAIGUER. La Mesa inicia 
la sessió donant per acreditada la personalitat dels Batles i Batllesses o representants 
dels municipis que constitueixen la Mancomunitat. 
Han assistit els representants, batles i batlesses, de deu municipis que la integren i, 
per tant, constitueixen la majoria absoluta dels membres, per la qual cosa la Mesa 
declara constituïda la Mancomunitat des Raiguer. 
 
 
TERCER.- ELECCIÓ DE PRESIDENT/A. Tot seguit, d’acord amb allò que disposa 
l’article 4.1 dels Estatuts, s’anuncia que es procedirà a l’elecció del President, 
assenyalant-se que poden ésser candidats tots els Batles o Batlesses que integren la 
Mancomunitat. Serà elegit per majoria absoluta i a proposta de un membre del Ple.  
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La Batllessa de Campanet, Sra. Magdalena Solivellas, proposa el nomenament de la 
Batllessa de Búger, Sra. Catalina Siquier Capó. 
 
Donat que tradicionalment aquesta proposta s’ha fet per consens de tots els 
representants, aquests renuncien a presentar altre candidatura i donen la seva 
conformitat. 
 
A continuació, es sotmet a votació, per part de la Mesa d’Edat, la proposta d’elecció 
de Presidenta a la Sra. Catalina Siquier Capó, Batllessa de Búger, que és aprovada 
per UNANIMITAT de tots els membres presents. 
 
Pressa de possessió de la Presidenta: 
 
Preguntada pel President de la Mesa d’Edat, 
Jurau o prometeu per la vostra consciència i pel vostre honor complir fidelment les 
obligacions del càrrec de Presidenta de la Mancomunitat des Raiguer amb lleialtat al 
Rei i complir i fer complir la Constitució com a norma fonamental de l’Estat? 
 
Respon, 
Sí promet per imperatiu legal. 
 
A continuació pren possessió del càrrec. 
 
QUART.- ELECCION DE VICEPRESIDENT. El Batle de Consell, Sr. Andreu Isern 
Pol, proposa com a Vice- President al Batle d’Inca, Sr. Virgilio Moreno Sarrió. 
 
A continuació es sotmet a votació per la Presidència, la proposta d’elecció de Vice- 
president, que és aprovada per UNANIMITAT de tots els membres presents. 
 
Pressa de possessió del Vice- President: 
 
Preguntada per la Presidenta, 
Jurau o prometeu per la vostra consciència i pel vostre honor complir fidelment les 
obligacions del càrrec de Presidenta de la Mancomunitat des Raiguer amb lleialtat al 
Rei i complir i fer complir la Constitució com a norma fonamental de l’Estat? 
 
Respon, 
Sí promet. 
 
 
CINQUÈ.- ELECCIÓ DE MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I DE LA 
COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES. La Junta de Govern Local estarà integrada, a 
proposta dels assistents i d’acord amb l’article 5 dels Estatus, pel President, el Vice-
president que són membres nats, així com pel Batle de Selva i el Batle de Lloseta. 
 
La mateixa composició es proposta per la Comissió Especial de Comptes. 
 
A continuació per la Presidència es sotmet a votació la proposta “composició de la 
Junta de Govern Local i de la Comissió Especial de Comptes” que és aprovada per 
UNANIMITAT de tots els membres presents. 
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SISÈ. NOMENAMENT DEL TRESORER. Atès l’art. 8 dels Estatuts de la 
Mancomunitat des Raiguer, modificat en data 20 de juny de 2014 pel Ple de la 
Mancomunitat ( BOIB núm. 97 de 19/07/2015) 
Article 8.1,  
“1. Pel desenvolupament de les funcions administratives de Secretaria, Intervenció i 
Tresoreria, la Mancomunitat considerarà si el seu volum de serveis o recursos és 
insuficient per al manteniment de llocs propis reservats a habilitats de caràcter 
nacional, l’article 4 de RD 1732/1994, de 29 de juliol,  preveu la possibilitat que se’n 
demani exempció. En aquest cas, les funcions reservades han de ser exercides per 
un funcionari o funcionaris amb habilitació de caràcter nacional d’algun dels municipis 
que integren la mancomunitat o per algun dels sistemes que estableixen els articles 
5 (servei d’assistència dels Consells Insulars) ò 31.2 (acumulació de funcions).” 
 
Atès que fins a l’actualitat les funcions de tresoreria eren desenvolupades per un 
càrrec electe. 
Atès que per el desenvolupament d’aquestes funcions a la Mancomunitat s’ha estimat 
que resulta suficient una dedicació de dues hores mensuals, amb un pressupost anual 
de 793,64 €/any. 
Atès que des de la Mancomunitat s’han fet les gestions oportunes per tal de que algun 
funcionari o funcionaris amb habilitació de caràcter nacional d’algun dels municipis 
que integren la mancomunitat les pugui desempenyorar; amb el resultat de que l’únic 
funcionari interessat ha estat Maria Magdalena Vicens Pons, Secretària-Interventora 
de l’Ajuntament de Selva. 
 
Es sotmet a consideració del Ple , el nomenament de Maria Magdalena Vicens Pons 
tresorera de la Mancomunitat des Raiguer. 
 
A continuació la Sra. Presidenta sotmet a votació la proposta d’acord “Nomenament 
del tresorer” que es aprovada per UNANIMITAT de tots els membres presents. 
 
Es dona compte de l’arribada de l’acreditació del Batle de Lloseta, Sr. Bartolomé Moyá 
Ferragut, que pot incorporar-se a la sessió com a membre de ple dret. 
 
 
SETÈ.- APROVACIÓ DEL RÈGIM DE SESSIONS DEL PLE I DE LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL. Es proposa el següent règim de sessions: 
 
Celebrar Ple trimestralment, els primers dimarts dels mesos de març, juny, setembre 
i desembre. 
El mateix règim de sessions s’estableix per les Juntes de Govern Local. 
 
A continuació es sotmet a votació la proposta d’acord que és aprovada per 
UNANIMITAT de tots els membres que integren la Mancomunitat. 
 
 
Abans d’aixecar la sessió, el Batle de Selva, Sr. Joan Rotger, vol donar l’enhorabona 
a la nova Presidenta, demanant que serveixi amb objectivitat als objectius 
municipals, recordant que, en aquesta Mancomunitat, els debats polititzats, han estat 
molt pocs. Ara tenim davant l’elaboració del nou contracte de recollida de fems i ens 
he de posar a fer feina. 
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I no havent-hi més assumptes a tractar, el President aixeca la sessió, de la que s’estén 
la present acta, i jo com a Secretària, en don fe. 
 
 
La Secretària,      La Presidenta,  
 
 
  
 
 
 


