
 

 
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ESPECIAL DE CONSTITUCIÓ DE LA 
CORPORACIÓ MUNICIPAL DE 13 DE JUNY DE 2015. 
 
A la Casa Consistorial de la Vila de Deià, a 13 de juny de 2015, essent les 12:00 
hores, concorren prèvia citació, de conformitat amb els articles 195 de la Llei 
Orgànica nº 5/1985 de 19 de juny del Règim Electoral General i l’art 37.1 del 
ROF, els regidors electes a les darreres Eleccions Locals, els quals a continuació 
s’expressen: Magdalena López Vallespir, Sr. Francisco Arbona Alba, Sr. Jaime 
Mariano Vives, Sra. Margarita Ripoll Deyá, Sr. Lluís Apesteguía Ripoll, Sra. 
María Cristina López Martí i Sra. Blanca Lobo Jaume. 
 
Dits regidors electes constitueixen la majoria absoluta a l’objecte de celebrar la 
sessió pública especial de Constitució de l’Ajuntament.  
 
Declarada oberta la sessió, per la Sra. Secretaria el desenvolupament de la sessió 
és el següent : 
 
1. Constitució de la Mesa d’Edat 
 
La secretària explica que, d’acord amb el que disposen els articles 195.2 de la 
Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, de règim electoral general (LOREG), i 37.2 
del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF), s’ha de 
constituir una la Mesa d'Edat integrada pels electes de més i de menys edat 
presents a l'acte i de la qual n’és secretari el de la corporació.  
 
En conseqüència, es constitueix la Mesa d’Edat, integrada pel senyor Francisco 
Arbona Alba, electe de més edat, que actua com a president, i per la senyora 
Blanca Lobo Jaume, electe de menys edat, presents a l’acte. 
 
2. Comprovació de les credencials o acreditació de la personalitat dels 
regidors electes 
 
La secretària explica que d’acord amb l’article 195.3 de la LOREG, correspon a 
la Mesa d’Edat 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. 
 



 

 
 
 
La secretària explica que a l’acta de proclamació de candidats electes, tramesa 
per la Junta Electoral de Zona, es fa constar que, d’acord amb els vots obtinguts 
per cada candidatura, el nombre de regidors electes de l’Ajuntament de Deià és 
el següent: 
 

— Junts x Deià, 4 regidors electes 
— Agrupació Deià, 3 regidors electes 

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

— Per Junts x Deià; Sra. Magdalena López Vallespir, Sr. Francisco Antonio 
Arbona Alba, Sr. Jaume Mariano Vives i Sra. Margarita Ripoll Deyá. 

— Per Agrupació Deià; Sr. Lluís Enrix Apesteguía Ripoll, Sra. Maria 
Cristina López Martí i Sra. Blanca Lobo Jaume. 

 
La secretària informa que els regidors electes han presentat les seves credencials 
i 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. 
 
Per tant, tots els regidors electes han complit els requisits previs necessaris per 
poder prendre possessió dels seus càrrecs i es pot procedir a la constitució de la 
corporació. 
 
3. Jurament o promesa dels regidors electes i constitució de la corporació 
 
La secretària explica que a continuació anirà cridant d’un en un als regidors 
electes perquè prenguin possessió del seu càrrec, mitjançant la fórmula legal de 
jurament o promesa que tenen a la seva disposició en la taula. 
Els membres de la Mesa prendran possessió en últim lloc. La secretària informa 
que els electes poden afegir l’expressió “per imperatiu legal” davant la fórmula 
de jurament o promesa. 
 
La secretària crida un per un els regidors per l’ordre de l’acta de proclamació.  
 
 



 

 
 
 
 
La Sra. Magdalena López Vallespir es desplaça davant la Mesa d´Edat i pren 
possessió del càrrec: 
 
“Jo, Magdalena López Vallespir, Jur i promet per la meva consciencia i pel 
meu honor, de complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de 
l’Ajuntament  de Deià, amb lleialtat al Rei, i de guardar i fer guardar la 
Constitució com a norma fonamental de l’Estat així com l’Estatut 
d’Autonomia”. 
 
El Sr. Jaime Mariano Vives es desplaça davant la Mesa d´Edat i pren possessió 
del càrrec: 
 
“Jo, Jaume Mariano Vives, jur per la meva consciencia i pel meu honor, de 
complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament  de 
Deià, amb lleialtat al Rei, i de guardar i fer guardar la Constitució com a 
norma fonamental de l’Estat així com l’Estatut d’Autonomia”. 
 
A continuació, la Sra. Margarita Ripoll Deyá es desplaça davant la Mesa d´Edat 
i pren possessió del càrrec: 
 
“Jo, Margarita Ripoll Deyá, promet per la meva consciencia i pel meu honor, 
de complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament  
de Deià, amb lleialtat al Rei, i de guardar i fer guardar la Constitució com a 
norma fonamental de l’Estat així com l’Estatut d’Autonomia”. 
 
El Sr. Lluis Apesteguia Ripoll es desplaça davant la Mesa d´Edat i pren 
possessió del càrrec: 
 
“Jo, Lluis Enric Apesteguia Ripoll, per imperatiu legal, promet per la meva 
consciencia i pel meu honor, de complir fidelment les obligacions del càrrec 
de regidor de l’Ajuntament  de Deià, amb lleialtat al Rei, i de guardar i fer 
guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat així com l’Estatut 
d’Autonomia”. 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
A continuació la Sra. Cristina López Martí es desplaça davant la Mesa d´Edat i 
pren possessió del càrrec: 
 
“Jo, Maria Cristina López Martí, promet per la meva consciencia i pel meu 
honor, de complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de 
l’Ajuntament  de Deià, amb lleialtat al Rei, i de guardar i fer guardar la 
Constitució com a norma fonamental de l’Estat així com l’Estatut 
d’Autonomia”. 
 
Tot seguit, passen a prendre possessió els membres de la Mesa. 
 
El Sr. Francisco Arbona Alba pren possessió del càrrec: 
 
“Jo, Francisco Arbona Alba, promet per la meva consciencia i pel meu honor, 
de complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament  
de Deià, amb lleialtat al Rei, i de guardar i fer guardar la Constitució com a 
norma fonamental de l’Estat així com l’Estatut d’Autonomia”. 
 
Finalment, la Sra. Blanca Lobo Jaume pren possessió del càrrec: 
 
“Jo, Blanca Lobo Jaume, promet per la meva consciencia i pel meu honor, de 
complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament  de 
Deià, amb lleialtat al Rei, i de guardar i fer guardar la Constitució com a 
norma fonamental de l’Estat així com l’Estatut d’Autonomia”. 
 
Una vegada que tots els regidors electes han pres possessió del càrrec, la 
secretària declara constituïda la corporació. 
 
Així mateix la secretària informa que es troben a la disposició dels regidors els 
justificants i certificats dels bancs, sobre la situació econòmica de la Corporació, 
així com l'inventari de béns. 
 
4. Elecció del batle o batlessa. 
 
La secretària llegeix el que disposa l’article 196 de la LOREG 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 corresponent.  
d) En cas d'empat, es resoldrà per sorteig. 
 
La secretària demana als caps de llista, Magdalena López Vallespir i Lluís 
Apesteguia Ripoll si es presenten com a candidats a la Batlia. Tots dos responen 
que mantenen la seva candidatura. 
 
A continuació es fa la votació ordinària per elegir el batle. S’obtenen els 
resultats següents: 
 

— Magdalena López Vallespir:  vots a favor; 4 (regidors de Junts per Deià): 
vots en contra; 3 (regidors d´Agrupació Deià). 

— Lluís Apesteguia Ripoll:  vots a favor; 3 (regidors d´Agrupació Deià) 
:vots en contra; 0: abstencions; 4 (regidors de Junts per Deià). 

 
Seguidament, el President de la Mesa proclama batlessa a la senyora Magdalena 
López Vallespir, que ha obtingut la majoria absoluta dels vots dels regidors. 
 
5. Presa de possessió de la batlessa 
 
La batlessa electe pren possessió del seu càrrec davant el ple de l'Ajuntament 
per mitjà de la fórmula legal següent: 

 
“Jo, Magdalena López Vallespir, jur i promet per la meva consciència i pel 
meu honor complir fidelment les obligacions del càrrec de batle de 
l'Ajuntament de Deià, amb lleialtat al rei, i guardar i fer guardar la 
Constitució com a norma fonamental de l'Estat així com l’Estatut 
d’Autonomia”. 
 
El president de la Mesa li lliura el bastó de comandament. 
 
 



 

 
 
 
A continuació, la secretària declara dissolta la Mesa d'Edat i passa a presidir la 
sessió la batlessa, que dóna la paraula al portaveu d´Agrupació Deià per si vol 
intervenir. 
 
El Sr. Lluís Apesteguia Ripoll pronuncia el següent discurs: 

Bon dia a tothom, 
veïnades i veïnats, 
regidores i regidors, 
batlessa, 

permeteu-me que avui sigui un poc protocol·lari, ja que vivim un acte solemne: acabam 
de constituir el 10è ajuntament democràtic de la nostra història recent. L'ocasió s'ho 
val. 

Per començar, i en nom de l'Agrupació DEIA, vull donar les gràcies a tots els que sou 
avui aquí, demostrant que estau interessats, activament interessats, en els afers públics 
del nostre poble. 

També volem donar l'enhorabona als set regidors que acabam de ser oficialment 
nomenats; la tasca que ens pertoca i que desenvoluparem durant quatre anys és d'una 
enaltida condició: representarem els deianencs i les deianenques, n'assumirem la veu i 
també alguns maldecaps. Sis repetim en aquesta tasca, però vull donar la benvinguda a 
na Blanca Lobo, l'única novella. És un plaer tenir-te de companya de ple i de grup, i 
contaràs amb el suport de na Cris i jo en tot el que necessitis: segur que la teva presència 
és una alenada d'aire fresc, la renovació sempre és bona i ens aportaràs moltíssim. 

També donam l'enhorabona a la batlessa per la seva elecció. El fet d'haver aconseguit la 
majoria absoluta a les passades eleccions feia que aquesta votació fos més que anunciada, 
però no per evident deixa de ser ressenyable. 

Tanmateix, no podem deixar de recordar l'estret marge de la seva elecció: 185 vots 
davant els 178 de l'Agrupació, el 50'5% davant el 49%. És a dir, una diferència de just 
7 vots separaren la seva formació de la nostra, pràcticament un empat. 

No deim això per qüestionar la legitimitat de la seva elecció, sinó per vindicar el valor 
del nostre grup: els ciutadans que ens han duit aquí valen tant i tenen tant de dret a ser 
escoltats com els que varen votar la formació que conformarà el govern, i les propostes 
del programa d'Agrupació DEIA han de ser tengudes tant en compte com les de Junts X 
Deià. El diàleg, que sempre és una virtud, passa a ser aquí una obligació. I per diàleg no 
entenem, com ha passat fins ara, que ens enviïn les propostes tancades un dimarts per a 
què les votem el divendres; els dos grups hauríem de ser presents en l'elaboració dels  

 



 

 
 

 

projectes des del seu inici fins al final per poder aportar tots el nostre punt de vista i 
capacitat de feina. 

Les idees que sortien als dos programes han de ser així prioritàries: la biblioteca, el 
projecte de recuperació de sa Cala, els banys públics a sa Cala i al poble, la millora de 
l'accés a la zona de l'escola i el soterrament del cablejat aeri. 

Per la resta, ens oferim a dialogar i a assumir les responsabilitats de les decissions: des 
de la nostra perspectiva progressista, ecologista, feiminista i participativa, estam segurs 
que podem sumar, sense apriorismes ni condicionants previs. 

Serem una oposició constructiva, però sens dubte també ferma. Si qualcú és coaccionat o 
discriminat per la seva ideologia, si es torna a actuar fora de la legalitat, si es promouen 
interessos privats per sobre dels col·lectius, ens trobareu implacablement al davant. 
Amb això serem inflexibles. 

Però si es tracta de cercar el benefici dels deianencs, hi serem amb la mentalitat oberta i 
amb la mà estesa. Esperam trobar la mateixa actitud per part vostra. 

La campanya és propera i no fa falta recordar tot el trobam necessari: encara està fresc a 
la memòria i tendrem 4 anys per parlar-ne. Tanmateix, ja vos anunciam que la 
participació de la gent serà una reivindicació constant. 7 són millor que 4, i 754 són 
millor que 7. 

Res pus per avui: molta sort i seny a tothom, i com diu la cançó, que la vida ens doni un 
camí ben llarg. 

 

A continuació la Batlessa passa a pronunciar les següents paraules: 
 
Bon dia a tots i totes… 
el primer de tot donar-vos les gràcies per ser avui aquí. 
Avui es un dia molt especial….les emocions s´acumulen i son difícils de controlar. Ser 
la batlessa electa de l’ajuntament de Deià es per jo motiu de molt d’orgull. Els darrers 
anys ja vaig assumir el càrrec, no en ve de nou, però que el poble de Deià, els Deianencs, 
democràticament et donin la seva confiança per ser la seva representant per 
els propers 4 anys és una gran responsabilitat, responsabilitat que jo assumiré amb 
molta il·lusió, però sé que també es molta de feina. 
Governar no és posar- se davant un ordinador, escriure el que faries o criticar el que 
es fa. Governar es posar-se a fer feina, treballar per el teu poble, escoltar a tòt el 
món…no només als que ens han votat ó als que ens donen la raó….sinó a tots… 
Assumir responsabilitats i gestionar els doblers dels Deianencs de la millor manera 
possible…amb coherència i sentit comú. 



 

 
 
Són moltes les gestions que s’han de fer perquè  dia a dia surti la feina….la feina que 
feim entre tots…perquè com sempre dic, som un equip. No vull deixar passar la ocasió 
per donar les gràcies a tots el que formem aquest  equip, tant als càrrecs polítics com a 
tots els treballadors d’aquest ajuntament….Gràcies a tots! 
Seran 4 anys de molta feina també….però la nostra experiència dels darrers anys i les 
tasques començades donaran els seus fruits, seguirem amb la mateixa línia que fins ara, 
però amb la diferència de que no representem a cap partit que no sigui el nostre, ni 
tenim unes sigles per les quals alguns ens poden acusar de fets i actes dels quals ni hi 
participem ni volem fer-ho. 
Noltros som Junts x Deià i només volem fer de Deià un referent de bona gestió, de bona 
feina i de bona convivència. 
Volem donar les gràcies a totes i cadascuna de les persones que van venir a votar…a 
totes…tant a les que ens van votar com a les que no, perquè totes, amb un criteri o un 
altre, van votar democràticament. 
Quatre anys donen molt de sí, es pot fer molta feina. Només esper que es respecti per 
part de l’oposició i que sigui una oposició constructiva i que els atacs personals contra la 
meva persona i contra el meu equip s’acabin i que treballem per Deià, cadascun des de la 
seva posició. 
Ens comprometem a fer tot el que està en les postres mans perquè la confiança amb 
els polítics es recuperi. I posem a la disposició de tots la nostra gestió. Volem 
màxima transparència i que confieu en que noltros gestionarem els vostros doblers, els 
doblers de tots, amb responsabilitat i de la millor manera possible. Escoltarem a tots com 
hem fet fins ara, i millorarem tot el que sigui millorable sempre que es pugui. 
Per llei, la meva dedicació serà només parcial, però us diré que parcial només serà la 
part econòmica, perquè jo per la meva banda no canviaré la meva dedicació 
a aquest càrrec, serà total com fins ara, 365 dies cada any i 24 hores cada dia. Seran 
anys de feina i de reptes que poc a poc i amb seny anirem duguent a terme. 
Per acabar nomès vos diré que el poble de Deià m’ha donat tot el que tenc, tot el que 
som...i només puc estar agraïda  a tots els Deianencs i deianenques i a tots els que es 
senten a Deià com a casa. 
GRÀCIES  A TOTS! 
 
Finalment, la batlessa aixeca la sessió a les 13:00 hores estenent la present acta 
del contingut de la qual como a Secretària dono fe. 
 
      Vist-i-plau, 
  LA BATLESSA,                                                           LA SECRETÀRIA, 
 
Magdalena López Vallespir                         Margarita Marqués Moyá  


