ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE POLLENÇA
Identificació de la sessió
Sessió número: 14/2019
Caràcter: extraordinària
Data: 6 d’agost de 2019
Convocatòria: primera
Horari: de 13:01 h a 13:11 h
Lloc: sala de sessions Casa Consistorial (Calvari, 2)
Assistents
Batle-President
Sr. Bartomeu Cifre Ochogavía (Tots per Pollença)

Bartomeu Cifre Ochogavia
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17/09/2019 Batle

Regidors i Regidores
Sra. Francisca Cerdà Nadal (Tots per Pollença)
Sr. Josep Lluís Pons Cifre (Tots per Pollença)
Sra. Maria P. Buades Cifre (Tots per Pollença)
Sr. Mateu Soler Estrany (Tots per Pollença)
Sr. Miquel Llobeta Vives (Tots per Pollença)
Sr. Andrés Nevado Rodríguez (Unió Mollera Pollencina)
Sr. David Alonso García (Partit Popular)
Sr. Miquel Àngel March Cerdà (Junts Avançam)
Sr. Antoni Cànaves Capllonch (Junts Avançam)
Sra. Joana Aina Campomar Orell (Junts Avançam)
Sra. Magdalena Seguí Cerdà (Junts Avançam)
Sr. Michael L. Muller Flury (Unides Podem)
Sr. Josep Marquet Cerdà (El Pi – Proposta per les Illes Balears)

Secretària accidental
Sra. Margarita Lacalle Pons-Estel
No assisteixen (amb excusa)
Sr. Miquel Àngel Sureda Massanet (Junts Avançam)
Sra. Marina Llobera Vicens (Alternativa per Pollença)
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Interventor
Sr. Albert Valicourt Genzor
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Ordre del dia
Únic.- Presa de possessió de la Sra. Bianca Maria Aguilar Ryan del càrrec de Regidora
de l’Ajuntament de Pollença
Constatada l’existència de quòrum legal, el Sr. Batle-President obre la sessió.
Desenvolupament de la sessió:
Únic.- Presa de possessió de la Sra. Bianca Maria Aguilar Ryan del càrrec de
Regidora de l’Ajuntament de Pollença
Pel Sr. Batle es dóna lectura de la proposta de l’únic punt de l’ordre del dia:

Bartomeu Cifre Ochogavia

Vist que mitjançant escrit de la Batlia de dia 25 de juliol de 2019 (RGS núm.
3565/2019) es va sol·licitar a la Junta Electoral de Zona d’Inca que es lliures la
corresponent acta acreditativa de la condició de regidora electe a favor de la Sra. Bianca
Maria Aguilar Ryan, per ser la persona a la que correspon succeir a la referida regidora
dimissionària, per figurar a la llista electoral de la candidatura UNIÓ MOLLERA
POLLENCINA, ocupant el lloc núm. 6, i que dit document fou rebut dia 31 de juliol de
2019.
Atès que en compliment del que disposa l’article 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases de Règim Local (LBRL), en relació a l’article 75 de la Llei 20/2006,
de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears (LMRLIB), la Sra. Aguilar
Ryan ha presentat declaració sobre causes de possible incompatibilitat i sobre qualsevol

activitat que les proporcioni o pugui proporcionar ingressos econòmics, així com
declaració dels seus bens patrimonials i de la participació en societats de tot tipus en data
5/08/2019 (Exp. Registre d’Interessos/Declaració núm. 18/2019).
De conformitat amb el que disposa l'article 108.8 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de
juny, de Règim Electoral General i la Instrucció de 10 de juliol de 2003, de la Junta
Electoral Central, sobre substitució de càrrecs representatius local (BOE núm. 171, de 18
de juliol de 2003), s’assenyala que, en el moment de la pressa de possessió i per adquirir la
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Vist l'escrit de renúncia al càrrec de Regidora presentat per la senyora Maria Magdalena
Xumet Rosselló (RGE núm. 5578/2019, de 15 de juliol) mitjançant el qual posà de
manifest les raons que li han duit a formalitzar la renúncia voluntària al càrrec del què
va prendre possessió dia 15 de juny de 2019 per la candidatura del partit Unió Mollera
Pollencina (UMP) després de les eleccions locals celebrades el dia 26 de maig de 2019,
així com les renúncies posteriors a ser proclamats electes al càrrec de Regidor/a de
l'Ajuntament de Pollença presentades per escrit pels senyors i senyores Guillem Ferrer
Jaume; Annika Isabel Moeller Stein i Miguel Sergio Sabater Gambier (RGE núm.
5589/2019; núm. 5639/2019; núm. 5637/2019, de 16 de juliol, respectivament), de totes
les quals es va prendre coneixement en la sessió plenària ordinària celebrada dia 24 de
juliol de 2019
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plena condició del càrrec, els candidats electes hauran de formular promesa o jurament
d'acatament a la Constitució, pel que per part del Sr. Batle – President es sol·licita la
compareixença de la Sra. Bianca Maria Aguilar Ryan.
Personat aquest, es procedeix a donar lectura a la pregunta establerta en l'article 1º del
Reial Decret 707/79, de 5 d'abril, regulador de la fórmula per a la pressa de possessió de
càrrecs o funcions en els següents termes:

"¿Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les
obligacions del càrrec de REGIDORA d’aquest Ajuntament de Pollença,
amb lleialtat al Rei i respectar i fer respectar la Constitució, com norma
fonamental de l’Estat, així com l’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears?"
La Sra. Aguilar Ryan contesta sí, PROMET.

Signatura 2 de 2

Bartomeu Cifre Ochogavia
Margarita Lacalle Pons-Estel

El Batle dóna la benvinguda a la regidora, donant-li la enhorabona i li desitja encerts en
la nova etapa, dóna la paraula els diferents portaveus dels grups municipals que es
sumen a l’enhorabona i als desitjos d’encerts a la regidora.
I sense més assumptes per tractar, el Sr. Batle aixeca la sessió, de la qual com a
secretària, estenc aquesta acta.
Vist i plau,
El Batle

La Secretària accidental

13/09/2019 Secretària Accidental
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Seguidament el Sr. Batle dona possessió del càrrec de Regidora d’aquest Ajuntament
de Pollença a la Sra. Bianca M. Aguilar Ryan, la qual passa seguidament a ocupar el
seu lloc en qualitat de membre de la Corporació.
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