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

Iniciarem aquesta Sessió de Constitució llegint els articles que ho regulen
"L'article 195 LOREG disposa:
1. Les corporacions municipals es constitueixen en sessió pública el vintè
dia posterior a la realització de les eleccions,
2. Amb aquesta finalitat, es constitueix la Mesa d'edat, integrada pels
elegits de major i de menor edat presents a l'acte; n'és secretari el de
la corporació.
El de major edat actua de president i el de menor edat de vocal. Els regidors de
major i de menor edat són, respectivament el Sr. José Duran Jordá
i el Sr.
Bernat Vallori Mairata.
Els dos regidors indicats passen a ocupar el lloc destinat a la Mesa d'edat, que
és constituïda, per tant, pel Sr. José Duran Jordá, qui actua en qualitat de
president, i el Sr. Bernat Vallori Mairata, qui actua en qualitat de vocal.

3. A continuació 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.
Així mateix manifest que consten a la Secretaria Municipal les oportunes
credencials dels regidors electes, com també les pertinents declaracions
d'incompatibilitats, d'activitats i de patrimoni.
Per altra banda, l'Acta de proclamació de candidats tramesa per la Junta
Electoral de Zona reunida en sessió de dia 31 de maig de 2019, i d'acord amb
els resultats obtinguts per cada una de les candidatures a les eleccions locals,
proclama electes els candidats següents:
1. Sr. Antonio Solivellas Estrany, (PP)
2. Bernat Vallori Mairata, (PP)
3. Carlos Gonzalez Enseñat, (PP)
4. Jaime Celia Mariano (PP)
5. José Duran Jordá, (PP)
Es comprova per la Secretària que hi ha el quòrum d'assistents necessari
per a la validesa de la Sessió.
Ara procedirem a nomenar un a un els regidors , els quals es desplaçaran
davant aquesta i prendran possessió del càrrec segons la fórmula legal.

1. Sr. Antonio Solivellas Estrany, (PP)
2. Bernat Vallori Mairata, (PP)
3. Carlos Gonzalez Enseñat, (PP)
4. Jaime Celia Mariano (PP)
5. José Duran Jordá, (PP)

Jurau o prometeu per la vostra consciència i pel vostre honor de complir
fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament d’Escorca, amb
lleialtat al Rei, i de guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental
de l'Estat?
Una vegada constituïda la Corporació passarem al següent punt de l'ordre
del dia que és ELECCIÓ DEL BATLE.
Ara procedirem a la lectura de les normes reguladores de l'elecció de
Batle.
"Article 196 LOREG 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."
Es presenten els candidats:
- Sr. Antonio Solivellas Estrany, 5 vots a favor
Seguidament, la presidència de la Mesa manifesta: "Vist que el candidat ha
obtingut la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació, es
declara Batle del municipi de Costitx el Sr. Antonio Solivellas Estrany, del Partit
Popular, per la qual cosa es procedent que prengui possessió del seu càrrec”.
A continuació, el Batle electe pren possessió del seu càrrec davant
l'Ajuntament en Ple utilitzant la fórmula legal:
Jo, Antonio Solivellas Estrany, juro per la meva consciència i pel meu
honor de complir fidelment les obligacions del càrrec de Batle de l'Ajuntament
d’Escorca, amb lleialtat al Rei, i de guardar i fer guardar la Constitució com a
norma fonamental de l'Estat.

Havent pres possessió del càrrec, el Sr. President de la Mesa li lliurà el
bastó de comandament .
Una vegada duta a terme la presa de possessió del càrrec, el Sr. President
declara dissolta la Mesa d'Edat i passa a presidir la sessió el Batle.
Seguidament el Sr. Antonio Solivellas Estrany, com a Batle de l’Ajuntament
d’Escorca, procedeix a fer als presents un breu parlament que a la lletra diu:
“En nom de tots els regidors i en el meu propi, vull expressar, primer de
tot, el nostre agraïment, de tot cor, per la confiança tan amplia que ens han
atorgat els veïnats a les passades eleccions. Fa quatre anys vaig dir que la
confiança rebuda no era un aval per relaxar-nos, si no més bé tot el contrari. I
també, vaig dir que les paraules d’agraïment que avui puc repetir, serien plenes
de contingut si els ciutadans ens tornaven donar la mateixa confiança a les
pròximes eleccions, i així ha estat.
Però hem permetreu que aquest agraïment ho faci extensiu a totes
aquelles persones que conformen aquesta casa. Les idees, projectes i el dia a
dia d’un municipi tan singular com el nostre, extens, poc poblat i amb un
nombrós volum de visitants a més, de la implicació d’altres d’administracions, fa
que sigui molt complexa la seva gestió i, això, es possible gràcies a la
implicació de tots. Secretari, funcionaris administratius, tècnics, policial local,
personal de brigada, neteja i reforç de temporada, protecció civil, i tots aquells
veïnats que sempre ens ajudeu amb molts d’actes i esdeveniments que tenim
cada any. A tots gràcies per contribuir amb la vostra feina i dedicació a que
nosaltres, equip de govern, puguem dur endavant el nostre projecte.
També vull agrair el suport i la implicació de l’equip de govern que
aquest quatre anys m’ha ajudat a treure endavant tots els projectes. Molt
especialment a nen Toni Mas i en Sebastià Amengual que després de molts
d’anys de dedicació a aquesta casa i de fer feina per aquest municipi han trobat
que era el moment de fer una passa enrere. Hem compartit molts d’anys de
gestió en aquest municipi i estic segur que seguiran ben pendents i ajudaran en
tot el que podran com a bons veïnats perquè quan un ha fet feina amb passió
per allò que estima no pot deixar de contribuir amb la seva millora.
Avui hem pres possessió en aquesta casa un equip renovat, amb cares
noves, equip que serem els encarregats de marcar la política pels propers
quatre anys. Vull donar la benvinguda i agraïment a nen Jaume Celià i en Pep
Duran pel compromís que han adquirit de fer feina per aquest municipi i que
estic segur que la seva experiència professional serà enriquidora pels projectes
que tenim i pel dia a dia d’aquest Consistori. En Bernat i en Carlos ja tenen uns
anys d’experiència amb la gestió municipal i, sobretot, amb la realitat i
singularitat del nostre municipi. Tots junts farem feina amb il·lusió, ganes,
empenta i amb més experiència per lluitar aquí on faci falta per defensar els
interessos del nostre municipi i dels veïns.

Sempre he pensat que les persones que tenim l’honor de tenir
responsabilitats de govern hem d’ésser mereixedors de la confiança rebuda i,
per això, la vocació de servei, la voluntat de solucionar problemes i la millora
dels serveis dels nostres veïns han d’esser la prioritat del dia a dia.
Tal i com ja faig fer fa quatre anys hem reuniré amb els caps de llista de
les formacions polítiques que es varen presentar a les passades eleccions per
escoltar les seves propostes i convidar-los com hem fet aquesta passada
legislatura a tots els plenaris per si volen aportar, suggerir qualsevol qüestió als
temes que tractarem. També com hem fet fins ara seguirem avisant a tots els
veïnats de cada plenari per si volen assistir i conèixer de primera ma els temes
que es tracten.
Som conscients de la repercussió que té el nostre municipi en la
societat, be sigui pels nivells de protecció del territori que ens envolta, per ésser
un municipi amb una bellesa paisajística extraordinària, per estar dins la Serra
de Tramuntana declarada Patrimoni de la Humanitat, pel sentiment que
qualcuns han instal·lat a la societat i que diu que la “Serra es de tots”, etc.
Però tots aquests condicionants no han de suposar una paralització de la vida
rural ni una mancança d’oportunitats pels veïnats del nostre municipi. Les
normatives de protecció han de servir per protegir i garantir una continuïtat de
tot aquest extraordinari patrimoni però no per prohibir més.
Per tot això, ja fa anys vam apostar per esser una destinació de turisme
sostenible. Qualcuns en parlen molt però aquí a Escorca ja fa anys que i feim
feina i així volem continuar. Regulant i no prohibint, amb consens amb tots els
sectors implicats, treballant per un equilibri que ens permeti aprofitar el turisme
per recuperar la vida rural i generi un retorn a l’economia local i sempre
pensant amb el benestar dels nostres veïns.
Així amb sa vostra confiança renovada hem sent motivat per continuar
fent feina pel nostre municipi. Ja tenim projectes que en breu començarem a
veure els resultats, com per exemple aquesta Casa Consistorial. Sempre en
positiu i aportant solucions els problemes i no crear-los.
Moltes de gràcies a tots pel vostre suport.

I sense més assumptes a tractar, el Batle-President aixeca la sessió a les
11:00 hores del dia abans assenyalat, de la qual s'estén la present acta, de la
que jo el Secretari certifico.
El Batle

El Secretari

