
ACTA DE LA REUNIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’ARTÀ 
 
Caràcter:  extraordinari 
Data:  15 de juny de 2019 
Horari:  12 hores 
Lloc:  sala de sessions de l’Ajuntament d’Artà 
 
 
Hi assisteixen: 
Manuel Galán Massanet,  regidor 
Maria Bel Llinás Pastor,  regidora 
Antoni Josep Valle Font,  regidor 
Antonio Bonet Company  regidor 
Maria Isabel Nieto Sepúlveda,  regidora 
Maria Antònia Sureda Martí,  regidora 
Manuel Rocha Barrientos,  regidor 
Sebastián Carrió Dalmau,  regidor 
Aina Maria Comas Delgado,  regidora 
Inmaculada Moreno Mayal,  regidora 
Maria Pastor Gelabert,  regidora 
Jaume Alzamora Riera,  regidor 
Juan Lliteras Espinosa,  regidor 
 
Celia Martínez-Piñeiro de Urquiza,  secretària 
 
 
Ordre del dia 
 
1. Constitució de la corporació. 
2. Elecció de batle o batlessa. 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
1. Constitució de la corporació 
 
A la vila d’Artà, 15 de juny de 2019, quan són les dotze hores, es reuneixen a la sala de 
sessions de l’Ajuntament, en primera convocatòria, els regidors i les regidores anotats 
més amunt, a fi de dur a terme la sessió constitutiva de l’Ajuntament. 

 
Queda formada la Mesa d’Edat, integrada per Juan Lliteras Espinosa i Maria Bel Llinás 
Pastor, regidors electes de major i menor edat, respectivament, segons les certificacions 
rebudes per la Junta Electoral de Zona de Manacor, i actua com a secretària d’aquesta 
mesa la de la corporació, Celia Martínez-Piñeiro de Urquiza. 
 
La Mesa d’Edat crida cada regidor i comprova les credencials, així com la presentació 
de la declaració, a l’efecte del Registre d’Interessos dels membres de la corporació. 

 
Seguidament, una vegada que es comprova que ha comparegut la totalitat dels regidors 
electes i, després del jurament o la promesa prestats personalment per cadascun d’ells, 



de complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor amb lleialtat al rei, i de 
guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat, el president de 
la Mesa declara constituïda la nova corporació. 
 
 
2. Elecció de batle o batlessa 
 
La secretària de la Mesa d’Edat informa que són candidats els regidors que encapçalen 
les llistes corresponents: 
 
Manuel Galán Massanet, PSOE 
Macu Moreno Mayal, UIA 
Maria Antònia Sureda Martí, El PI 
Juan Lliteras Espinosa, PP 
Ana María Comas Delgado, AA (Alternativa per Artà) 

 
Abans de procedir a la votació, la secretària de la Mesa d’Edat pregunta a cadascun 
d’ells si volen presentar-se com a candidats a la Batlia. 
 
A continuació, es relacionen els candidats a la Batlia: 
 
Manuel Galán Massanet, PSOE 
Macu Moreno Mayal, UIA 

 
La secretària de la Mesa d’Edat informa que la votació pot ser ordinària, nominal, si així 
s’acorda per majoria simple (art. 46.2 de la LRBRL), o secreta, si així s’acorda per 
majoria absoluta (art. 70 de la LRBRL). 
 
Si un candidat obté la majoria absoluta dels vots dels regidors, és declarat electe. Si cap 
no l’obté, es proclama batle el regidor que encapçala la llista que hagi obtingut major 
nombre de vots populars en el municipi. 
 
La totalitat dels membres del consistori decideixen que la votació sigui nominal. 
 
Seguidament, els membres del consistori voten: 
 
Manuel Galán Massanet  vota   Manuel Galán Massanet 
Maria Bel Llinás Pastor  vota   Manuel Galán Massanet 
Antoni Josep Valle Font  vota   Manuel Galán Massanet 
Antonio Bonet Company   vota  Manuel Galán Massanet 
Maria Isabel Nieto Sepúlveda vota  Manuel Galán Massanet 
Macu Moreno Mayal   vota  Macu Moreno Mayal 
Maria Pastor Gelabert   vota  Macu Moreno Mayal 
Jaume Alzamora Riera  vota  Macu Moreno Mayal 
Maria Antònia Sureda Martí  vota  Manuel Galán Massanet 
Manuel Rocha Barrientos  vota  Manuel Galán Massanet 
Sebastián Carrió Dalmau  vota  Manuel Galán Massanet 
Juan Lliteras Espinosa  vota  Abstenció 
Ana María Comas Delgado  vota   Manuel Galán Massanet 
 



Una vegada realitzada la votació, la secretària informa sobre el resultat: 
 
- 9 vots per a Manuel Galán Massanet, PSOE 
- 3 vots per a Macu Moreno Mayal, UIA 
 
La secretària informa que Manuel Galán Massanet, candidat del PSOE, ha obtingut 9 
vots, la qual cosa suposa la majoria absoluta legal, i és declarat electe. 
 
A continuació, i per prendre possessió del seu càrrec, Manuel Galán Massanet promet 
complir fidelment les obligacions del càrrec de batle amb lleialtat al rei, i guardar i fer 
guardar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears com a normes 
fonamentals de l’Estat. 
 
Seguidament, el batle llegeix el discurs següent, que, copiat literalment, diu: 
 
<<Bon dia, amics i amigues, siau benvinguts. 
 
Vos agraesc, a totes i a tots, la vostra presència en aquest dia tant especial per a mi. Vull 
començar la meva intervenció donant les gràcies. 
 
Gràcies a tots els companys que ahir varen acabar la seva tasca de regidor o regidora: a 
na Magdalena Maria, a n’Assumpció Santandreu, a n’Amalio, per la seva dedicació i les 
seves propostes, sempre en positiu i amb l’objectiu d’aportar el seu gra d’arena.  
 
A en Tolo Gili, company i amic, amb el qual he compartit moments molt bons aquests 
quatre anys darrers, però també alguns de molt amargs. Gràcies per la teva tranquil·litat, 
per la teva dedicació i per la teva gestió aquests darrers anys.  
 
I, per acabar, vull agrair als meus dos companys, na Paula i en Nofre, aquests anys de 
compromís i de dedicació que avui no acaben, sinó que passen a fer feina pel projecte 
socialista en una segona línia. Gràcies a ells i a la feina que han fet durant aquests anys 
jo som aquí avui. 
 
Vull agrair també a la meva família: als meus pares, als meus germans i cunyats, als 
meus sogres i sobretot a na Carme, na Nuredduna i en Pau, la seva paciència i el seu 
suport incondicional. 
 
No tenc paraules per descriure la nit del 26 de maig, quan 1.294 persones ens varen 
donar el seu suport. Uns resultats històrics per a la família socialista d’Artà i vos puc 
ben assegurar que vaig estar molt content perquè el poble havia reconegut la feina que 
havíem fet, però del que estava més content era de veure la cara de tots i cadascun dels 
nostres socialistes més veterans. No hi ha paraules per descriure la seva cara, mescla 
d’incredulitat i felicitat.  
 
Gràcies a tota l’agrupació socialista d’Artà per l’esforç de tots i totes, perquè junts, 
joves i més veterans, hem aconseguit aquests resultats. 
 
Gràcies també als amics i amigues, companys i companyes, que sou aquí en aquest dia 
tan especial i també a na Catalina Cladera, futura presidenta del Consell de Mallorca, 
per la vostra presència. 



 
Ara és el moment de la feina, de la dedicació, de deixar-se la pell i de retornar a 
aquestes 1.294 persones i a tot el poble d’Artà i la Colònia de Sant Pere la seva 
confiança. 
 
Accept el repte amb més força que mai i amb la mateixa il·lusió del primer dia, ja que 
no ha minvat gens. 
 
Per afrontar aquest repte, hem decidit repetir la mateixa fórmula que la de la legislatura 
passada, que tan bon resultat ens ha donat, i en bon mallorquí diuen que qui barata, el 
cap se grata. 
 
Ahir signàrem un pacte entre les forces polítiques del PSIB-PSOE, El PI i Alternativa 
per Artà, un pacte que recull 100 propostes o actuacions per desenvolupar durant 
aquests 4 anys. Un pacte públic i que, una vegada que es posi en marxa, es podrà fer el 
seguiment del seu grau de compliment. Un pacte que reflecteix la diversitat i la 
pluralitat de la nostra ciutadania i on la cultura del pacte, el diàleg  i l’enteniment són 
requisits indispensables per aconseguir un pacte estable i durador. Són 100 propostes 
consensuades, però també s’han pactat les discrepàncies. 
 
S’ha conformat un equip de govern de 9 regidores i regidors, i estic segur que cada un 
dels 9 que formaran part de l’Equip de Govern es deixaran la pell i donaran el millor de 
cada un perquè el nostre poble tengui un futur millor, un futur més sostenible i fet per i 
per a les persones. Vos deman: diàleg, dedicació, feina i compromís. 
 
Als companys d’Unió Independents d’Artà i del Partit Popular, els obr les portes del 
meu despatx i els convid a participar de les decisions petites i també de les més grans, 
que sens dubte haurem de prendre. Són molts els reptes que haurem d’afrontar i amb 
l’objectiu comú de millorar la vida dels nostres ciutadans i ciutadanes i, des de l’àmbit 
de la lleialtat i la responsabilitat, segur que trobarem espais d’enteniment, de diàleg i de 
propostes conjuntes. 
 
És molta la feina que s’ha fet aquests anys enrere, però també vos vull dir que és molta 
la feina que queda per fer. Actuacions decidides en matèria de gestió integral de l’aigua, 
habitatge, mobilitat, educació, neteja viària, manteniment d’instal·lacions, atenció a la 
ciutadania i un llarg etcètera, no poden esperar i ho hem de fer des del consens, el 
contacte amb la ciutadania, l’acord de les forces polítiques i la valentia.   
 
El meu compromís és feina i dedicació i fer tot el que estigui a les meves mans per 
millorar la qualitat de vida dels habitants del nostre municipi i, si en acabar hem estat 
capaços de complir aquest objectiu, em donaré per satisfet. 
 
Gràcies a totes i a tots.>> 
 
A continuació, la regidora d’UIA, Sra. Moreno, llegeix el seu discurs, que, copiat 
literalment, diu: 
 
<<Avui sí et donam la nostra enhorabona, avui sí seràs nomenat batle d’Artà com et 
mereixes, després que el poble et votàs majoritàriament el passat dia 26 de maig. 
 



Primer de tot, deixau-me donar les gràcies, perquè no havíem tengut oportunitat de fer-
ho, en primer lloc als regidors que avui han acabat una etapa, perquè encara que no 
sempre hem coincidit i hem tengut perspectives diferents, sempre hem intentat fer el 
millor per Artà. 
 
Als tres regidors d’Unió Independents d’Artà: a n’Amalio, un enamorat del poble 
d’Artà i ho ha demostrat en cada proposta que ha presentat; a n’Assumpció, per la seva 
gran capacitat i per ser un pilar, personalment per a mi; i a na Magdalena, que després 
de vuit anys, quatre dels quals al govern, va demostrar ser una gran gestora, deixant 
l’Ajuntament sanejat. 
 
A la resta de regidors, amb qui seguirem compartint plenari, també vull donar-los les 
gràcies per les vivències compartides. 
 
Avui refermam el nostre compromís de seguir  fent feina per Artà des de l’oposició. 
Farem una oposició responsable, legitimada pels 923 vots de confiança i seguirem fent 
feina amb il·lusió i seny per a totes les ciutadanes i ciutadans d’Artà i la Colònia de Sant 
Pere. Ens oferim a col·laborar amb l’Equip de Govern en tots aquells temes amb què 
tenguem coincidències, però també volem deixar clar que seguirem fent les nostres 
aportacions, en positiu, per millorar Artà i la vida de la seva ciutadania. Hem llegit 
l’acord de govern signat. Ens congratula que hi hagi propostes que en l’anterior 
legislatura ja havíem presentat, però que havien estat rebutjades o que ja varen ser 
aprovades després que les presentàssim i no s’executassin en l’anterior legislatura 
(creació de jornades d’estudis locals, convocatòria de subvencions en llengua catalana). 
En aquestes accions, també tendreu el suport d’Independents. Estenem la mà a l’Equip 
de Govern, però sense renunciar al control i a la fiscalització de la seva acció. 
 
Que tot el que vengui sigui bo per a tots. Sort i encerts als que quedam quatre anys més. 
La benvinguda als nous regidors del consistori.>> 
 
Seguidament, el regidor del PP, Sr. Lliteras, llegeix la seva intervenció, que, copiada 
literalment, diu: 
 
<<Bon dia a tots. Avui és un dia solemne per a aquest Ajuntament, ja que d’aquest acte 
sortirà, excepte sorpreses, el batle que ha de regir el destí del nostre poble els pròxims 
quatre anys. Es posa en marxa una nova legislatura, on estarem tots els que hem estat 
elegits. Tots haurem de remar  per dur el “barco” a bon port; he dit tots, o almanco així 
ho esper. 
 
Al Sr. Batle, li desitj sort, ventura i seny, i vull recordar-li que el poble necessita que 
sigui el batle de tots.  
 
Voldria donar les gràcies a tots vosaltres per assistir a aquest acte, a totes les persones 
que donaren el vot al Partit Popular per poder estar aquí, als mitjans de comunicació, i a 
tu, Tomeu, per no fallar mai, ple darrere ple. Moltes gràcies.>> 
 
Finalment, la regidora d’AA, Sra. Comas, llegeix la seva intervenció, que, copiada 
literalment, diu: 
 
<<En primer lloc, vull donar les gràcies, com han fet anteriorment els meus companys, 



a la ciutadania d’Artà que votà, fos el que fos, dia 26. 
 
Concretament, vull donar les gràcies i l’enhorabona a l’equip socialista, a la família 
socialista, perquè crec que els resultats varen ser mereixedors, varen ser fruit d’una bona 
feina o, almanco, la gent d’Artà així ho ha considerat. 
 
També vull agrair a la gent que ha dipositat la seva confiança en Alternativa per Artà. 
La nostra situació un moment va estar a punt de perillar i don les gràcies a tota la gent 
que ha tornat ha confiar en nosaltres. I, també, vull agrair la confiança que el partit 
socialista i també El PI han tengut amb nosaltres: valorant molt positivament els quatre 
anys, que nosaltres també compartim aquesta valoració positiva de feina que duim a 
l’esquena; prioritzant l’enteniment, el diàleg i la feina per a la ciutadania artanenca i 
prioritzant l’interès general i les mesures que volien engegar i els acords que hem pres i 
els projectes que hem engegat. Des del primer moment posàrem damunt la taula que el 
que es volia era continuar amb aquesta feina i, en aquest sentit, consider que a Artà 
estam fent política en majúscules, en el sentit que això no passa en molts d’ajuntaments. 
Sabeu que Alternativa per Artà no es necessària matemàticament i pens que aquí s’han 
tengut en compte més coses a part de les matemàtiques: capacitat de fer feina, capacitat 
de fer equip, de dur endavant propostes, etc., i vull deixar dit que, per part d’Alternativa 
per Artà, valoram aquest exercici de generositat i de visió inclusiva i plural que, pens, a 
la llarga és bona per a l’interès general i per donar un millor servei a la ciutadania; i en 
Manolo ja ho explicava i segur que ho ha explicat millor. 
 
Només m’agradaria dir que per a nosaltres, Alternativa, ha estat molt important i és 
molt important que, en aquestes mesures que hem consensuat, es demostra la continuïtat 
en tot allò que hem treballat en aquesta legislatura i només vull apuntar que pensam que 
ha de ser una legislatura en què es faci efectiva, esperem, l’ampliació del Parc Natural 
de Llevant, que per a nosaltres ja sabeu que és una cosa important, perquè pensam que 
per a Artà és important; en què es pugui seguir de veres el tema de política d’habitatges, 
ja que ens preocupa el tema de l’accés a l’habitatge dels joves i de la ciutadania amb 
menys recursos d’Artà i de la Colònia de Sant Pere; i, també, que puguem veure que 
Artà es converteixi en un referent pioner a les illes de transició energètica. 
 
Vull donar les gràcies i estic a la disposició de tots els ciutadans i ciutadanes, som aquí 
tots els dies, els despatxos estan oberts a tots. 
 
També vull donar les gràcies a Unió Independents d’Artà i al Partit Popular, els convid 
a venir i a tenir el despatx obert, els telèfons oberts i els diàlegs, que han donat molt bon 
resultat i que és el que hem de continuar fent. 
 
Gràcies a Artà i a la Colònia de Sant Pere.>> 
 
 
El batle aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta. 
 
La secretària       Vist i plau 

El batle 
 
 


