
ACTA DE LA SESSIÓ DE CONSTITUCIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT I ELECCIÓ DE BATLE

13 DE JUNY DE 2015

A la sala de sessions de la casa consistorial d'Inca, a les onze hores del dia tretze de
juny de dos mil quinze, es reuneixen en primera convocatòria, als efectes 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 oportunes credencials com també les
pertinents declaracions d'incompatibilitats, d'activitats i de patrimoni.

Actua com a secretari, l’accidental de la corporació el Sr. Guillermo Corró Truyol.

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
que 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 Llei Orgànica del Règim Electoral General. 

Els  regidors  de  major  i  menor  edat,  respectivament,  són  el  Sr.  Antelm  Ferretjans
Llompart i el Sr. Antoni Peña Mir.

Seguidament es constitueix la mesa d’edat amb els regidors electes esmentats. El seu
president, el Sr. Ferretjans Llompart, 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 es el cas.

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

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 es el cas.”

1



La Junta Electoral de Zona, reunida en sessió del dia 8 de juny de 2015, i d’acord amb
els resultats obtinguts per cada una de les candidatures a les eleccions locals, ha fet la
proclamació de candidats.

El Secretari fa constar que s’han comprovat les credencials i resulten correctes i que
aissteixen a la sessió la totalitat dels regidors proclamats.

Seguidament es passa al següent punt del ordre del dia.

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

El Sr. president de la Mesa, el Sr. Ferretjans Llompart, exposa que no s’ha manifestat cap
causa d’incompatibilitat sobrevinguda amb posterioritat a la proclamació dels regidors
per prendre possessió del càrrec. Per tant, procedeix que els membres electes prestin
jurament o promesa del càrrec de regidor, per la qual cosa demana al Sr. secretari que
procedeixi a nomenar cada un dels regidors.

El Sr. secretari explica que es procedirà a nomenar un a un els regidors per l’ordre que
figura en l’acta de proclamació de la Junta Electoral de Zona, que es per ordre de les les
candidatures que han obtingut major nombre de vots, els quals es desplaçaran davant
el Sr. president de la Mesa i prendran possessió del càrrec segons la fórmula legal.

Seguidament, el Sr. secretari procedeix a nomenar un a un els regidors, els quals van
prenent possessió del seu càrrec davant la Mesa d’Edat, moment en què el Sr. president
els lliura l’escut de la ciutat i la seva credencial:

1. Virgilio Moreno Sarrió. 
2. María del Carmen Oses Ramos. 
3. Sebastian Oriol Diaz
4. Jaume Tortella Canaves
5. Antònia Maria Sabater Martorell. 
6. María José Fernández Molina. 
7. Antoni Peña Mir
8. Rafael Torres Gomez.
9. Felipe Jerez Montes. 
10. Rosa Maria Tarragó Llobera. 
11. Margarida Horrach Beltrán. 
12. Antonio Jesús Aguilar Chicon. 
13. Felix Sanchez Diaz
14. Antoni Rodríguez Mir 
15. Alice Weber
16. Gabriel Frontera Borrueco
17. Angel García Bonafe
18. Maria Francisca Barceló Truyol
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19. Antelm Ferretjans Llompart
20. Gori Ferra Frau
21. Antonia Triguero Salamanca

Una vegada que tots  els  regidors  han pres possessió  del  càrrec,  el  president  declara
constituïda la Corporació i insta el Sr. secretari perquè procedeixi a llegir el següent punt
de l’ordre del dia.

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 llegeix les esmentades normes contingudes en 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 de la Mesa demana als caps de llista dels diferents partits polítics si es
presenten com a candidats a batle.

Seguidament, intervé el Sr. Moreno Sarrió per manifestar que per part del PSIB-PSOE es
presenta com a candidat a batle ell mateix.

A  continuació,  la  resta  de  caps  de  llista  manifesten  que  no  tenen  intenció  de
presentar-se com a candidats a la Batlia. 

Seguidament,  el  Sr.  President  manifesta  que,  vist  que s’ha presentat  candidat el  Sr.
Virgilio Moreno Sarrió, escau la votació d’aquesta candidatura per a l’elecció de batle, i
que s’ha de determinar prèviament el sistema de votació.

El  Sr.  secretari  explica  que  escau  determinar  el  sistema  de  votació,  que  pot  ser
ordinària, nominal o secreta.

El Sr. president proposa que, si no hi ha inconvenient, la votació sigui ordinària, talment
com es tradicional en aquest Ajuntament.

Vist  que els  regidors assenteixen es  procedeix a la votació ordinària  del  candidat a
batle, Sr. Virgilio Moreno Sarrió i es produeix el resultat següent:
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Vots a favor: quinze (15)
Vots en contra: cap
Vots d’abstenció: sis (6)

Els reunits aplaudeixen.

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
declaro  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 pren possessió del seu càrrec davant l’Ajuntament en ple
utilitzant la fórmula legal: “Promet per la meva consciència i  pel meu honor complir
fidelment  les  obligacions  del  càrrec  de batle  de l’Ajuntament  d’Inca,  amb lleialtat  i
guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat.”

Els reunits aplaudeixen.

Una vegada duta a terme la presa de possessió del càrrec, el Sr. presidenta 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.

Demana l’ús de la paraula el Sr. Rafel Torres Gómez qui manifesta textualment:

“Primerament  donar  l’enhorabona  al  nou  equip  de  Govern,  que  per  part  del  Partit
Popular assumirem la nostra responsabilitat d’estar a l’oposició, que li brindam la nostra
col·laboració  en  aquells  temes  que  siguin  necessaris  per  la  nostra  ciutat,  també  li
desitjam en aquesta nova legislatura que començam una bona gestió, una bona gestió
sempre serà bò per Inca i és el nostre desitj com a grup municipal i també aprofito per
donar la benvinguda a tots els nous regidors, tots els nous companys de Consistori que
tenen la oportunitat  per primera vegada d’esser  en aquesta casa.  Res més,  poques
coses que afegir, que aquests quatre anys siguin bons per Inca i, de tot cor li deim des
del grup municipal del Parit Popular, que estaran per col·laborar, faran oposició seria i
responsable però estan per col·laborar. Moltes gràcies i enhorabona a tots.”

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

“Bon dia a tots i totes,
Gràcies  per  ser  avui  aquí  per  viure  la  constitució  d’un  nou  Consistori  a  la  nostra
estimada ciutat d’Inca.
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Un Consistori que formam un grup de persones que, democràticament, ens han escollit
els nostres veïns i veïnes.
Un grup de persones que tenim l’obligació de, tots junts, treballar per millorar la nostra
Ciutat.

Una Ciutat que estimam i per la que ens hem de DESVIURE.

I a mi a n’en Virgilio Moreno Sarrió m’ha tocat l’honor i  la responsabilitat de liderar
aquest projecte de ciutadans compromesos amb Inca.
Algú es demanarà per què me present amb nom i cognoms, molt senzill,  perquè SÉ
D’ON VENC I TENC CLAR ON VULL ANAR, i amb l’equip que hem conformat hem posat
damunt la taula el model per canviar Inca i per millorar-la
Me present amb nom i cognoms per no ENGANAR A NINGÚ i perquè tots els inquers i
inqueres  sàpiguen  que  tenen  les  portes  de  l’Ajuntament  ben obertes.  Teniu  davant
vosaltres un govern per a tothom.

Avui comença una nova etapa fruit de la decisió dels ciutadans i les ciutadanes. Avui
comença el compromís d’un grup de ciutadanes i ciutadans amb la feina diària per la
nostra Ciutat.  Vull  que aquest  discurs  sigui  un fidel reflex del què he dit  durant els
darrers mesos, però també durant els darrers anys. Els inquers i les inqueres tenim el
potencial necessari per progressar. I els 30.629 habitants ens ho hem de creure.
Hem de partir d’unes preguntes molt senzilles:
Que estam fent malament?
Que podem fer per progressar?
Al contrari del que es pugui pensar no hi ha una fórmula màgica que ens garanteixi un
èxit  sense precedents.  Per  això el  que començarem per  fer  i  començarem a fer  és
ESCOLTAR. No ens ha de fer por demanar el que no entenem o no sabem. Volem posar
les bases per una ciutat dels ciutadans, una ciutat integradora, acollidora i vigilant amb
les necessitats de tots. Vull dir-vos, per damunt de tot, una cosa que tenc ben clara:
Aquesta vara que fa uns moments m’han lliurat i que accept amb responsabilitat, orgull
i humilitat, no és una vara de comandar, és una vara de SERVIR.
Sou els ciutadans i les ciutadanes d’Inca els qui COMANDAU. El batle i tot l’equip de
govern som aquí per servir-vos. I això i només això és el que farem a partir des d’aquest
precís instant, amb dedicació, compromís i transparència.

L’Ajuntament és la casa del poble i a partir d’avui aquestes paraules han de tenir tot el
seu sentit. Així que davant tots els inquers i inqueres vos deman a tots els regidors i
regidores,  de  l’equip  de  govern  i  de  l’oposició,  que  vos  comprometeu  amb mi  per
treballar per tots els nostres veïns i  veïnes. Si volem complir amb el mandat de les
urnes,  hem  de  començar  per  una  nova  forma  de  fer  política,  una  nova  manera
d’apropar-nos  a  la  realitat  del  dia  a  dia  i,  per  tant,  actuar  en  conseqüència.  Avui
començam quatre anys en els quals als 20 regidors i regidores vos exigiré com a mi
mateix MOLTA FEINA.

Avui  a  Inca,  s’obri  una  nova  etapa  amb un  govern  municipal  de  15  persones  que
treballarem  pel  bé  comú  de  la  ciutadania,  amb  un  model  de  govern  participatiu  i
transparent amb la voluntat d’obrir al poble les nostres principals decisions.
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Coincidim en un nou impuls social, econòmic i cultural per a la ciutat d’Inca i valoram
que aquesta unió és la millor fórmula per aconseguir els nostres objectius programàtics,
amb un govern estable que té la voluntat de funcionar gràcies al diàleg i el consens.
Una  de  les  bases  principals  de  l’acció  de  govern  serà  l’optimització  dels  recursos
municipals. Per això, la primera mesura que prendrem és la reducció de la massa total
de retribucions als partits polítics i regidors, gràcies a la rebaixa en un 10% d’aquestes
retribucions.

Instarem al Consell de Mallorca a la retirada del projecte actual de la Variant Nord i la
realització d’un projecte de la Ronda Nord que estigui al servei de la ciutat connectant
les barriades d’Inca i preservant els camins rurals que l’envolten i que s’executi en la
present legislatura. Treballarem per instaurar els pressuposts participatius i les dacions
de compte per part dels regidors de l’equip de govern a la ciutadania; condicionar els
espais  verds  i  públics  de  la  ciutat  i  promoure  un  model  de  ciutat  dels  infants;  la
recuperació econòmica de la ciutat amb un decidit suport al teixit industrial i comercial
d’Inca;  revisió de la fiscalitat  d’Inca amb l’objectiu  l’alleugerar  la càrrega fiscal  dels
ciutadans d’Inca; aconseguir un acord entre les diferents institucions per dur a terme la
rehabilitació  i  posada  en  funcionament  del  Teatre  Principal,  la  reforma  de  la  Plaça
Mallorca o la inversió en la xarxa d’aigua pública que és de tots,  són exemples del
nostre compromís amb els inquers i les inqueres.

M’haureu de permetre,  en un dia com avui,  expressar  la meva gran satisfacció  per
convertir-me en nou batle de la meva ciutat,  allà on he nascut i  d’on me sent molt
orgullós.
Quan escoltes a altres companys, que han passat també per una batlia, contar el que
suposa aquest càrrec,  sempre he pensat ¿que significaria per mi?. Vos ho he dit  ja,
satisfacció, però a la vegada responsabilitat. Sé que molts i moltes els heu apostat per
un canvi a Inca, un canvi que m’ha duit aquí, davant vosaltres. Esper, que, amb l’ajuda
de tots poguem posar les bases per milloran Inca.

M’agradaria també, en un moment, tan important com aquest tenir un petit record per
la meva família, vos deman quatre anys de paciència. M’esperen moltes hores de feina,
però intentaré no llevar-vos més temps.

I, per cert, un missatge molt clar a tots, com molts de vosaltres sabeu, m’agrada tocar
amb els peus enterra, teniu permís per estirar-me les orelles sempre que ho hagi de
menester. Vull estar al costat de tots els inques i inqueres.

Per  últim,  m’agradaria  tenir  unes  paraules  per  aquells  regidors  i  regidores  que
començau  amb  mi  aquesta  nova  etapa  de  govern.  Primer  el  meu  més  profund
agraïment pel vostre suport d’avui. Tenim una extrema responsabilitat amb el poble.
Tenim un compromís amb el poble. Ara ha arribat el moment del canvi. Entre tots hem
de caminar per anar conformant aquest projecte del que tant hem xerrat. Som un grup
de gent amb diferents sensibilitats però ens uneix un objectiu comú. Inca.
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Inquers,  inqueres,  gràcies  per  la  vostra  confiança.  Ara,  a  treballar,  a  treballar  i  a
treballar. Moltes gràcies.”

I, sense més assumptes per tractar, el batle-president aixeca la sessió a les onze hores i
quaranta minuts, de la qual s’estén la present acta, que jo, el secretari, certifico.
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