ACTA DE CONSTITUCIÓ DE L’AJUNTAMENT
A la sala de sessions de la Casa Consistorial d’aquesta ciutat de Llucmajor, província de
Balears, a les 12.00 hores del dia 13 de juny de 2015, en compliment del que estableixen
els articles 195 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, i
37.1. del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals
de 28 de novembre de 1986, i a l’efecte de celebrar una sessió especial, en primera
convocatòria, es reuneixen els vint-i-un (21) regidors electes que a continuació
s’indiquen, els quals han presentat prèviament la credencial acreditativa de la seva
personalitat i l’oportuna declaració de béns patrimonials i sobre causes de possible
incompatibilitat i activitats dels membres de la Corporació, conforme al model aprovat
pel Ple de l’Ajuntament.
Assisteixen a aquest acte els senyors: Jaume Tomàs Oliver, Miquel Àngel Serra Teruel,
Adelina Gutiérrez Bonet, Maria Barceló Calviño, Gregori Estarellas Mas, Jaume Julià
Oliver Vallès, Lucía Escribano Ales, Bartomeu Tugores Vicens, Francisca Almagro
Peset, Bernadí Vives Cardona, Maria Antònia Gil Clar, Beatriz Morales Granados, Joan
C. Jaume Mulet, Antònia Suñer Olea, Cristina Calafat Ferretjans, Antonio Campos
Cànaves, Joan Barros Oliver, Sandra Villamarín Rodríguez, Eric Jareño Cifuentes,
Francisca Lascolas Rosselló i Guillermo Roig Mascaró, que constitueixen la majoria
absoluta legal dels regidors electes en les passades eleccions locals convocades per al 24
de maig d’enguany, ja que, essent vint-i-un (21) el nombre de regidors que corresponen
a aquesta corporació municipal, tots hi són presents. A continuació es tracten, segons
s’havia convocat, els següents punts de l’ordre del dia:
CONSTITUCIÓ DE LA CORPORACIÓ I ELECCIÓ DE BATLE
El secretari llegeix l’article 195 de la Llei orgànica 5/85, de 19 de juny, del règim
electoral general. Així mateix manifesta que, en compliment del que disposa l’article.
36.2 del ROF, queden a disposició del nou Ajuntament que es constitueixi, preparats i
actualitzats, els justificants de les existències en metàl·lic i els valors propis de la
Corporació dipositats a la caixa municipal i en entitats bancàries, com també la
documentació relativa a l’inventari del patrimoni de la Corporació i dels seus
organismes autònoms.
Queda formada la mesa d’edat a què es refereixen els articles 195.2 i 37.2
respectivament de la llei orgànica i el reglament abans indicats, integrada pel senyor
Gregori Estarellas Mas i el senyor Eric Jareño Cifuentes, regidors electes de major i
menor edat, respectivament, segons es desprèn de l’acta rebuda de la Junta Electoral de
Zona i la documentació que es troba en aquest Ajuntament. Presideix el senyor Gregori
Estarellas Mas, per ser el regidor electe de major edat, i actua de secretari el de la
Corporació, el senyor Rafael Martínez Barrios.
El secretari adverteix que les credencials es varen presentar abans d’aquesta data a la
Secretaria General de l’Ajuntament, i un cop revisades, la mesa està en disposició
d’afirmar que estan ajustades a dret i conforme a l’acta remesa per la Junta Electoral de
Zona que forma part de l’expedient corresponent. Igualment es confirma que tots i cada
un dels regidors electes han presentat la corresponent declaració d’interessos i de
compatibilitats.

El president de la mesa pronuncia la fórmula de jurament o promesa del càrrec.
Seguidament, conforme es convé per assentiment, es crida els regidors electes un a un,
conforme a la Llei d'Hont, i aquests efectuen el jurament o promesa. Els representants
del Partit Popular juren els seus càrrecs, llevat dels senyors Antonio Campos i Eric
Jareño, que el prometen. Els representants del PSOE, El PI i ASI prometen el seu càrrec;
els representants de MÉS-APIB prometen els seus càrrecs, si bé afegeixen “respectant el
dret a decidir del nostre poble”. Finalment la representant de SSPLL promet el seu
càrrec afegint-hi “fins a un procés constituent”. S’entreguen els distintius del càrrec a
tots els regidors electes. El president de la mesa declara que la Corporació ha quedat
constituïda amb el quòrum de la majoria absoluta legal dels regidors electes.
ELECCIÓ DE BATLE
A continuació el secretari de l’Ajuntament llegeix l’article 196 de la Llei orgànica 5/85,
de 19 de juny, del règim electoral general. Tot seguit s’elegeix el batle, per a la qual
cosa, d’acord amb la normativa que estableix l’article 196 de la llei orgànica esmentada,
es proclamen candidats a la Batlia els regidors que encapçalen les seves respectives
llistes, que són:
Sr. Joan C. Jaume Mulet, pel PP
Sr. Gregori Estarellas Mas, pel PSOE
Sr. Jaume Tomàs Oliver, per MÉS-APIB
Sr. Guillermo Roig Mascaró, per ASI
Sr. Bernadí Vives Cardona, per El Pi
I Sra. Beatriz Morales Granados, per SSPLL
Els regidors, amb l’acord previ pres per assentiment, procedeixen a la votació nominal, i
a aquest efecte són cridats per ordre alfabètic, amb el resultat següent:
Sr. Joan C. Jaume Mulet: vuit (8) vots del PP
Sr. Jaume Tomàs Oliver: dotze (12) vots, que corresponen 4 a MÉS-APIB, 5 al
PSOE, 2 a El Pi i 1 a SSPLL.
En haver obtingut el senyor Jaume Tomàs Oliver, de MÉS-APIB, la majoria absoluta
legal dels vots, és proclamar batle. Tot seguit és requerit per la mesa d’edat, accepta la
designació i és proclamat batle. Immediatament pren possessió del seu càrrec amb la
promesa prèvia feta personalment amb el tenor següent i afegint-hi l’expressió
“respectant el dret a decidir del nostre poble”: “Jo, Jaume Tomàs Oliver, promet per la
meva consciència i el meu honor complir fidelment les obligacions del càrrec de batle
de Llucmajor, amb lleialtat al rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma
fonamental de l’Estat.” Se li imposen els distintius del seu càrrec (venera i escut
d’honor) i el batle sortint, senyor Joan C. Jaume Mulet li entrega la vara de
comandament. La mesa d’edat es retira als seus escons i el batle elegit ocupa la
presidència.
A continuació el nou batle dóna la paraula als caps de llista d’aquesta nova corporació,
amb l’ordre següent:
Pel PP, Joan C. Jaume Mulet:

Moltes gràcies senyor batle.
Molt bon dia senyores i senyors regidors.
En primer lloc, si m’ho permeten, voldria agrair la confiança dels quasi 4.000 ciutadans
que han seguit confiant en el Partit Popular i han fet possible que el nostre partit
continuï essent la força política més votada del nostre municipi.
Però la democràcia, que entre tots hem de cuidar, millorar i potenciar, ha fet que aquesta
majoria de ciutadans que ens donaren la seva confiança es vegi menyspreada per una
combinació de voluntats polítiques d’idees diferents, que com a Partit Popular acceptam
i respectam, però, m’han d’entendre, no compartim, i per això, el Partit Popular de
Llucmajor, a partir d’avui mateix es posarà al lloc que vostès han decidit. I també a
partir d’avui, més que mai, ens posarem al costat dels qui ens han donat suport i també
dels qui no, és a dir, de tots els ciutadans.
Aquests quatre anys passats han estat molt difícils. Hem fet moltes coses bones i també
en qualcuna ens hem equivocat, però podeu estar ben segurs que sempre hem actuat amb
el que era millor per a les persones i per al nostre municipi de Llucmajor. Estam molt
orgullosos de la feina que hem fet i vull repetir una cosa que no oblidaré mai ni em
cansaré de dir: Gràcies a tots el ciutadans pel sacrifici que hem fet per afrontar el millor
futur del nostre poble.
Avui també és un dia per mirar cap al futur. Des del nostre lloc farem feina pel bé de
tots, seguint aplicant la nostra manera de ser: responsabilitat, humilitat i el seny per fer
una oposició constructiva i responsable posant per endavant el nostre programa
electoral. He de dir-los també que la meva persona, com a portaveu de l’oposició, es
posa a la seva disposició per al que necessitin i per poder dur a terme un traspàs de
poders amb tota normalitat.
Per acabar voldria dir dues coses. En primer lloc, als partits companys d’oposició que
nosaltres serem aquí per al que necessiteu, igualment que també esper poder tenir-ho de
vosaltres. I en segon lloc voldria donar l’enhorabona als senyors batles. Ens presentin el
seu programa, governin per a tots els ciutadans del municipi i no ho facin en contra
d’uns quants. Posin seny i siguin responsables, i sàpiguen vostès que nosaltres, el Partit
Popular, serem aquí més que mai per aconseguir que Llucmajor continuï essent un gran
poble.
El batle agraeix la intervenció i el seu oferiment.
Pel PSOE, el senyor Gregori Estarellas Mas en la seva intervenció destaca:
-

La necessitat que primi en aquesta legislatura el diàleg, el compromís, la
moderació i el debat.
L’equip de govern municipal ha estat consensuat generosament gràcies als
partits MÉS-APIB, El Pi i el PSOE, i adquireix personalitat pròpia en benefici de
la governabilitat.
Demana la col·laboració del PP i ASI.
Ret homenatge al senyor Monserrat, darrer batle socialista, del qual destaca la
seva moderació i la seva intel·ligència, com també la seva capacitat per atendre

els problemes del poble. Per tot això li dóna les gràcies. Vol compartir el seu
somni amb tot el poble de fer un Llucmajor diferent que resolgui els problemes
de la ciutadania i no primi els interessos dels partits.
El batle diu que comparteix aquestes paraules.
Per El Pi intervé el senyor Bernadí Vives Cardona:
-

Agraeix la participació ciutadana en aquestes eleccions.
Destaca el missatge de canvi polític produït a la vista dels resultats electorals.
En les negociacions duites a terme per aconseguir una majoria s’han tingut en
compte molt especialment els programes dels distints partits, i assenyala que els
de MÉS-APIB i PSOE són afins al d’El Pi.
Agraeix la col·laboració del batle anterior i del funcionariat de l’Ajuntament.
Diu que en la nova etapa que s’obre s’ha de millorar la qualitat de vida dels
ciutadans.

Per SSPLL, Beatriz Morales Granados:
-

El canvi que han significat aquestes eleccions municipals aconseguirà donar un
aire nou a la manera de fer de l’Ajuntament.
No s’ha d’oblidar d’on venim.
Diu que té bona sintonia amb tota la Corporació, i desitja que en aquesta
legislatura es fomenti l’alegria de tota la gent, la transparència en la gestió
municipal i que es treballi molt per al municipi, prioritzant l’ofici sobre el
benefici.

Per ASI, Guillermo Roig Mascaró:
-

-

-

-

En primer lloc felicita els tres nous batles.
La grandesa de la democràcia permet que avui es pugui participar en actes com
aquest.
En tot cas, i com que vostès a partir d’aquest moment governaran per als seus,
nosaltres des d’ASI seguirem preocupant-nos i lluitant per tots els ciutadans
d’aquest municipi, no sols per una minoria com pretenen vostès. En el nostre
pensament polític i humà no hi ha discriminació ni odi envers els qui no pensen
com nosaltres.
Per això som diferents de vosaltres, i per això, per molt que s’entossudeixin a
fer-nos desaparèixer com a partit, no ho aconseguiran, almenys mentre centenars
de persones segueixin confiant en ASI i jo sigui el seu representant.
En aquest moment i en aquest escenari emblemàtic vull donar les gràcies des del
cor a aquestes 850 persones que continuen pensant que ASI és el partit que els
pot defensar, ajudar i representar. És el meu desig no defraudar-los i que aquests
quatre anys segueixin essent per a mi i per al meu partit un desafiament.
Un desafiament que emprenc amb tota la il·lusió i l’esperança, perquè d’aquí a
quatre anys pugui continuar engrossint les files de persones que consideren que
ASI pot continuar representant en aquesta sala de plens defensant els seus
interessos.
Sé que seran quatre anys durs, ja que els partits que avui acaben de conformar el
govern que regirà els destins de Llucmajor mai han volgut intentar un

-

apropament cap al meu partit o cap a la meva persona. No em dec a ells, em dec
a la gent que m’ha votat.
Només esper que des de la tranquil·litat que dóna una majoria de govern
sàpiguen entendre, acceptar i respectar que si són aquí és per i per al benestar del
poble de Llucmajor i no per al benefici personal.

Finalment el batle, tancant el torn d’oradors, manifesta el següent:
Bon dia a tothom. Bon dia a tot el poble de Llucmajor.
No ho puc negar. Avui és una jornada d’emocions. Ara és un moment d’alegria.
Aquestes hores són plenes de satisfacció i m’omplen personalment d’optimisme.
Avui..., ara..., en aquest moment simbòlic de la constitució del nou consistori i de la
presa de possessió de tots els regidors i, en el meu cas particular, de la meva investidura
com a batle, plana en els nostres esperits un sentiment d’alegria i de satisfacció perquè
recollim el fruit de la feina feta en el camp de la política democràtica dins el qual hem
fet feina durant moltes jornades.
Si ho celebram tots plegats, però, no és només perquè ens reconforta i agombola el fet
d’haver aconseguit uns càrrecs públics o d’haver arreplegat més o manco vots i haver
estat capaços de teixir aliances i arribar a acords de governabilitat per a Llucmajor.
Ho celebram, sobretot, perquè som aquí, iniciant la singladura d’aquesta nova etapa de
l’Ajuntament, gràcies a la participació democràtica que fa possible que de manera
civilitzada tothom pugui participar en la discussió i en la recerca de les solucions que
demana la convivència en el nostre extens, variat i de vegades complex municipi.
Un municipi que és un tot i que, al mateix temps, és plural i humanament enriquidor:
des d’aquesta Casa de la Vila situada en el cor de Plaça de Llucmajor fins als confins
des Pas, Vallgornera, Cala Pi i el Cap Blanc; des de s’Arenal fins al límit que marca el
Racó des Llobets a s’Estanyol i Son Bieló; des de la serra de Galdent i el puig de Randa
(amb Gràcia i els pujols que delimiten les nostres contrades del nord) fins a les noves
poblacions que s’estenen ran de mar dins les marines de les antigues possessions .
Tot és Llucmajor, i tots som Llucmajor: els qui hi hem nascut i hi hem viscut sempre, i
els qui un moment o altre hi han arribat i s’hi han establit, i aquí han fet ca seva. La
Casa de la Vila és i ha de ser la casa de tots i de tothom.
No ho dic –això de tots i de tothom– per donar una imatge ensucrada de la realitat
política, ni per amagar que dins l’Ajuntament entre els 21 regidors que el conformam i
els 6 partits dins els quals ens enquadram hi ha discrepàncies i que no sempre pensam
de la mateixa manera.
Dins la Casa de la Vila hi ha diferents maneres de pensar i actuar, com també hi ha
pluralitat de pensaments, d’interessos i d’actuacions dins la societat local. Saber
respectar aquesta pluralitat i saber conviure-hi és allò que anomenam democràcia, una
democràcia que es fonamenta en els drets de les persones i que han costat molt
d’aconseguir, fins al punt que de vegades s’han vist brutalment arrabassades.

Per això avui hem de recordar aquells sabaters, jornalers, mestres d’escola, picapedrers,
regidors... que els anys primers del segle passat varen voler una vida més justa, més
igualitària, més democràtica, i que ho varen pagar amb la vida, la persecució i la
marginació. Que això no torni a passar mai més!
Avui iniciam un nou camí a l’Ajuntament. Ho feim amb l’aval dels vots de la majoria de
llucmajorers i llucmajoreres, uns vots que han traçat un camí democràtic d’un canvi que
han d’encapçalar les tres forces polítiques (PSIB-PSOE, MÉS i PROPOSTA PER LES
ILLES) que hem subscrit un acord de governabilitat i de distribució de responsabilitats
per aquests quatre anys que vénen.
El nostre acord és un pacte de canvi democràtic, de diàleg polític, de posada en marxa
de projectes necessaris i garantia d’actuació neta, honrada i transparent. És un acord que
permetrà unes actuacions que volem dur a terme sense marginar ningú i, per tant, és un
acord que es vol obrir al diàleg amb les altres forces polítiques que són dins el
Consistori, i que també representen parts importants de la població.
Sabem que el punt de partida no és fàcil, que els temps que hem viscut han resultat de
vegades molt durs i dolorosos. El qui hem estat aquests quatre anys a l’Ajuntament, com
jo mateix, sabem què ha passat. De vegades hem compartit les propostes que ens
presentava el batle Joan Jaume, a qui vull agrair el bon tracte que ha tengut sempre cap a
l’oposició. En moltes altres ocasions, però, hi hem discrepat i així ho hem manifestat
sempre que ha estat el cas. En altres moments, els qui llavors estàvem a l’oposició hem
presentat mocions, preguntes i iniciatives que ens han fet coincidir més o menys, i
segurament és fruit d’aquestes coincidències que avui podem presentar el nostre acord
polític de canvi per millorar Llucmajor.
He començat parlant d’emocions, d’alegries, de satisfacció... No les vull amagar. Però
també vull fer avinent que a partir d’ara comencen dies de molta responsabilitat,
d’exigència, de feina...
De tota la feina que sigui necessària i imprescindible perquè Llucmajor superi les
mancances que pateix en molts de camps, aconseguesqui uns millors nivells de qualitat
de vida, de justícia social, d’educació i benestar i perquè sigui una població plural i
diversa, amb una potent i engrescadora personalitat cultural arrelada a la Mallorca del
segle XXI i oberta al món respectant les tradicions que val la pena conservar.
Res és fàcil. Però tot és engrescador.
Sabem d’on venim i cap on volem anar; també sabem que d’aquí a un temps hem de
tornar (a ca nostra, a les nostres feines, a la família...) i que ho volem fer dignament;
sabem que ens esperen costes i pujades i que haurem de pedalar fort; no ignoram que
caldrà afrontar davallades vertiginoses i que serà necessari tenir la mà a punt per anar
frenant; de vegades el camí serà llarg i d’altres empinat o ple de clots; no podrem llevar
la vista de la gent que ens envolta i que ara ens anima i suara ens esperona; sovint
haurem de recapitular sobre la marxa i vèncer les inclemències del trajecte; a moments
es farà necessari esprintar i d’altres alentir la marxa...
Però la meta sempre serà avançar cap a un Llucmajor millor.

Ho farem amb més il·lusió, amb més ganes i amb més autoexigència que mai.
Hem acceptat el compromís i em pos a disposició de Llucmajor per dur-lo endavant.”
S’aixeca la sessió a les 12.50 hores.
El batle

El secretari

