ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Identificació de la sessió
Núm.: 18/2016
Caràcter: Extraordinària i urgent
Convocatòria: primera
Data: 15 d’octubre de 2016
Horari: de 12 a 12.45 hores
Lloc: sala de plens de la Casa Consistorial de Llucmajor.
Assistents
 Gregorio Estarellas Mas, Jaime J. Oliver Vallès, Lucía Escribano Alés, Bartolomé
Tugores Vicens i Francisca Almagro Peset, pel Partit Socialista Obrer Espanyol.
 Jaume Tomàs Oliver Miquel Àngel Serra Teruel, Adelina Gutiérrez Bonet i Maria
Barceló Calviño, per MÉS per Mallorca – APIB.
 Bernardí Vives Cardona i Maria Antònia Gil Clar, pel PI - Proposta per les Illes.
 Joan C. Jaume Mulet, Antònia Suñer Olea, Cristina Calafat Ferretjans, Antonio
Campos Cànaves, Joan Barros Oliver, Sandra Villamarín Rodríguez, i Eric Jareño
Cifuentes, pel Partit Popular.
 Juan Ramón Martín Cañas, per Sí Es Pot Llucmajor.
 Guillermo Roig Mascaró, per Agrupación Social Independiente.
 Catalina Munar Miquel, interventora.
 i Marc Rigo Manresa, secretari.
Absents
 Maria Francisca Lascolas Rosselló (excusa l’assistència).
La sessió comença amb la intervenció del Sr. Jaume Oliver Vallès, que actua com a
president de la sessió fins a la presa de possessió del nou batle, atesa la seva condició de
tercer tinent de batle i no és candidat al càrrec.
PRONUNCIAMENT SOBRE LA URGÈNCIA DE LA CONVOCATÒRIA
Primer de tot, i com a primer punt de l’ordre del dia, el president explica que s’ha de votar
la urgència de la sessió. Com ja es motiva en la convocatòria, tot i que el termini legal per
fer la sessió d’avui és de 10 dies a comptar des d’ahir, s’ha considerat necessari escurçar al
màxim aquest termini per tal que Llucmajor torni a tenir batle al més aviat possible, més
encara si tenim en compte que aquest cap de setmana se celebra la Darrera Fira i el Firó,
amb la qual cosa la representació institucional de l’Ajuntament ha de tenir un paper relle vant.
En conseqüència, el president sotmet a votació la ratificació de la urgència de la convoca tòria de la sessió plenària, la qual prospera per majoria amb 11 vots a favor (PSOE, MÉS,
PI i SSPLL) i 8 abstencions, (PP i ASI).
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ELECCIÓ DEL BATLE
Seguidament el president explica que el Sr. Jaume Tomàs Oliver va resultar elegit batle
d’aquest Ajuntament en la sessió constitutiva de dia 13 de juny de 2015, després de les
eleccions locals de dia 24 de maig anterior. El Sr. Tomàs el passat dia 10 d’octubre va presentar la seva renúncia al càrrec de batle, de la qual el Ple de la corporació va prendre co neixement en la sessió extraordinària de dia 13 següent.
Ara s’ha de procedir a l’elecció del nou batle, i d’acord amb la Llei orgànica del règim elec toral general, poden ser candidats tots els regidors o regidores que encapçalin les seves
llistes. En el cas de la candidatura de MÉS-APIB, el candidat serà el segon de la llista, atesa
la renúncia del Sr. Jaume Tomàs.
Com a resultat de les eleccions celebrades dia 22 de maig de 2015, i tenint en compte la
renúncia al càrrec de regidora presentada al seu dia per la que fou cap de llista per SÍ ES
POT LLUCMAJOR, són candidats a la Batlia les persones següents:
Sr. Joan C. Jaume Mulet, pel Partit Popular
Sr. Gregori Estarellas Mas, pel Partit Socialista Obrer Espanyol
Sr. Miquel Àngel Serra Teruel, per Més per Mallorca-APIB
Sr. Bernadí Vives Cardona, pel PI-Proposta per les Illes
Sr. Juan Ramón Martín Cañas, per Sí Es Pot Llucmajor.
I el Sr. Guillermo Roig Mascaró, per Agrupación Social Independiente.
Si algun d’aquests candidats obté la majoria absoluta dels vots dels regidors, serà procla mat batle. Si cap d’ells obté dita majoria, serà proclamat electe aquell candidat que encapçali la llista que va obtenir major nombre de vots populars en el municipi.
Seguidament el president manifesta que per elegir el batle, el consistori ha de triar un sistema de votació, i es pot optar entre el sistema de VOTACIÓ NOMINAL, en què cada regidor electe serà cridat per ordre alfabètic i emetrà el seu vot en veu alta, o el sistema de
VOTACIÓ SECRETA, en què cada regidor emetrà el seu vot amb una papereta que es dipo sitarà en una urna. Per triar el sistema de votació, és suficient la majoria simple.
Tot seguit se sotmet a votació la proposta d’elegir batle amb el sistema de votació nominal, la qual és acceptada per unanimitat.
A continuació el president crida, per ordre alfabètic, els membres de la corporació per tal
que emetin el seu vot, i s’obté el resultat següent:
1.

Sra. Francisca ALMAGRO PESET: Sr. Bernadí Vives

2.

Sra. Maria BARCELÓ CALVIÑO: Sr. Bernadí Vives

3.

Sr. Joan BARROS OLIVER: Sr. Joan C. Jaume
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4.

Sra. Cristina CALAFAT FERRETJANS: Sr. Joan C. Jaume

5.

Sr. Antoni CAMPOS CÁNAVES: Sr. Joan C. Jaume

6.

Sra. Lucía ESCRIBANO ALÉS: Sr. Bernadí Vives

7.

Sr. Gregori ESTARELLAS MAS: Sr. Bernadí Vives

8.

Sra. Maria Antònia GIL CLAR: Sr. Bernadí Vives

9.

Sra. Adelina GUTIÉRREZ BONET: Sr. Bernadí Vives

10.

Sr. Eric JAREÑO CIFUENTES: Sr. Joan C. Jaume

11.

Sr. Joan Cristòfol JAUME MULET: Sr. Joan C. Jaume

12.

Sr. Juan Ramón MARTÍN CAÑAS: Sr. Juan Ramón Martín

13.

Sr. Guillermo ROIG MASCARÓ: Sr. Guillermo Roig

14.

Sr. Miquel Àngel SERRA TERUEL: Sr. Bernadí Vives

15.

Sra. Antònia SUÑER OLEA: Sr. Joan C. Jaume

16.

Sr. Jaume TOMÀS OLIVER: Sr. Bernadí Vives

17.

Sr. Bartomeu TUGORES VICENS: Sr. Bernadí Vives

18.

Sra. Sandra VILLAMARÍN RODRÍGUEZ: Sr. Joan C. Jaume

19.

Sr. Bernadí VIVES CARDONA: Sr. Bernadí Vives

20.

Sr. Jaume Julià OLIVER VALLÉS: Sr. Bernadí Vives

En conseqüència, com a resultat de la votació, el Sr. Bernadí Vives Cardona (PI) ha obtin gut 11 vots, el Sr. Joan C. Jaume Mulet (PP) 7 vots, el Sr. Juan Ramón Martín Cañas
(SSPLL) 1 vot, i el Sr. Guillermo Roig Mascaró (ASI) 1 vot.
Una vegada acabada la votació el Sr. President proclama batle de Llucmajor el Sr. Bernadí
Vives Cardona.
Seguidament el president sotmet el Sr. Vives a la promesa o jurament del càrrec amb la
següent pregunta: Jurau o prometeu per la vostra consciència i pel vostre honor, complir
fidelment les obligacions del càrrec de batle, amb lleialtat al rei, i d’observar i fer observar
la constitució, com a norma fonamental de l’estat? El Sr. Vives contesta: sí, ho promet.
Seguidament el batle ofereix la paraula als diversos portaveus municipals per si volen
intervenir.
El Sr. Joan Jaume comenta que, per una banda, les paraules del Grup Popular seran les
mateixes que el dia de la investidura d’aquest Ajuntament dia 13 de juliol de 2015: no
comparteixen haver optat per formar un equip de govern amb tres grups polítics distints i
deixar a l’oposició el grup més votat per la ciutadania. Per altra banda, el nou batle tendrà
tot el suport del seu partit per a les iniciatives que siguin en benefici de la ciutadania i
l’oposició que faran serà constructiva.
El Sr. Gregori Estarellas explica que amb el primer contacte amb el Sr. Jaume Tomàs ja va
veure que les seves idees anaven pel mateix camí. En aquests 16 mesos intensos ha pogut
aprendre molt del dia a dia i el Sr. Tomàs ha estat una persona fidel, responsable i
transparent en el seu càrrec de batle. Recalca la quantitat d’hores que el Sr. Tomàs ha
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dedicat a l’Ajuntament, sacrificant la seva família, i creu que ha obert un nou camí amb
una nova filosofia de fer política municipal, unificant per complet tres partits polítics. Quant
al Sr. Vives, també fa poc temps que es coneixen i de seguida va veure que pensaven el
mateix. Les negociacions per assolir el pacte varen ser molt fàcils, i considera que fins ara
el Sr. Vives ha tingut una tasca complicada en la seva regidoria. Creu que per ser batle
s’ha de tenir vocació i el Sr. Vives la té, per la qual cosa li dóna ànims i el suport de tots
els membres de l’equip de govern. Quant a l’oposició, agraeix la seva coherència i la seva
responsabilitat, però no està d’acord amb les paraules del Sr. Jaume, ja que aquest no és
un govern atípic, sinó que és el que ha triat la ciutadania. Això és la democràcia, i creu que
s’ha demostrat que la suma d’idees pot ser positiva.
El Sr. Jaume Tomàs agraeix al Sr. Estarellas les seves paraules, però creu que avui és el
dia del Sr. Bernadí Vives, un dia d’alegria per a ell i per a tots, ja que en aquests 16 mesos
aquest equip de govern ha fet una molt bona tasca. El canvi de batle no influirà en el bon
funcionament d’aquest Ajuntament, i pensa que al Sr. Vives li vénen molts de maldecaps,
més hores i més feina, però alhora és reconfortant. Li desitja sort, perquè feina i fe en el
nostre projecte ja en tenim, i molta.
El Sr. Juan Ramón Martín felicita el nou batle i explica que el seu partit no l’ha votat
perquè durant el que duim de mandat, l'equip de govern ha estat el qui menys els han
recolzat en les seves propostes. Per tant, creu que seria una falta de respecte als seus
electors. En tot cas, poden comptar amb el seu partit pel que faci falta.
El Sr. Guillermo Roig dóna l’enhorabona al Sr. Vives i comenta que per a ell no és un dia
alegre a causa de la recent mort del Sr. Mateu Quetglas, que havia estat policia local
d’aquest Ajuntament, per a qui vol fer un recordatori públicament. Així mateix, comenta
que ja fa molt de temps que el Sr. Vives i ell es coneixen i que lògicament no pensen igual,
ja que són de partits distints, però pot comptar amb el seu partit com fins ara per a
qualsevol assumpte que sigui en benefici del poble i del seus ciutadans, i demana que sigui
el batle de tots.
Una vegada acabades les intervencions dels portaveus dels grups polítics, el batle pren la
paraula i explica que té una mescla de sensacions diverses, però sobresurt la sensació de
responsabilitat, i que serà el batle de tots els llucmajorers i posarà de la seva part tot el
que pugui i més. Fa 16 mesos les urnes varen decidir el que volien per al poble, i no era
una majoria absoluta. Per configurar un govern es necessitaven tres partits i després
d’unes reunions es posaren d’acord (PSOE, MÉS i PI) per fer un pacte de govern fruit del
qual es va crear un equip de govern que va comandar primer el Sr. Tomàs. Ara li toca a
ell, i per acabar al Sr. Gori Estarellas. La situació del municipi era molt dolenta i varen
començar a fer feina per aconseguir un municipi àgil, transparent i participatiu. Aquest
govern ha estat el primer que ha donat veu als ciutadans per poder participar en els
plenaris a través del Reglament de participació ciutadana. El Sr. Tomàs es va trobar amb la
part més complicada, ja que ni econòmicament ni organitzativament es tenia l’Ajuntament
que desitjaven. Per a ells hi ha tres pilars elementals: el polític, l’organitzatiu i l’humà. Una
de les àrees que ha duit més feina ha estat l’econòmica, han intentat quadrar cada euro
que han gastat, tot el que es podia fer amb recursos propis ho han fet, i aquesta serà la
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línia que duran aquests pròxims mesos. Intentaran controlar totes les despeses fins als
darrers detalls, i se seguirà prioritzant els comerços locals en tot el que sigui possible.
Quan van arribar es varen haver de reforçar diverses àrees d’aquest Ajuntament per
manca de personal tècnic, i se seguirà fent on sigui necessari. Es crearà un catàleg de llocs
de feina i una estructura per a la brigada. En l’aspecte humà es trobaren amb més de 40
conflictes laborals col·lectius i particulars en el jutjat i els varen resoldre tots: aquí el Sr.
Oliver ha fet una molt bona feina, i espera que no es torni a repetir. Creu que els empleats
d’aquesta Casa han de saber que tenen uns drets, però també uns deures, i creu poden
presumir de tenir una gran plantilla i agrair la seva professionalitat
Explica també que tenen compromisos importants començats i que els duran a terme, com
és el cas de la Residència, les guarderies, els poliesportius i el centre de dia a
urbanitzacions, i també reptes, i uns dels principals és la neteja del municipi. Per tot plegat
creu que tenen un equip preparat per dur a terme tot això.
Finalment, com ja tenia previst per al final de la seva intervenció, lamenta la mort del Sr.
Mateu Quetgles, policia local d’aquesta Casa, que ens va deixar ahir.
Per acabar dóna les gràcies a tots els presents i demana paciència als ciutadans.
Un cop acabats els assumptes a tractar, el batle aixeca la sessió, de la qual, com a
secretari, estenc aquesta acta.
Vist i plau
El batle

El secretari
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