
ACTA DE DATA 15 DE JUNY DE 2019,  DE LA SESSIÓ DE CONSTITUCIÓ DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT D'INCA I ELECCIÓ DE BATLE

A la sala de sessions de la casa consistorial d'Inca, quan són les deu hores i trenta minuts del dia
quinze de juny de dos mil denou, es reuneixen en primera convocatòria, a l’efecte de realitzar la
sessió constitutiva de l'Ajuntament i de procedir a l'elecció de batle, els regidors electes dels
quals  consten a la  Secretaria  Municipal  les pertinents  credencials  com també les pertinents
declaracions d'incompatibilitats, d'activitats i de patrimoni.

Actua com a secretari accidental de la corporació el Sr. Guillermo Corró Truyol. Asisteixen el
Interventor  municipal,  Sr.  Antoni  Cànaves Reynés,  i  el  Tresorer  accidental,  Sr.  Miquel  Batle
Vallori.

1. CONSTITUCIÓ DE LA MESA D’EDAT I COMPROVACIÓ DE LES CREDENCIALS

Inicia la sessió el Sr. Secretari per explicar com s’ha de constituir la Mesa d’Edat. Així, diu: 

«La mesa d’edat la formen els regidors de major i menor edat presents a l’acte i de la qual serà
secretari el de la corporació, el de major edat actua de president i el de menor edat de vocal,
segons disposa l’art. 195.2 de la Llei orgànica del règim electoral general. Els regidors de major i
menor edat, respectivament, són el Sr. Àngel García Bonafè i la Sra. María del Mar Navarro
Reguillo.»

Seguidament es constitueix la Mesa d’Edat amb els regidors electes esmentats. El seu president
demana al Sr. Secretari  que procedeixi a la lectura de les disposicions legals aplicables a la
constitució del nou Ajuntament.

El  Sr.  Secretari  procedeix a la lectura de l’article 195 de la Llei  orgànica del règim electoral
general i de l’acta de proclamació de candidats, tramesa per la Junta Electoral de Zona:

1. «Les corporacions municipals es constitueixen en sessió pública el vintè dia posterior a la
realització de les eleccions, llevat que s’hagués presentat recurs contenciós electoral, que no
és el cas.

2. Amb aquesta finalitat, es constitueix la Mesa d’Edat, que ja s'ha explicat com es compon

3. La  Mesa  comprova  les  credencials  presentades  o  acreditacions  de  la  personalitat  dels
electes  d’acord  amb  les  certificacions  que  la  Junta  Electoral  de  Zona  hagi  tramès  a
l’Ajuntament.

4. Realitzada l’operació anterior, la Mesa declararà constituïda la corporació si hi concorre la
majoria absoluta dels regidors electes, com és el cas.»

La Junta Electoral de Zona, reunida en sessió de dia 31 de maig de 2019, i d’acord amb els
resultats  obtinguts  per  a  cada  una  de  les  candidatures  a  les  eleccions  locals,  ha  fet  la
proclamació de candidats.

El Sr. Secretari fa constar que s’han comprovat les credencials i que resulten correctes, i que
assisteixen a la sessió la totalitat dels regidors proclamats.
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Seguidament es passa al següent punt de l'ordre del dia.

2. JURAMENT O PROMESA DELS REGIDORS I DECLARACIÓ DE CONSTITUCIÓ DE LA
CORPORACIÓ

El Sr. President de la Mesa demana als regidors electes que exposin si els afecta cap causa
d’incompatibilitat sobrevinguda amb posterioritat a la seva proclamació, i vist que no hi ha cap
causa explica que procedeix prestar jurament o promesa del càrrec de regidor/a, per la qual cosa
demana al Sr. Secretari que procedeixi a nomenar cada un dels regidors/ores.

El Sr. Secretari explica que es procedirà a nomenar un a un els regidors/ores per l’ordre que
figura en l’acta de proclamació de la Junta Electoral de Zona, que és per l'ordre de candidatures
que han obtingut major nombre de vots. Els regidors i regidores es desplaçaran davant el Sr.
President de la Mesa i prendran possessió del càrrec segons la fórmula legal.

Seguidament el Sr. Secretari procedeix a anomenar els regidors/es, els quals formulen jurament o
promesa, uns segons la fórmula legal i altres introduint modificacions, i van prenent possessió del
seu càrrec:

1. Virgilio Moreno Sarrió
2. María del Carmen Oses Ramos
3. Sebastián Oriol Díaz
4. Antònia Maria Sabater Martorell
5. Antoni Peña Mir
6. María José Fernández Molina
7. Miguel Ángel Cortés Ramis
8. Maria Antònia Pons Torrens
9. Andreu Caballero Romero
10. Félix Sánchez Díaz
11. Andrés Gili Vizcaíno
12. Sonia Francisca Franco Ruiz
13. Àngel García Bonafè
14. María del Mar Navarro Reguillo
15. Alice Weber
16. Biel Frontera Borrueco
17. Francisco Pol Alorda
18. Vanesa Berga Garzón
19. Gori Ferrà Frau
20. Andrés Sánchez García
21. Isabel Vallés Garrido

En el moment de l’acceptació del càrrec, el Sr. President els ha lliurat l’escut de la ciutat i la seva
credencial a cada un dels regidors/ores.

Una vegada que tots els regidors/ores han pres possessió del  càrrec,  el Sr.  President declara
constituïda la corporació i insta el Sr. Secretari perquè procedeixi a llegir el següent punt de l’ordre
del dia.
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3. ELECCIÓ I PROCLAMACIÓ DE BATLE

El Sr. President demana al Sr. Secretari que procedeixi a la lectura de les normes reguladores de
l’elecció de batle.

Així, el Sr. Secretari dóna lectura de les normes reguladores de l'elecció de batle contingudes a
l’article 196 de la Llei de règim electoral general, que textualment diu:

«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 corresponents llistes.
b) Si algun d’ells obté la majoria absoluta dels vots dels regidors, és proclamat electe.
c) Si cap d’ells no obté la dita majoria, és proclamat batle el regidor que encapçali la llista

que hagi obtingut major nombre de vots populars en el corresponent municipi. En cas
d’empat, es resoldrà per sorteig.»

El Sr. President demana quins candidats es presenten a l'elecció de batle i únicament el Sr.
Moreno del grup municipal PSIB-PSOE manifesta que es presenta com a candidat.

El Sr. President comenta que poden procedir a la votació.

El Sr. Secretari proposa, si no hi ha cap inconvenient, seguir el sistema ordinari de votació que
és a ma alçada, com és tradicional en aquest Ajuntament.

Vist que els regidors/ores assenteixen, es procedeix a la votació ordinària del candidat a batle,
Sr. Virgilio Moreno Sarrió, i es produeix el resultat següent: dotze (12) vots a favor dels grups
municipals del Partit Socialista de les Illes Balears (PSIB-PSOE), MÉS per Mallorca (MÉS-APIB)
i El Pi-Proposta per les Illes Balears (El PI); quatre (4) vots en contra dels grups municipals
Independents d'Inca (INDI) i Vox-Actua Baleares; i cinc (5) vots d'abstenció dels grups municipals
del  Partit  Popular  (PP),  Ciudadanos  –  Partido  de  la  Ciudadanía  (CS),  i  Unides  Podem
(PODEMOS-EUIB).

Seguidament, el Sr. President de la Mesa manifesta: «Vist que el Sr. Virgilio Moreno Sarrió ha
obtingut la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació, el declar batle electe
de la ciutat d’Inca, per la qual cosa és procedent que prengui possessió del seu càrrec.»

Demana al Sr. Secretari que procedeixi a la lectura del següent punt de l’ordre del dia.

4. JURAMENT O PROMESA DEL BATLE I PRESA DE POSSESSIÓ DEL CÀRREC

A continuació, el batle electe formula promesa segons la fórmula legal i pren possessió del seu
càrrec davant l’Ajuntament en ple.
 
Una vegada duita a terme la presa de possessió del càrrec, el Sr. President lliura al Sr. Virgilio
Moreno Sarrió  el  bastó  de  comandament  i  l’emblema de  la  ciutat.  El  Sr.  President  declara
dissolta la Mesa d’Edat i passa a presidir la sessió el Sr. Batle, qui abans de pronunciar unes
paraules demana si algun portaveu vol fer ús de la paraula.
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Demana l’ús de la paraula el Sr. Félix Sánchez del grup municipal Partit Popular, qui manifesta
textualment:

«Darle,  Sr.  Alcalde,  nuestra  más  sincera  enhorabuena,  haciéndola  extensiva  a  todos  los
miembros del Consistorio.

Decirle que de verdad deseo que tome las mejores decisiones para la ciudad, eso significaría
que todo iría bien y espero que le vaya bien.

Decir  también que nosotros vamos a intentar  o  vamos a trabajar  para hacer  una oposición
constructiva, responsable y también firme, es decir, nos va a tener ahí para todo lo que sea
colaborar  en  lo  que  sea  beneficioso  para  la  ciudad,  por  tanto,  repetir  mi  más  sincera
enhorabuena y mis mejores deseos.»

Demana l’ús  de la  paraula  el  Sr.  Àngel  García  del  grup municipal  Independents  d'Inca,  qui
manifesta textualment:

«El resultat democràtic posa les coses al seu lloc i lògicament han de donar l'enhorabona pel
càrrec de batle que ocuparà a partir d'ara com a batle de la nostra ciutat.

Des de fa estona el nostre partit sabia que seria difícil reeditar un pacte i després de la reunió
que vàrem tenir amb vostè ens va quedar claríssim que el seu interès era reeditar el pacte amb
un determinat  partit  o  governar  en  minoria,  democràticament  correctíssim i  per  tant  s'ha  de
respectar.

Creim, i el nostre partit així ho ha decidit, que des de l'oposició podrem dur una bona tasca més
coherent  amb els  nostres  pensaments,  amb els  nostres  principis  i  amb els  nostres votants,
posant sempre com hem deixat palesa per davant els interessos de la ciutat d'Inca a altres tipus
d'interessos  i  d'una  forma  honesta  i  lleial  com  hem  fet  sempre  que  hem  estat  a  aquest
Ajuntament, i hem estat tant governant com a l'oposició.

Hem format part d'un equip de govern aquests quatre anys i hem tengut participació directa en
una sèrie d'assumptes com Residència, Cementeri, Pla de Residus, Pla de Gestió de l'Aigua, etc.
Esperam i confiam que la nova majoria dugui endavant el que queda per realitzar, i no dubtam
que serà capaç de millorar-ho i d'arribar a solucionar molts dels problemes que té Inca en global i
no sectoritzat.

Per tant, confiam en el nou govern, que dugui a terme aquesta tasca i, si no, estarem nosaltres a
l'oposició no vigilant, sinó expressant les nostres idees, intentant corregir aquelles qüestions que
no veim de la  mateixa manera,  advertint  de quina és la  nostra  forma de veure les  coses i
solucions als problemes d'Inca i sobretot no dubtam que, encara que sempre repetim d'Inca,
d'Inca i d'Inca tots els que ens asseim aquí el nostre interès primordial és Inca, i per això tenim
un objectiu en comú encara que no formem part del govern, Inca, millorar Inca serà el nostre
objectiu com ha estat des del govern i des de l'oposició.

Repetir la nostra enhorabona per aquest càrrec que han obtingut democràticament.»

Demana l’ús  de la  paraula  el  Sr.  Francisco  Pol  del  grup  municipal  Vox-Actua Baleares,  qui
manifesta textualment:
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«Des del nostre partit volem donar l'enhorabona al Sr. Batle i al seu partit.

Heu estat elegits democràticament per aquest poble i des del grup municipal de Vox d'Inca, com
ha dit el Sr. García, estarem per fer feina a l'oposició per tot el que sigui constructiu per a Inca,
per millorar la nostra ciutat. Estarem al seu costat sempre que considerem que sigui bo per a
Inca i aquí estarem per ajudar i construir en tot el que puguem.»

Demana l’ús de la paraula la Sra. Weber del grup municipal de MÉS per Mallorca-APIB, qui
manifesta textualment:

«MÉS per Inca es va presentar a les eleccions per poder formar part del govern de la nostra
ciutat i per poder formar part d'allò que volem, que és ajudar a seguir fent possible el canvi que
es va iniciar ja fa quatre anys i poder treballar per consolidar allò treballat aquests quatre anys.

Ho farem formant part d'un govern d'onze persones d'esquerres progressistes amb molta il·lusió i
moltes ganes de treballar únicament i exclusivament pels inquers i les inqueres.

Ho farem basant-nos en els nostres valors sobiranistes, feministes i ecologistes, i ho farem com
hem fet aquests quatre anys juntament amb les nostres companyes socialistes des del diàleg, el
consens, els acords, l'empatia i la confiança del treball al dia a dia.

I ho farem posant al davant com a únic objectiu les demandes i els interessos dels inquers i les
inqueres.

Per tot això, MÉS per Inca està molt orgullós i molt satisfet de formar part d'aquest govern liderat
per Virgilio Moreno, batle d'Inca.»

A continuació, vist que no hi ha altre portaveu que vulgui intervenir, intervé el Sr. Batle, Virgilio
Moreno Sarrió, qui textualment diu:

«Companys i companyes de consistori, inquers, inqueres, bon dia a tots,

És un gran orgull tornar a ser batle d'Inca i tenir la responsabilitat d'estar al capdavant d'un equip
de dones i  homes que treballarem Incansablement  pel  bé de les ciutadanes i  els  ciutadans
d'Inca.

Permeteu-me, en primer lloc, agrair a totes les persones que ens han donat la seva confiança i
als grups polítics que m'han donat el suport per assumir aquest repte. De manera especial a la
meva família, a la meva companya, als socialistes d'Inca i a la presidenta del govern, Francina
Armengol, que avui ens ha acompanyat.

També un agraïment especial als companys i companyes que varen formar part de l’equip de
govern la passada legislatura perquè vàrem començar aquest projecte, que ara volem consolidar.
I a tots els regidors i  regidores que han assumit la responsabilitat de formar part de l’actual
l’equip de govern, gràcies pel vostre compromís.

5



Felicitar, també, a tots els membres i grups de l’actual corporació, als qui convid a fer feina per
Inca, tant si estan al govern com a l’oposició. Si és així, ens trobaran sempre amb la mà estesa,
disposats a dialogar i a treballar plegats pel bé d’Inca.

Perquè vull deixar molt clar que, a partir d'ara, ens posam a fer feina per tots i cadascun dels
ciutadans d'Inca sense cap distinció. Aquest, és el meu compromís personal i de tot el govern
municipal.

Inca és una ciutat dinàmica, emprenedora i amable. I això és possible gràcies al treball, a la
dedicació i a l'empenta de tots i cadascun dels seus ciutadans. No hi ha dubte que tots feim un
gran esforç per tirar endavant dia a dia: les persones, les famílies, els negocis, les empreses, la
gent treballadora, l'administració... Gràcies a aquesta feina i a la col·laboració de tots hem arribat
aquí on som ara.

Ja a la passada legislatura, el pacte per Inca va posar les bases d'un canvi de rumb en la gestió
municipal i va obrir el camí a una dinàmica positiva en tots els sectors de la nostra ciutat. Ara,
consideram oportú donar continuïtat als projectes iniciats en l'anterior legislatura i seguir apostant
pel progrés econòmic i social d’Inca.

Per tot això, ens comprometem amb un govern municipal eficient i estable que dugui a terme
polítiques actives en favor de la ciutadania inquera, el desenvolupament de l'economia local i un
model de ciutat dinàmica, cívica i acollidora.

Per davant de tot, el nostre principal objectiu serà procurar el benestar de les persones. I per fer-
ho possible, volem aconseguir una administració moderna i eficient per oferir un millor servei a la
ciutadania.

Inca ha de ser una ciutat habitable i sostenible que possibiliti la convivència i el desenvolupament
social de totes les persones. A més, la nostra ciutat torna a ser una terra d'oportunitats per al
negoci i es tornen a crear nous llocs de feina. Per això, continuarem promocionant la ciutat,
afavorint l'economia local i atraient inversions que generin negoci i ocupació a la nostra ciutat.

Hi ha molta feina per fer i  coses per millorar.  I,  per tirar  endavant tots aquests projectes és
indispensable  la  col·laboració  i  la  implicació  de  tothom.  Gràcies  a  les  aportacions  i  a  la
participació de tota la ciutadania podrem tenir un municipi que progressi i entre tots recuperar el
nostre orgull inquer.

Per acabar, mirau tots aquesta vara. Aquesta vara no és una vara per comandar. Aquesta vara
és una vara per servir, per servir a tots els ciutadans i ciutadanes d'Inca. Aquesta vara és vostra.
Perquè Inca som tots.»

I, sense més assumptes per tractar, el batle president aixeca la sessió quan són les onze hores i
trenta minuts, de la qual s’estén la present acta, que jo, el secretari, certific.
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