ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Identificació de la sessió
Núm.: 03/2017
Caràcter: Extraordinària
Convocatòria: primera
Data: 17 de febrer de 2018
Horari: de les 12 a les 12.50 hores
Lloc: sala de plens de la Casa Consistorial de Llucmajor.
Assistents
 Gregorio Estarellas Mas, Jaume J. Oliver Vallès, Lucía Escribano Alés, Bartomeu
Tugores Vicens i Francisca Almagro Peset, pel Partit Socialista Obrer Espanyol;
 Jaume Tomàs Oliver, Miquel Àngel Serra Teruel, Maria Barceló Calviño i Lluís Segura
Seguí, per MÉS per Mallorca–APIB
 Bernadí Vives Cardona, Maria Antònia Gil Clar, pel PI-Proposta per les Illes
 Joan C. Jaume Mulet, Antònia Suñer Olea, Antoni Campos Cànaves, Cristina Calafat
Ferretjans, Joan Barros Oliver, Sandra Villamarín Rodríguez, Eric Jareño Cifuentes i M.
Francisca Lascolas Rosselló, 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
 Eric Jareño Cifuentes (excusa la seva assistència)
La sessió comença amb la intervenció del president, Sr. Jaume Oliver Vallés, que substitueix
el primer tinent de batle, Sr. Jaume Tomàs Oliver, per deferència seva.
El Sr. Oliver agraeix la presència de tots els assistents, i comenta que la presidència
d’aquesta sessió extraordinària d’avui correspondria al Sr. Jaume Tomàs Oliver, atesa la seva
condició de primer tinent de batle. No obstant això, ell ha tengut la deferència de permetre-li
a ell presidir-la, com a següent tinent de batle no candidat, detall que li agraeix.
ELECCIÓ DE BATLE
Seguidament el president explica que com a primer i únic punt a l’ordre del dia hi figura
l’elecció del batle.
El Sr. Bernadí Vives Cardona va resultar elegit batle d’aquest Ajuntament en la sessió de dia
15 d’octubre de 2016. El Sr. Vives el passat dia 12 de febrer va presentar la seva renúncia al
càrrec de batle, de la qual el Ple de la corporació va prendre coneixement en la sessió extra ordinària de dia 14 següent.
Ara es procedirà a l’elecció del nou batle o batlessa, i d’acord amb la Llei orgànica del règim
electoral general, poden ser candidats tots els regidors o regidores que encapçalin les seves
llistes corresponents. En el cas de la candidatura del PI-Proposta per les Illes, la persona
candidata serà la segona de la llista, atesa la renúncia del Sr. Bernadí Vives.
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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 SI ES POT
LLUCMAJOR, són candidats a la Batlia les persones següents:
Sr. Joan Cristòfol Jaume Mulet, pel Partit Popular
Sr. Gregori Estarellas Mas, pel Partit Socialista Obrer Espanyol
Sr. Miquel Àngel Serra Teruel, per MÉS per Mallorca-APIB
Sra. Maria Antònia Gil Clar, pel PI-Proposta per les Illes
Sr. Juan Ramón Martín Cañas, per Si Es Pot Llucmajor
I el Sr. Guillermo Roig Mascaró, per Agrupación Social Independiente.
Si algun d’aquests candidats o candidata obté la majoria absoluta dels vots dels regidors, se rà proclamat batle o batlessa. Si cap d’ells obté la 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 o batlessa, 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 dipositarà
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 prospera per unanimitat.
A continuació i través del sistema de votació nominal que s’ha triat, el president crida els re gidors per ordre alfabètic, per tal que emetin el seu vot, i s’obté el resultat següent:
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Sra. Francisca ALMAGRO PESET
Sra. Maria BARCELÓ CALVIÑO
Sr. Joan BARROS OLIVER
Sra. Cristina CALAFAT FERRETJANS
Sr. Antoni CAMPOS CÀNAVES
Sra. Lucía ESCRIBANO ALÉS
Gregori ESTARELLAS MAS
Sra. Maria Antònia GIL CLAR
Sr. Joan Cristòfol JAUME MULET
Maria Francisca LASCOLAS ROSSELLÓ
Sr. Juan Ramón MARTÍN CAÑAS
Sr. Guillermo ROIG MASCARÓ
Sr. Lluís SEGURA SEGUÍ
Sr. Miquel Àngel SERRA TERUEL
Sra. Antònia SUÑER OLEA
Sr. Jaume TOMÀS OLIVER
Sr. Bartomeu TUGORES VICENS
Sra. Sandra VILLAMARÍN RODRÍGUEZ
Sr. Bernadí VIVES CARDONA
Sr. Jaume J. OLIVER VALLÈS

Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

Gregorio Estarellas
Gregorio Estarellas
Joan C. Jaume
Joan C. Jaume
Joan C. Jaume
Gregorio Estarellas
Gregorio Estarellas
Gregorio Estarellas
Joan C. Jaume
Joan C. Jaume
Juan R. Martín
Guillermo Roig
Gregorio Estarellas
Gregorio Estarellas
Joan C. Jaume
Gregorio Estarellas
Gregorio Estarellas
Joan C. Jaume
Gregorio Estarellas
Gregorio Estarellas

En conseqüència, com a resultat de la votació, el Sr. Gregorio Estarellas Mas (PSOE) ha obtingut 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.
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Una vegada acabada la votació EL PRESIDENT PROCLAMA BATLE DE LLUCMAJOR EL SR.
GREGORIO ESTARELLAS MAS, i el sotmet a la promesa o jurament del càrrec amb la pregunta següent: Jurau o prometeu per la vostra consciència i pel vostre honor, complir fidel ment les obligacions del càrrec de batle, amb lleialtat el rei, i observar i fer observar la Cons titució, com a norma fonamental de l’Estat?
El Sr. Estarellas demana fer un jurament especial, amb una mà sobre la Constitució i l’altra
amb un carnet del PSOE de l’any 1935, d’un senyor que nomia Julià Oliver Sastre, en record
de tota aquella gent que d’una manera o d’altra ha viscut en aquest poble i que sempre és
bo recordar, i contesta: Sí, ho promet.
Tot seguit el Sr. Bernadí Vives lliura al nou proclamat la vara de comandament i els distintius
inherents a la seva condició de batle de Llucmajor.
A continuació el batle passa a presidir la sessió, i en primer lloc lamenta que l’aforament de
la sala no sigui més gran per poder donar cabuda a més gent. Agraeix l’assistència de tots
els presents, en particular de les autoritats (presidenta del Govern, consellers, batles, membres de la Policia Local i de la Guàrdia Civil, etc.), i diu sentir-se aclaparat per la gran quanti tat d’amics que han vingut avui per estar al seu costat. Recalca la importància del que han
fet tant el vicepresident del Consell com la vicepresidenta aquests anys per Llucmajor: tots
saben que gràcies a ells s’han pogut dur a terme i es duran a terme obres importants com
un PAC nou a s’Arenal, un PAC nou a Llucmajor si s’aconsegueixen els terrenys en qüestió,
una via verda juntament amb Palma, i la Fundació Toni Catany, que sense el seu suport no
hauria estat possible. També dona les gràcies a la seva família.
Pel que fa al Sr. Jaume Tomàs, diu que després dels primers setze mesos de mandat va
aprendre molt d’ell, ha estat una persona fidel a les seves idees, responsable com a màxima
autoritat, transparent amb les seves accions de govern i lleial amb els acords programàtics.
Després de moltes sessions i hores de treball, sempre ha transmès una imatge positiva, mai
una mala paraula ni un mal gest, ha estat un bon batle i és una bona persona, i creu que ha
obert una nova filosofia de fer política que calarà en la ciutadania. Per la seva part ha gua nyat un gran amic. Felicitats i gràcies.
Del Sr. Bermadí Vives pot dir el mateix: amb ell no es coneixien abans del pacte, però es varen entendre ben aviat. Al Sr. Vives li ha tocat una tasca dura, amb la dissolució de Llemsa i
la gestió d’àrees com la brigada, els fems i la neteja. Recorda el seguiment que feia de bon
matí per veure la feina dels seus homes i com gestionar-la per treure’n el millor profit en benefici de la ciutadania. Valora la seva mentalitat de servei al poble, les seves idees clares i
contundents, un home sense horaris. Recorda els batles que ha tingut el poble, el Sr. Miquel
Clar i el Sr. Lluc Tomàs, els dos avui presents, i el Sr. Gaspar Oliver, que s’ha disculpat per
no poder venir. Del Sr. Lluc diu que és una bona persona i el Sr. Gaspar era més dur i amb
més caràcter, però a vegades això és bo. També vol destacar l’excel·lent tasca dels altres
membres de l’equip de govern i els demana en nom del poble la mateixa dedicació i il·lusió.
Afirma que ho han fet molt bé, són fantàstics com a persones i excel·lents com a regidors.
Tant el Sr. Tomàs com el Sr. Vives s’han trobat amb les situacions més difícils i ara ve un ca mí més fàcil, que és el que li ha tocat a ell, i per això l’equip de govern ha decidit que cada
dimecres a l’horabaixa el batle obrirà les portes de l’Ajuntament, a Llucmajor, s’Arenal i Badi es, amb la finalitat de poder tenir un contacte més proper amb els ciutadans i que així pu guin exposar les seves queixes o suggeriments. Creu que aquest equip de govern ha demos Plaça d'Espanya, 12 - 07620 Llucmajor Illes Balears Tel.: 971.66.00.50 Fax: 971.66.20.81 llucmajor@llucmajor.org
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trat que es poden fer polítiques de pacte i que hi ha alternatives a les majories absolutes, i
pensa que són un model a seguir per a altres municipis.
Agraeix el tarannà i l’actitud dels representants del PP i sobretot del seu portaveu, el Sr.
Joan Jaume, que ha demostrat saber liderar l’oposició, s’ha mostrat dialogant i constructiu, i
a pesar de les discussions als plenaris, on cada un defensa les seves idees polítiques, en
l’àmbit personal han arribat a tenir una certa amistat, i quan ho trobi convenient li demanarà
la seva opinió. Agraeix a tots els membres de l’oposició el seu saber estar.
Quant al Sr. Juan Ramón Martín, tot i que la seva poca experiència li ha pogut crear alguna
dificultat a l’hora de transmetre les idees, reconeix que les seves propostes han tingut intenció i bona voluntat, cosa que li agraeix.
Respecte al Sr. Guillermo Roig, amb ell hi ha una total discrepància d’idees i ASI té un mal
bagatge, però ara és el batle i, per tant, a partir d’ara i sobretot per respecte als votants que
el Sr. Roig representa, li ofereix la més sincera voluntat per escoltar les seves propostes i un
diàleg constant i transparent, en benefici de la ciutadania.
Per tot plegat, i amb la voluntat d’un millor funcionament i després d’haver-ho consultat amb
l’equip de govern, es proposarà als portaveus de tots els partits que el primer dilluns de cada
mes es faci una reunió de treball, fora de les comissions, en què l’equip de govern informarà
l’oposició dels diferents temes d’actualitat i les iniciatives previstes, i en què els portaveus de
l’oposició podran donar la seva opinió i aportar les seves idees.
D’altra banda, i entrant ja en un terreny més personal, explica que quan li varen proposar
encapçalar la candidatura socialista de l’Ajuntament va començar a somiar amb un ajuntament diferent i amb una forma de governar basada amb el diàleg, el compromís, la moderació i el debat per aclarir els problemes de la ciutadania, i avui s’ha complit aquell somni. Ara
comença el compromís i ara són un bon equip de govern que prioritza els problemes reals
dels llucmajorers, per damunt dels interessos partidistes. Així, la tasca del batle serà més fà cil, simplement executar el compromís que es va plasmar en un programa electoral, el qual
serà jutjat pels ciutadans en les eleccions vinents. Recorda que una de les seves promeses
electorals era destinar el seu sou a pagar beques de menjadors a les escoles, i aprofita per
dir públicament que complirà la promesa, i si amb aquesta ajuda no és compleix, dins el curs
que ve ho seguirà fent. De la quantitat entregada en donarà compte públicament el mes de
juliol, tant a l’oposició com als ciutadans.
Per acabar, voldria fer un homenatge al darrer batle socialista, el Sr. Joan Montserrat, que
avui és aquí present. En Joan, juntament amb en Toni Garcias, varen ser el seu exemple a
seguir en el camí de la política: dona les gràcies al Sr. Monserrat i al seu equip per aquells
quatre anys d’il·lusió al servei de Llucmajor. Espera poder complir el seu somni amb tots ells,
de fer un Llucmajor diferent i el millor poble del món, i dona les gràcies a tots i els desitja
sort en la seva tasca.
Seguidament el batle ofereix la paraula als diversos portaveus municipals per si volen
intervenir, i ho fa en primer lloc el Sr. Joan C. Jaume (PP), que el felicita en nom del seu
grup com a batle d’aquest municipi, i també per la seva intervenció. Malgrat que el seu grup
no comparteix aquest pacte de govern, el respecten profundament, ja que la democràcia té
aquestes coses, i el que han de fer és apostar de cada vegada més per la democràcia.
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Agraeix les paraules i el to tolerant i constructiu del batle, i el Partit Popular es posa a la
seva disposició per al que trobi convenient. Anuncia que faran una oposició constructiva i
lleial, com han fet fins al dia d’avui en tot allò que sigui positiu per a aquest Consistori.
També agraeix la iniciativa de les reunions de tots els portaveus, ja que era una de les
mancances que havien reiterat des de fa temps. Li desitgen el millor com a persona i com a
polític, perquè també serà el millor per a la ciutadania.
El Sr. Jaume Tomàs (MÉS) li dona l’enhorabona i li desitja molt bona feina, ja que n’hi ha
molta per fer, ho sap per experiència. El batle ho és les 24 hores del dia i els 365 dies de
l’any, i des del seu grup li pot garantir un suport lleial i constructiu, i que no defalliran.
El Sr. Bernadí Vives (PI) creu que el batle ha fet un retrat molt fidel i exacte de com es troba
el Consistori, i de com és el pacte de govern. Quan es va signar hi havia molta gent que
dubtava, però s’ha demostrat amb el temps que ha funcionat, ja que la feina feta és innegable i es pot veure. Tot això ha estat possible per la bona voluntat de tots, deixant a part les
distintes ideologies polítiques, que hi són, i mirant per damunt de tot pel bé del poble, i
agraeix públicament al seu partit el marge de maniobra que li han concedit per actuar. Dins
tota aquesta tasca realitzada hi ha una gran part de mèrit dels empleats públics, a qui des
d’aquí vol donar les gràcies. Una de les darreres feines ha estat el tancament de Llemsa, ja
dissolta completament, i això ha estat possible gràcies a la labor dels tècnics. Particularment
dona les gràcies als que ha tingut més a prop, com són el personal de Batlia, Secretaria i
Contractació, que l’han fet sentir ben acompanyat i aconsellat, i també vol donar les gràcies
als familiars i amics per la paciència que han de tenir en segons quins moments.
El batle corrobora el que acaba de dir el Sr. Vives, en el sentit que ser batle no compensa
econòmicament el temps que es resta a la família, i qui és batle no ho és per doblers.
El Sr. Juan Ramón Martín (SSPLL) agraeix el discurs del Sr. Estarellas i li pareix molt bé
l’oferta de col·laboració que ha fet, ja que era una mancança i ja ho duia com una demanda
a fer. Des del seu partit li donen l’enhorabona per la seva elecció com a batle i esperen una
bona comunicació i que comptin amb SSPLL sempre que faci falta, sempre pel bé dels ciuta dans d’aquest municipi, i li desitja sort en la seva comesa.
El Sr. Guillermo Roig (ASI) felicita el batle de part seva i li demana el mateix que als altres
batles, més comunicació i informació, i espera que ara sigui així amb aquestes reunions que
ha anunciat. Agraeix al Sr. Jaume Tomàs que quan va ser batle sempre el va escoltar quan
tenia cap problema, i també dona l’enhorabona al Sr. Vives perquè en la seva tasca de batle
sempre s’ha entregat a fons pels llucmajorers.
El batle, per concloure, agraeix les paraules dels portaveus i el suport de l’equip de govern. I
en no haver-hi més assumptes a tractar, aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc
aquesta acta.
Vist i plau
El batle

El secretari
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