ACTA DE LA REUNIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’ARTÀ
Caràcter:
Data:
Horari:
Lloc:

extraordinari
27 de maig de 2017
11 hores
sala de sessions de l’Ajuntament d’Artà

Hi assisteixen:
Bartomeu Gili Nadal,
Maria Antònia Sureda Martí,
Manuel Rocha Barrientos
Manuel Galán Massanet,
Maria Paula Ginard Vílchez,
Onofre Serra Vila,
Ana María Comas Delgado,
Jaume Alzamora Riera,
Magdalena Maria Fernández,
Immaculada Moreno Mayal,
Assumpció Santandreu Ginard,
Amalio Arnandis Puig,
Juan Lliteras Espinosa,

batle
regidora
regidor
regidor
regidora
regidor
regidora
regidor
regidora
regidora
regidora
regidor
regidor

Celia Martínez-Piñeiro de Urquiza,

secretària

Ordre del dia
1. Renúncia del batle.
Desenvolupament de la sessió
1. Renúncia del batle
El batle, Sr. Gili, explica que, d’acord amb el pacte de govern, estava previst el canvi de batle als
dos anys i que ara ja s’han acomplert. Ha presentat la renúncia davant Secretaria i vol dir unes
paraules d’aquests tres anys de batlia, en dues legislatures diferents i amb dos equips de govern
diferents.
Continua dient que agraeix que tots els partits representats, en un moment o en un altre, li han donat
el vot favorable perquè tengués la Batlia. Agraeix també a tots els regidors o les regidores que han
format part de l’equip de govern o de l’oposició, tant d’aquesta legislatura com de l’anterior, a tots
els presents i als de la passada legislatura: M. del Mar López, d’UIA; Guillem Caldentey i Maite,
d’Iniciativa Verds i AA; Miquel Servera Morey i Antonia Llull, del PP; i Magdalena Llull, que
formava part de la primera Batlia, d’El Pi.
Dedica unes paraules especials cap als regidors del partit d’El PI, Maria Antònia Sureda i Manolo
Rocha, pel suport que ha rebut i a tota la gent que li ha donat suport, per voler formar de la llista.
També a Margalida Munar, delegada de la Colònia de Sant Pere durant aquests tres anys, ja que els
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resultats són visibles a la Colònia i per la confiança i la feina duita a terme conjuntament. Així com
pel suport de la família que ha tengut fins ara. Diu que no és un comiat i que dilluns seguirà formant
part de l’Equip de Govern. Dona compte a aquest Plenari de la seva renúncia i dona les gràcies a
tothom. A continuació, passa la paraula a la resta dels grups.
El portaveu d’UIA, Sr. Alzamora, agraeix l’assistència de la gent al Ple. Explica al batle que tot allò
que s’havien de dir, ha quedat dit, i que avui és un dia per reconèixer els mèrits. És de justícia
reconèixer la valentia de posar-se al capdavant de la Batlia i de sacrificar personalment tant d’anys
de la seva vida, sacrificis que només els càrrecs electes poden entendre. Agraeix els anys que varen
fer feina junts, les decisions, propostes, enfrontaments polítics, però no personals, que prengueren i
espera que encara ara tengui encert en les decisions que prengui d’ara endavant.
El portaveu del PSOE, Sr. Galán, explica que fa anys que es coneixen, tant amb en Tolo com amb
en Jaume; que, personalment, ha estat un persona molt propera; que ha estat un gust fer feina amb
ell. Diu que podria parlar de política, però que també s’ha de parlar del tema personal. Passava pena
que la política influenciàs les relacions personals. Té una gran estima a en Tolo i sap que té un
costat molt gros. Li desitja sort i encert i li dona l’enhorabona per la feina feta per El PI.
El portaveu del PP, Sr. Lliteras, diu que ha estat un plaer fer feina aquests sis anys, tant estant a
l’oposició com dins l’equip de govern. Entén que, per a un polític, és important que la seva
consciència el deixi descansar i que això significa que ha actuat més o manco bé. Diu que es veuran
dilluns a cadires diferents i li dona l’enhorabona.
La portaveu d’AA, Sra. Comas, agraeix l’assistència de totes les persones presents a la sala. Opina
que Artà és un poble engrescat i que segueix de ben a prop la política municipal. Fa un balanç molt
positiu d’aquests dos anys. Diu que estan contents de les fites que es varen marcar i que,
pràcticament, es van aconseguint. Vol enumerar i relatar coses que s’han pogut fer i avalen les
feines encomanades pel poble: fetes dins aquests dos darrers anys, pel que fa a Serveis Socials, s’ha
fet molta feina, així com també amb el tema de salut, tallers de centres escolars, prevenció amb
drogues, amb igualtat, s’han fet avanços en la construcció del nou PAC, en augmentar places de la
Residència, amb l’ampliació de la segona planta del Centre de Dia, amb la rehabilitació de
l’habitatge d’emergència i a nivell de patrimoni: defensant el patrimoni públic, com ara les
murades, també amb el tema de medi ambient, fent molta feina reivindicant l’ampliació del Parc
Natural. Troba que és el model de poble que han defensat els tres grups, amb suport des de
l’oposició. Amb la defensa i protecció del litoral, ordenances de zones protegides i en cooperació
internacional. Sent que Artà és un poble solidari. Estan contens de la feina feta i de l’equip que han
format, encara que quedi molta de feina per fer. Diu que els trobaran sempre al costat de tots quan
sigui el tema de demanar recursos per a Artà. Li dona les gràcies i l’enhorabona.
El batle agraeix, per acabar, a tot el personal de l’Ajuntament el suport que ha rebut i comenta que
se sent orgullós del poble d’Artà, i avui encara més, ja que la gent s’hagués pogut aprofitar d’un
titular fàcil pel fet d’estar imputat per la via penal per exercir el càrrec de batle, per temes
administratius. Demana, al mateix temps, reflexió a aquelles persones que provoquen situacions no
necessàries.
A continuació, els reunits, per unanimitat, es donen per assabentats de la renúncia com a batle del
portaveu d’El PI–Proposta per les Illes, Sr. Gili.
El batle aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
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La secretària

Vist i plau
El batle
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