
ACTA DE LA REUNIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’ARTÀ 
 
Caràcter:  extraordinari 
Data:  27 de maig de 2017 
Horari:  11.30 hores 
Lloc:  sala de sessions de l’Ajuntament d’Artà 
 
 
Hi assisteixen: 
Manuel Galán Massanet,  batle 
Maria Paula Ginard Vílchez,  regidora 
Onofre Serra Vila,  regidor 
Bartomeu Gili Nadal,  regidor 
Maria Antònia Sureda Martí,  regidora 
Manuel Rocha Barrientos,  regidor 
Jaume Alzamora Riera,  regidor 
Magdalena Maria Fernández,  regidora 
Immaculada Moreno Mayal,  regidora 
Assumpció Santandreu Ginard,  regidora 
Amalio Arnandis Puig,  regidor 
Juan Lliteras Espinosa,   regidor 
Ana María Comas Delgado,  regidora 
 
Celia Martínez-Piñeiro de Urquiza, secretària 
 
 
Ordre del dia 
 
1. Elecció de batle/essa. 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
1. Elecció de batle/essa 
 
La secretària de la Mesa d’Edat informa que són candidats els regidors que encapçalen les llistes 
corresponents: 
 
- Jaume Alzamora Riera, UIA  
- Bartomeu Gili Nadal, El PI–Proposta per les Illes  
- Manuel Galán Massanet, PSOE 
- 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: 
 
- Jaume Alzamora Riera, UIA  
- Manuel Galán Massanet, PSOE 
 



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). Explica que, si un candidat obté la majoria absoluta dels vots dels regidors, és 
declarat electe; i que, 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: 
 
Jaume Alzamora Riera  vota   Jaume Alzamora Riera 
Magdalena Maria Fernández  vota   Jaume Alzamora Riera 
Immaculada Moreno Mayal  vota   Jaume Alzamora Riera 
Assumpció Santandreu Ginard vota  Jaume Alzamora Riera 
Amalio Arnandis Puig   vota  Jaume Alzamora Riera 
Bartomeu Gili Nadal   vota  Manuel Galán Massanet 
Maria Antònia Sureda Martí  vota  Manuel Galán Massanet 
Manuel Rocha Barrientos  vota  Manuel Galán Massanet 
Manuel Galán Massanet  vota  Manuel Galán Massanet 
Maria Paula Ginard Vílchez  vota  Manuel Galán Massanet 
Onofre Serrra Vila   vota  Manuel Galán Massanet 
Juan Lliteras Espinosa   vota  Abstenció 
Ana María Comas Delgado  vota   Manuel Galán Massanet 
 
A continuació, el portaveu del PP, Sr. Lliteras, explica el vot del PP i llegeix la seva intervenció, 
que, copiada literalment, diu: 
 
<<Molt bon dia a totes i a tots. Fa uns tres anys aquest portaveu va donar el vot per fer batle d’Artà 
a Tolo Gili per dues coses: primer per fer acomplir un pacte signat per un equip de govern, entre el 
qual no volgué donar el seu vot, i segon perquè el senyor Gili quan va poder no s’oposà al fet que 
aquest servidor tengués l’honor de ser-ho, batle d’Artà; cosa que sí va fer el senyor Manolo Galán, 
tal vegada ajudat per persones vengudes de fora o, tal vegada, que estan dins aquest saló. Aquest 
portaveu s’absté, desitjant molta sort i molt de seny al nou batle en favor d’Artà.>> 
 
Una vegada realitzada la votació, la secretària informa sobre el resultat, que és el següent: 
 
- 5 vots per a Jaume Alzamora Riera, UIA 
- 7 vots per a Manuel Galán Massanet, PSOE 
 
Així, la secretària informa que Manuel Galán Massanet, candidat del PSOE, ha obtingut 7 vots, la 
qual cosa suposa la majoria absoluta legal i, per tant, 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. 
 
Tot seguit, el batle, Sr. Galán, intervé i diu que suposa que s’emocionarà, perquè és un dia molt 
especial per a ell i per a molta de gent. Primer agraeix l’assistència, el suport i el fet de ser aquí en 
un moment tan especial per a ell. Recorda un 14 de juny de 2003, quan jurà o prometé el seu primer 
càrrec de regidor, ara fa 14 anys. No era ni la seva perspectiva ni objectiu arribar a ser batle, però ho 
du amb orgull. Agraeix a tres persones molt importants per a ell, a sa mare, la seva dona, de les 
quals té el suport, i a son pare, qui li ha ensenyat valors molts importants: feina i humilitat. Agraeix 



també als seus fills pel temps que sap que es perdrà. A l’agrupació socialista d’Artà, per tot el 
suport que li ha donat. A la seva companya Maria Francisca Servera, la primera batlessa socialista 
d’Artà, a Paula i Onofre, grans puntals per a aquesta legislatura. I fa una menció especial a Toni 
Maria, ja que va començar tutelat de la seva mà, perquè hagués estat un moment molt important per 
a ell. Agraeix també a la gent del PSIB-PSOE assistent. Comenta que un dels motius d’haver arribat 
a ser batle ha estat Francina Armengol, present a la sala per fer-li costat. Agraeix a companys de 
dreta i esquerra, companys d’equip de govern, perquè varen fer passes per millorar el poble d’Artà, 
que pensa que s’han pogut dur a terme, encara que de vegades varen tenir les seves discrepàncies.  
 
No deixa de banda al grup d’oposició UIA, amb els quals han governat, i dona a conèixer la bona 
relació personal amb el PP i explica que saben deixar de banda i estan a disposició del poble; 
convida a l’oposició a fer feina amb un únic objectiu, per al poble d’Artà. 
 
Comenta que ahir hi va haver un reconeixement a alguns empresaris del nostre poble; el GOB 
també va fer un reconeixement la setmana passada al poble d’Artà: “premi Alzina” per la 
conservació del patrimoni d’Artà, volem un model sostenible de poble i tres pilars molt importants: 
patrimoni, medi ambient i comerç sostenible nostre. Manifesta que centraran els esforços en aquest 
sentit. Respectaran els acords dels plenaris i els que s’han pres per unanimitat. Fa una menció al 
patrimoni d’Artà defensant-lo: les murades del Santuari, l’església de Bellpuig, la compra dels 
Canons, el Parc Natural, etc. Per acabar, fa una menció especial a tot el personal de l’Ajuntament 
d’Artà. 
 
A continuació, el batle obre el torn obert de paraules i dona el torn al portaveu d’UIA, Sr. 
Alzamora. 
 
El portaveu d’UIA, Jaume Alzamora, li dona l’enhorabona. S’alegra de tenir un batle d’esquerres i 
no de dretes, com han tengut fins ara. Espera que es noti el canvi en la legislatura que comença, que 
el diàleg sigui la principal eina de comunicació i que els tengui presents a l’hora de prendre 
decisions importants del municipi. Seguiran fent propostes com han fet durant aquests 2 anys. 
Saben que la relació entre un equip de govern i una oposició és complicada, però volen anar pel 
camí del diàleg, cosa que ja havien manifestat al 2011 i al 2015. Espera que cerqui el consens amb 
el seu grup. Li desitja sort i encerts i li dona l’enhorabona. 
 
El portaveu d’El PI, Sr. Gili, dona l’enhorabona a Manuel Galán i es dirigeix cap al portaveu 
d’UIA, recriminant-li que anirien per més bon camí sense posar “etiquetes” a tothom. Ofereix al 
batle tot el suport i el compromís de feina i li explica que trobarà lleialtat total amb el seu grup. 
 
El portaveu del PP, Sr. Lliteras, el felicita i li dona l’enhorabona. Explica que pertany a un partit 
diferent, però que lluiten per a un mateix poble. Desitja la continuïtat de la bona relació que han 
tengut fins ara. 
 
La portaveu d’AA, Aina Comas, li dona l’enhorabona i l’encoratja a fer una bona feina, fets i 
compromisos. Li diu que pot comptar amb la seva lleialtat, que sempre estaran al seu costat per 
seguir amb el pacte a què varen arribar. 
 
 
El batle aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta. 
 
La secretària       Vist i plau 

El batle 
 


