ACTA DE LA SESSIÓ CONSTITUTIVA DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL DE
POLLENÇA
Identificació de la sessió
Sessió número: 06/2011
Caràcter: especial constitutiva
Data: 11 de juny de 2011
Convocatòria: primera
Horari: de 12:00 h a 13:05 h
Lloc: sala de sessions Casa Consistorial (Calvari, 2)
Assistents
Sr. Bartomeu Cifre Ochogavía
Sra. Francisca Cerdà Nadal
Sr. Miquel Llobeta Vives
Sra. Maria Petra Buades Cifre
Sr. David Alonso García
Sra. Malena Estrany Espada
Sr. Bartomeu Fuster Capllonch
Sr. Martí Jesús Roca Olivieri
Sr. José Luis García Salvador
Sr. Miquel Sànchez Vives
Sra. Maria del Mar Sastre Llompart
Sr. Antoni Cànaves Capllonch
Sr. Joan Ramon Mateu Torrandell
Sr. Miquel Ramon Amengual
Sr. Nadal Moragues Llompart
Sr. Bartomeu Cifre Bennàssar
Sr. Miquel Àngel Sureda i Massanet
Secretària
Francisca M. Adrover Cànaves
Ordre del dia
1.- Constitució de la Mesa d’Edat
2.- Comprovació de credencials
3.- Jurament o promesa dels Regidors i Regidores i constitució de la Corporació
4.- Elecció del Batle/de la Batlessa
5.- Jurament o promesa del Batle/ssa i presa de possessió
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Desenvolupament de la sessió:
A la Sala de Sessions de la Casa Consistorial de Pollença, el dia onze de juny de dos mil
onze, essent les dotze hores, concorren, prèvia convocatòria al respecte, els regidors i les
regidores electes en les eleccions locals celebrades el proppassat 22 de maig de 2011, que
constitueixen la majoria absoluta dels regidors electes, ja que essent disset, han concorregut la
totalitat dels mateixos a l'objecte de celebrar la sessió constitutiva de la Corporació Municipal.
1.- Constitució de la Mesa d’Edat
Per la Secretària es dona lectura a les disposicions aplicables a la constitució de la nova
Corporació municipal, entre d'altres, les contingudes a l’article 195 de la Llei Orgànica 5/1985,
de 19 de juny, de Règim Electoral General i l’article 37.2 del Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals i seguidament es procedeix a requerir la
presència dels regidors electes de major i menor edat presents a l’acte, Sr. Nadal Moragues
Llompart, que actuarà com a president, i del Sr. Antoni Cànaves Capllonch, que actuarà com a
vocal, a l'objecte de formar la Mesa d'Edat.
Una vegada personats, el Sr. Nadal Moragues Llompart declara formalment constituïda la
Mesa d’Edat per ésser – hi presents les persones a les qui correspon formar-la i es declara
oberta la sessió, quedant constituïda la Mesa d’Edat per:
President: Sr. Nadal Moragues Llompart, Regidor assistent de major edat
Vocal:
Sr. Antoni Cànaves Capllonch, Regidor assistent de menor edat
Secretària: Francisca M. Adrover Cànaves, Secretària de la Corporació
2.- Comprovació de credencials
La Secretària llegeix l’article 195.3 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, de Règim
Electoral General, segons el qual correspon a la Mesa d’Edat comprovar les credencials
presentades o acreditacions de la personalitat dels electes amb base a les certificacions que
la Junta Electoral de Zona ha tramès a l’Ajuntament.
La Secretària explica que a l’acta de proclamació de candidats electes, tramesa per la Junta
Electoral de Zona, es fa constar que, d’acord amb els vots obtinguts per cada candidatura, el
nombre de regidors i regidores electes per al municipi de Pollença és el següent:
Candidatures

Vots obtinguts

Núm Regidors Electes

Partit Popular (PP)

1631

5

Lliga Regionalista de les Illes

1063

3

Balears (IB-Lliga)

2

Alternativa per Pollença (A)

822

2

Partit Socialista Obrer Espanyol

791

2

637

2

Unió Mollera Pollencina (UMP)

609

1

PSM-Entesa (PSM-EN-APIB)

536

1

Esquerra

367

1

(PSOE)
Convergència i Unió per Pollença
(CiU)

Republicana

Acord

Municipal (ERAM)

A continuació, l’infrascrita Secretària informa de que els regidors i les regidores electes han
presentat les seves credencials a la Secretaria de l’Ajuntament i dona compte de que, en
compliment del que disposa l’article 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
Bases de Règim Local, han presentat declaració sobre causes de possible incompatibilitat i
sobre qualsevol activitat que les proporcioni o pugui proporcionar ingressos econòmics, així
com declaració dels seus bens patrimonials.
Així mateix s’assenyala que tots els regidors i les regidores electes estan degudament
informats que el règim d’incompatibilitats per a la condició de regidor/a està establert en
l’article 178 en relació amb els articles 6º, 7º i 177 de la Llei Orgànica de Règim Electoral
General, i l’article 10 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals.
Seguidament, la Mesa d’Edat comprova la coincidència de les credencials amb l’acta de
proclamació tramesa per la Junta Electoral de Zona, constatant la coincidència, pel que el
President de la Mesa d’Edat Sr. Nadal Moragues Llompart manifesta que, a la vista de les
actuacions practicades, tots els regidors i les regidores electes han complit els requisits previs
necessaris per poder prendre possessió dels seus càrrecs i es pot procedir a la constitució de la
nova corporació municipal.
3.- Jurament o promesa dels Regidors i Regidores i constitució de la Corporació
Novament intervé la Secretària per explicar que, de conformitat amb el que disposa l'article 108
de la Llei Orgànica 5/195, de 19 de juny, de Règim Electoral General s’assenyala que, en el
moment de la pressa de possessió i per adquirir la plena condició del càrrec, els candidats
electes hauran de formular promesa o jurament d'acatament a la Constitució.
Tot seguit, la Secretària crida un per un els regidors i les regidors electes per l’ordre d’obtenció
de la credencials segons els resultats electorals i es procedeix, per part de tots els candidats
electes i de forma individual, a formular en sentit afirmatiu, promesa o jurament d'acatament a

3

la Constitució, conforme a la pregunta establerta en l'article 1º del Reial Decret 707/79, de 5
d'abril, la qual es realitzada pel Sr. President de la Mesa d’Edat, en els següents termes:
"¿Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del
càrrec de REGIDOR/A d’aquest Ajuntament de Pollença, amb lleialtat al Rei i respectar i
fer respectar la Constitució, com norma fonamental de l’Estat, així com l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears?"
Els regidors i les regidores Sr. Bartomeu Cifre Ochogavía; Sra. Francisca Cerdà Nadal; Sr.
Miquel Llobeta Vives; Sra. Maria Petra Buades Cifre i Sr. David Alonso García juren el seu
càrrec, i tots els demés regidors i regidores ho varen prometre. Així mateix, per part dels
següents regidors s’afegeix a la seva promesa el següent:
Sr. José Luis García Salvador "...per imperatiu legal sense renunciar a la lluita per la
República”
Sr. Miquel Sánchez Vives “... per imperatiu legal mai renunciat a l’Estat de la República”
Sr. Bartomeu Cifre Bennàssar “ ... per imperatiu legal sense renunciar al dret de decidir del
poble de les Illes Balears”
Sr. Miquel Àngel Sureda i Massanet “... per imperatiu legal sense renunciar a la sobirania del
poble de les Illes Balears”
Realitzades les operacions anteriors, el Sr. President declara formalment constituïda la
Corporació municipal, al concorre la totalitat dels regidors i regidores electes, el que representa
la majoria absoluta.
4.- Elecció del Batle/de la Batlessa
D’ordre de la Presidència, la Secretària dóna lectura a l’article 196 de la Llei Orgànica
5/195, de 19 de juny, de Règim Electoral General referent a l’elecció de batle:
“Article 196. - En la mateixa constitució de la Corporació es procedeix a l’elecció de batle
d’acord amb el procediment següent:
a) Poden ésser candidats tots els regidors/es que encapçalin les corresponents llistes.
b) Si qualcun d’aquests obté la majoria absoluta dels vots dels regidors és proclamat
electe.
Si cap d’ells obté dita majoria absoluta 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 demana als membres de la corporació que encapçalen les corresponents
llistes si es volen presentar com a candidats a Batle, essent els possibles candidats els
següents:
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CANDIDATS

Llista Electoral

Sr. Bartomeu Cifre Ochogavía
Sra. Malena Estrany Espada
Sr. José Luis García Salvador
Sra. Maria del Mar Sastre Llompart
Sr. Joan Ramon Mateu Torrandell
Sr. Nadal Moragues Llompart
Sr. Bartomeu Cifre Bennàssar
Sr. Miquel Àngel Sureda i Massanet

PP
IB-Lliga
A
PSOE
CiU
UMP
PSM-Entesa
ERAM

Vots obtinguts
a les Eleccions
1631
1063
822
791
637
609
536
367

La Sra. Malena Estrany Espada manifesta que retira la seva candidatura (IB-Lliga) a la
Batlia pel que, en funció de la resposta anterior, són candidats a Batle de l’Ajuntament de
Pollença els següents regidors: Sr. Bartomeu Cifre Ochogavía; Sr. José Luis García
Salvador; Sra. Maria del Mar Sastre Llompart; Sr. Joan Ramon Mateu Torrandell; Sr. Nadal
Moragues Llompart; Sr. Bartomeu Cifre Bennàssar i Sr. Miquel Àngel Sureda i Massanet.
Acte seguit es procedeix a l'elecció de Batle, mitjançant el sistema de votació nominal acordat
per unanimitat, i realitzada la mateixa de conformitat amb el disposat a l’article 101 del ROF ,
es produeix el resultat següent:
El candidat Sr. BARTOMEU CIFRE OCHOGAVÍA, obté vuit vots, emesos pels següents
regidors: Sr. Bartomeu Cifre Ochogavía; Sra. Francisca Cerdà Nadal; Sr. Miquel Llobeta
Vives; Sra. Maria Petra Buades Cifre; Sr. David Alonso García; Sra. Malena Estrany Espada;
Sr. Bartomeu Fuster Capllonch i Sr. Martí Roca Olivieri.
El candidat Sr. JOSÉ LUIS GARCÍA SALVADOR, obté dos vots, emesos pels següents
regidors: Sr. José Luis García Salvador i Sr. Miquel Sànchez Vives.
La candidata Sra. MARIA DEL MAR SASTRE LLOMPART, obté dos vots, emesos pels
següents regidors: Sra. Maria del Mar Sastre Llompart i Sr. Antoni Cànaves Capllonch.
El candidat Sr. JOAN RAMON MATEU TORRANDELL, obté dos vots, emesos pels
següents regidors: Sr. Joan Ramon Mateu Torrandell i Miquel Ramon Amengual.
El candidat Sr. NADAL MORAGUES LLOMPART, obté un vot, emès pel següent regidor:
Sr. Nadal Moragues Llompart.
El candidat Sr. BARTOMEU CIFRE BENNÀSSAR, obté un vot, emès pel següent regidor:
Sr. Bartomeu Cifre Bennàssar.
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El candidat Sr. MIQUEL ÀNGEL SUREDA i MASSANET, obté un vot, emès pel següent
regidor: Sr. Miquel Àngel Sureda i Massanet.
Finalment, el Sr. President de la Mesa d’Edat manifesta que, no havent obtingut el quòrum
mínim de nou vots que és la majoria absoluta de membres de la Corporació (17), es
proclama Batle electe de l’Ajuntament de Pollença el Sr. BARTOMEU CIFRE
OCHOGAVÍA, per ser el regidor que encapçala la llista del Partit Popular (PP) amb més
vots populars en les eleccions locals celebrades el 22 de maig de 2011.
5.- Jurament o promesa del Batle i presa de possessió
A continuació pel Sr. President de la Mesa d’Edat es demana al Sr. Bartomeu Cifre Ochogavía
si accepta el càrrec de Batle de l’Ajuntament de Pollença, a la qual cosa el Sr. Cifre Ochogavía
hi manifesta la seva conformitat.
Després, una vegada acceptat el càrrec, el Sr. President de la Mesa d’Edat procedeix a donar
lectura a la fórmula legal d’acatament a la Constitució, que és del següent tenor literal:
"¿Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del
càrrec de BATLE d’aquest Ajuntament de Pollença, amb lleialtat al Rei i respectar i fer
respectar la Constitució, com a norma fonamental de l’Estat, així com l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears?"
Contestant el Sr. Bartomeu Cifre Ochogavía: “Sí, juro”.
Acte seguit, per part de la Mesa d'Edat es va donar possessió del càrrec de Batle-President
d'aquest Ajuntament de Pollença al Sr. Bartomeu Cifre Ochogavía, d'acord amb el que disposa
la Llei.
Posteriorment, el Sr. President de la Mesa d’Edat crida el Sr. Joan Cerdà Rull a l’estrada per
tal que lliuri la vara de comandament al nou Batle Sr. Batomeu Cifre Ochogavía.
A continuació, queda dissolta la Mesa d’Edat i passa a presidir la sessió el Sr. Batle el qual
convida als caps de llista de les diferents candidatures per si desitgen expressar el que
estimin oportú.
Pren la paraula el Regidor Sr. Miquel Àngel Sureda i Massanet amb la següent
intervenció literal:
“Enhorabona Batle de l’Il·lustríssim Ajuntament de Pollença,
Vull començar la meva intervenció en memòria de totes aquelles persones que patiren i moriren en
defensa dels ideals que Esquerra Republicana representa.
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Fa uns anys vaig tenir la sort de conèixer un home, l’amo en Pep Fusteret, que en el llibre No eren
blaves ni verdes les muntanyes ens explica la seva no desitjada aventura, una aventura que li va
marcar la joventut i la vida. El drama de la seva fuita cap a les muntanyes acompanyat de Martí
Bon Jesús que va tenir un final tràgic.
Són moltíssimes les persones que foren perseguides, enviades a camps de concentracions,
assassinades; A tots ells els vull dedicar aquests versos de l’amo en Pep:

La Patrona de 1936
En tenc el record tan viu
Que el temps no logra entelar.
No m’adon i la ma escriu,
Ja no la puc aturar.
Aquella tempesta innoble,
Oblidar-la bé voldria;
Un record que no conforta,
Mai és motiu d’alegria.
Des d’Esquerra Republicana i sense tenir representació municipal ja hem fet feina pel benestar, per
a les inversions, per a una societat més justa, sense privilegis, per això quan defensam poder
passejar lliurement des de Llenaire fins a la Punta de l’Avançada, és per que realment ens ho creim!
Aquesta legislatura des de la representació que la ciutadania ens va atorgar, treballarem colze a
colze amb la resta de partits per a complir els objectius que ens marcàrem.
Moltes gràcies a tots i a totes.”

Seguidament intervé el Regidor Sr. Bartomeu Cifre Bennàssar i expressa literalment el
següent:
“Pollencins i pollencines, bon dia a tots. M’alegra veure aquesta sala de plens amb tanta gent i vos
animo a assistir a les sessions que cada mes tracta els temes mes importants del nostre poble.
Me permetreu que abans de tot faci uns primers apunts personals. Vull agrair en primer lloc el
suport dels 536 pollencins que apostaren per la candidatura del PSM en particular perquè jo
pogués estar aquí avui. Jo ja he estat regidor, però per substitució del meu antecessor, i suposa un
orgull personal poder ser la veu d’aquests pollencins que m’han confiat la defensa dels interessos de
Pollença.
Vull agrair també a la meva família el seu suport en tot el temps que els he pres durant aquests
darrers mesos.
Tomeu, cosí, enhorabona de tot cor (i no es un dir) per la fita que has aconseguit. La constància de
presentar-te a tres eleccions consecutives finalment ha tingut prem. Estic segur que intentaràs dur
aquest càrrec amb la dignitat que es mereix.
Dit això vull passar a fer una valoració política i per la legislatura que comencem, que segurament
es el que mes interessa als que ens escolten.
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Fins a dia d’avui no s’ha pogut formalitzar cap pacte que suposi un govern alternatiu al que
encapçalarà el Partit Popular. Per tant es ben legítim que el més votat. Tot i la majoria del vot que
suposen els partits d’esquerres, el govern municipal serà de dretes. Ben legítim, com he dit. Les
regles del joc son aquestes.
Ara bé, tots els que estam aquí asseguts no tenim cap obligació de votar cap un vent o cap a l’altra.
Els que han volgut apostar pel Partit Popular ho han fet per pròpia decisió. Tots som necessaris
però ningú o es imprescindible. Des del PSM manteníem la porta oberta a que Pollença fos
governada des de l’esquerra, com es el sentit majoritari del vot dels pollencins. Vist el resultat de la
votació, aquesta porta ha quedat tancada.
Ara es l’hora de resoldre els problemes dels pollencins i de ser conseqüents amb tot el que hem dit
durant la campanya. A nosaltres, al manco de moment, ens toca estar a l’oposició i exigirem que es
compleixi amb els pollencins. I el primer que demanam es que compleixin amb la seva paraula als
qui durant aquesta campanya han assegurat que no posarien mai al davant d’aquest ajuntament al
Partit Popular i que si es veien en la situació d’haver-ho de fer abans abandonarien la política. Els
que ho han dit, i en aquesta sala en veig uns quants, han de començar per respectar la seva pròpia
paraula. Una persona val, el que val la seva paraula.
Molts reptes ens esperen. Massa assumptes penjats que necessiten solució. La gestió de les platges,
el Festival de Música, l’adaptació de Pla General, el Catàleg de Patrimoni, la reorganització
administrativa i de personal de l’Ajuntament, el pagaments als proveïdors, el deute del consistori, el
Centre de Dia i la Residència... Tots aquests assumptes necessiten de l’acord entre els grups
municipals. Esperam que el nou batle sigui capaç de liderar aquests acords.
També tenir el repte de posar als nostres ciutadans per davant les consignes dels partits. Duc un
emblema posat dels vint-i-cinc anys de posada en marxa de la Llei de Normalització Lingüística.
Esper que el consistori del meu poble, el bressol de Miquel Costa i Llobera, sabrà estar al seu lloc i
defensar la nostra llengua catalana amb la bel·ligerància fins i tot si cal. Haurem de fer de
contrapès de les mesures hostils contra el català que ja se’ns anuncien des dels nous governs insular
i autonòmic. Esper que sabrem estar a l’alçada.
La societat pollencina es plural, i així s’ha reflectit en el resultat de les eleccions. Per tant aquesta
pluralitat s’ha de veure en els acord que adopti aquest nou consistori. Demanam des d’ara mateix
que la representació dels grups municipals en els patronats, consells, o empreses públiques també
sigui plural, i que l’equip de govern no imposi els seus representants, sinó que d’una o altra manera
tots els grups hi puguem esser presents.
I finalment demanam una nova manera de governar, que allunyi mols ingredients negatius que ha
tingut la legislatura ja acabada. Demanam una manera de governar apropada als ciutadans, a tots
els ciutadans, no només a certs grups privilegiats. Demanam participació, un diàleg constant amb
les associacions, que es torni a posar en marxa l’Agenda local 21, que era un mecanisme efectiu per
vehicular aquesta participació. Que s’aposti pels presupostos participatius, on els ciutadans puguin
decidir directament cap allà on es destinaran una part dels recursos municipals, i també les
consultes populars per decidir qüestions importants pel municipi. Demanam transparència en la
gestió , que puguin conèixer el destí de cada un dels euros que han aportat dels impostos, que la
informació sigui accessible i completa a traves de la plana web.
Des del PSM fa estona que intentam aplicar aquesta manera d’entendre la política. Tenim un bloc
allà on els ciutadans ens poden fer arribar les seves preocupacions, queixes o suggeriments i jo
mateix estic a disposició dels pollencins per dur a aquest ple la seva veu.
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Enhorabona a tots els regidors, enhorabona al nou batle i enhorabona a tots els pollencins en
aquesta nova etapa.”

Pren la paraula el Regidor Sr. Joan Ramon Mateu Torrandell i manifesta el següent
transcrit literalment:
“Bon dia a tots i a totes,
Avui es un dia assenyalat, se conforma la nova corporació municipal que regirà el nostre
Ajuntament els propers quatre anys de legislatura. Tots els grups arribem en aquest acte després
d’haver explicat els nostres projectes i intencions. Comença’m el nou curs polític amb la il·lusió
d’aportar el treball i compromís que tenim amb la ciutadania, per tal de millorar el nostre poble i,
que aquest, pugui satisfer la major part de les expectatives dels pollencins i pollencines.
Per la Coalició CONVERGÈNCIA i UNIÓ PER POLLENÇA, tan sols volem manifestar la
enhorabona al senyor Tomeu Cifre Ochogavia, com a Batle de Pollença i desitjar-li a ell i el seu
equip els millors dels èxits que, esperam, siguin també els del poble. No entrarem avui a valorar la
conformació del govern ni la base del pacte que pareix s’ha conformat. Fer-ho seria una manca
total i absoluta de responsabilitat tenint en compte el desconeixement que en tenim del mateix. Tan
sols sé, el que me va dir el propi Tomeu Cifre ahir, que s’havia conformat un pacte sense entrar en
cap altra qüestió. Pensam que hi haurà temps perquè ens expliqui el fonaments del mateix i així el
podrem avaluar.
Sap el Batle després dels contactes mantinguts quina és la valoració que la nostra COALICIÓ en fa
de la situació. Vull, com a portaveu de CONVERGENCIA I UNIÓ PER POLLENÇA, que quedi clar
que la nostra oposició serà responsable i constructiva. Sempre en positiu. El que volen els
pollencins dels polítics és que governin i facin la seva feina, uns des de la responsabilitat de govern i
els altres des de la responsabilitat de l’oposició. Aquest és el nostre compromís, sense cap altre
condicionant, que no sigui el programa que varem presentar a la darrera fita electoral i la lleialtat
absoluta al poble de Pollença. No volem que el nostre municipi sigui peça de canvi de res, Pollença
és pel que treballarem i Pollença és el que prioritzarem. A partir d’aquí, anem per feina.”

La Regidora Sra. Maria del Mar Sastre Llompart intervé amb la següent exposició:
Acte seguit, intervé el Regidor Sr. José Luis García Salvador i exposa el següent transcrit
literalment:
“Volem donar moltes gràcies a les vuit-centes vint i dues persones que han confiat en la nostra llista
i el nostre projecte. Gràcies a tots els que ens heu ajudat a aconseguir dos regidors i heu fet possible
que Alternativa per Pollença sigui la tercera candidatura més votada de Pollença.
Des de les eleccions a Alternativa per Pollença hem fet un esforç per tal de negociar un veritable
canvi a la manera de fer política a Pollença. Ens hagués agradat poder arribar a assolir aquest
acord amb altres partits però finalment no ha estat possible. Des del moment que el Partit Popular
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va rebutjar el nostre document no podem votar a Tomeu Cifre com a batle. Aquest rebuig, al que
era un document de mínims, demostra que la seva ideologia i model de ciutat són prou diferents dels
d'Alternativa. Però ja que la Lliga va acceptar el nostre document, i ara forma part de l'equip de
govern, esperam que siguin capaços de complir alguns dels fonaments mínims que demanava
Alternativa per pactar.
Esperam per part del nou equip de govern, transparència absoluta en tot el relacionat amb la gestió
dels doblers públics. Per això els demanam que facin públic el seu acord de govern i que es realitzi
una auditoria per conèixer exactament la situació econòmica del municipi, el més aviat possible, i el
més prest possible.
Tothom és conscient que és imprescindible sanejar les arques municipals i reduir el temps de
pagament als proveïdors, empreses i diferents associacions del municipi. Cosa que ha de ser una
prioritat. Això requereix un pla d'austeritat que s'ha de fer des del consens de tots els partits amb
representació. Igualment, com hem insistit a totes les negociacions, els polítics hem de ser els
primers en donar exemple i esper que adoptin mesures en aquest sentit com la reducció de
dedicacions exclusives i de les dietes.
L'Ajuntament ha de ser rigorós i eficaç i ha de complir les lleis, les ordenances i els acords aprovats
pel propi Consistori. Cal una professionalització de la gestió municipal sense favoritismes, per la
defensa dels interessos col·lectius i els espais públics...
A aquestes eleccions hi ha hagut un 36% d'abstenció. Un de cada tres pollencins no ha votat.
Pensam que és una demostració més de que fa falta canviar la manera de fer política. La implicació
de la ciutadania en la política municipal no es pot limitar a l'elecció d'uns representant a
l'Ajuntament cada quatre anys. Com demana el moviment ciutadà que es va iniciar el 15 de març,
que ha omplit d’indignats les places, ha arribat el moment de renovar la Democràcia. S'ha
d'impulsar la democràcia participativa i s'ha de fer partícip a tothom de les decisions de les àrees de
govern.
En el nostre cas, som conscients de que tenim una important responsabilitat no només amb els
nostres votants sinó amb tota la ciutadania. Som la primera força de l'oposició. Les nostres
prioritats són la igualtat, el progrés, la solidaritat, el lliure accés a la cultura, la sostenibilitat
ecològica, el benestar i la felicitat de les persones. I defensarem valors que pensam no són
preferents en un govern de dretes-centre com el seu.
Sobre la taula, l'equip de govern trobarà crítiques, idees, projectes, preguntes... Els dos regidors
d'Alternativa farem feina des de l'oposició, de la forma més constructiva possible. Els demanarem
responsabilitat quan faci falta i els felicitarem quan facin les coses bé.
Anys i anys de deixadesa i de males pràctiques han portat a l'Ajuntament a una situació molt
complicada. Sense els comptes del 2010 tancats, sense pressuposts, amb un gran deute a curt
termini... Amb un munt de temes als que haurem de fer feina de valent. Els més immediats: les
platges d'el Moll, el Festival, el centre de dia de Pollença, la residència, rescatar les subvencions
de l'auditori, el dèficit de la piscina coberta del Port de Pollença, la fàbrica, el becut vermell, la
regularització de serveis actualment en situació al·legal, la situació de deixadesa total a la Cala...
Al que podem unir tot el que s'ha de fer en el dia a dia per recuperar tot el municipi: asfaltat de
carrers, parcs infantils, embelliment, manteniment... Per això pensam que en aquest moment és
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imprescindible arribar a un consens en molt de temes. Allà ens hi trobaran. Només els demanam
que siguin valents i que primin els interessos comuns sobre els particulars.”

Pren la paraula el Regidor Sr. Nadal Moragues Llompart amb la intervenció que
literalment es transcriu a continuació:
“Enhorabona Pollença, enhorabona regidors, i molt especialment a en Tomeu per haver
estat elegit Batle.
M’he votat a mi mateix perquè des del partit hem pensat que era la millor opció atès que
UMP va ser el partit més votat al Port de Pollença.
Des de la meva posició ajudaré l’equip de govern en tot el que sigui coherent amb el nostre
programa i faré una oposició responsable, defensaré el millor per al Moll sense oblidar
Pollença i la Cala Sant Vicenç.
Seguint el fil de la meva campanya, aquí també seré breu i així ja em podré posar a fer
feina.”
Acte seguit, intervé la Regidora Sra. Malena Estrany Espada i exposa el que es transcriu
seguidament:
“Bon dia a tots i en primer lloc vull donar l'enhorabona a tots els regidors, especialment al nou
batle de Pollença.
A vegades ens trobam amb parts de sabiduria a llocs on no ens esperam. A vegades aquets llocs
poden ser inclús cançons, com és el cas de la famosa cançó dels Rolling Stones "You can't always
get what you want", és a dir, no pots sempre obtenir tot el que tu vols.
Tot i que aquesta frase "sempre no pots obtenir tot el que tu vols" sembli una trivialitat, una ullada a
la política ens pot fer pensar que molts polítics això no ho volen acceptar.
Pero em sembla de màxima importància que la consciència de que no podem sempre obtenir el que
volem, ens faci de guia en la vida política. És una qüestió de sobreviure a llarg plaç. Tal vegada,
aquest grup, els Rolling Stone, han aplicat aquest consell en la seva carrera, i és per això que han
tingut tant d'èxit des de la seva creació a l'any 1962.
Jo he estat en la política des de fa més de 10 anys i he vist que els polítics que donen el millor servei
públic són els que tenen això molt clar: que en la política no pots sempre insistir en la teva pròpia
visió i en la teva opinió.
Si entram a la política així, pensant en que lo més important és tenir la raó, superar la resistència
dels oponents polítics, imposar la nostra voluntat i la nostra visió de les coses costi el que costi, el
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que realment voldriem seria un govern autoritari. La democràcia no funciona així. La democràcia
només pot funcionar si podem acceptar que està bé tenir opinions fortes i clares pero que sempre
arriba el moment en que hem de cedir i trobar als demés en mig del camí.
Sempre he intentat actuar així, i així també es com hem actuat en aquestes negociacions. Unes
negociacions de molta tensió i feina, de diàleg i consens que finalment ha arribat. Hem estat parlant
amb les dues opcions de govern possibles amb un talant d'enteniment, responsabilitat i respecte cap
tots els votants.
Ahir vam signar el pacte amb el PP. El nostre objectiu amb aquest pacte és en primer lloc és donar
estabilitat a l'Ajuntament perquè pensam que es totalment necessari formar un equip de govern que
a partir de dilluns ens posem a fer feina per resoldre tots els problemes que hi ha, que com sabeu
son molts.
I com vos deia abans en política és necessari el poder fer concessions per arribar a acords, i això és
el que hem fet des de la Lliga, concedint la batlia al Partit Popular i entrant a formar part de l'equip
de govern per fer feina amb valentia, coratge, honestedat i transparència cap a tots els pollensins i
pollensines.
Sumar, construir, i fer política en positiu s'ha convertit en una cosa totalment necessària i que
noltros juntament amb els partits de l'oposició esperam fer possible.
Els regidors de la Lliga, i donam per suposat que els altres també, tenim ben clar que serem
representants de TOTS els ciutadans i ciutadanes, que tothom se senti ben lliure d'adreçar-se a
nosaltres per a qualsevol dubte, proposta, o crítica.
Abans d'acabar vull donar les gràcies a totes les persones que han fet possible que avui La lliga
tenguem representació municipal i a tots els que vareu voler formar part d'aquest equip.
El nostre equip ha nascut gràcies a un grup de gent, que pel seu descontent amb la gestió municipal
i les seves inquietuds de canvi, varen voler donar una passa i crear una agrupació política nova a
Pollença. Tenim l'objectiu d'introduir una nova manera de fer política: sumar esforços, arreglar els
problemes del poble sense postures partidistes, amb total transparència i honestedat.
Com deia al principi, no sempre pots tenir tot el que tu vols. Però he de dir que en la meva vida
personal ho he pogut tenir.
Una família a la que vull agraïr el suport que m'ha donat en tot moment des del dia que vaig decidir
a presentar-me. I una parella, que a pesar de saber que si em presentava la nostra vida personal
patiria, va ser el primer que me va animar a fer-ho i que sense la seva paciència, la seva ajuda i el
seu recolzament avui no hauria arribat aquí.”

Finalment pren la paraula el Sr. Batle Bartomeu Cifre Ochogavía i manifesta el següent:
“Companys, amics
En un discurs d’investidura vols dir moltes coses, vols deixar empremta, però la veritat és que no
puc més que començar el meu discurs dient…gràcies…gràcies a tots els que heu dipositat les
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esperances amb nosaltres perquè obriguem el pas a una nova legislatura, a una nova etapa a
l’Ajuntament de Pollença.
Tornam a posar els comptadors a zero, sense deixar de banda el passat, amb la percepció de la
realitat del present, però amb la mirada posada al futur.
Els pollencins, fent gala de la seva convicció democràtica han configurat, amb el seu vot una
assemblea municipal, vertaderament plural, tal i com és el nostre poble.
Des de dia 22 fins avui,com tots sabeu, hem parlat uns amb altres, altres amb un, reunions, cafès,
telefonades, missatges... per finalment arribar a un pacte de governabilitat amb La Lliga.
Tot és interpretable, de fet, aplicant les ciències exactes, a n´aquest ajuntament sortien un bon
grapat de possibilitats de govern, però amb els números amb la mà, la lectura que noltros feim és
que els nostres veïnats volen que d’aquí al 2015, sigui el batle de tots els pollencins al encapçalar la
llista més votada, i la des d’avui regidora, Malena Estrany, la tinent batlessa, Estam convençuts que
aquest pacte donarà tranquil·litat i estabilitat, no tan sols a l´ajuntament, sinó als ciutadans que
estan preocupats per la inestabilitat política que podria provocar un govern amb poca
representació.
Però la voluntat del poble no queda aquí, els resultats fan que tinguem la responsabilitat de
governar amb diàleg i consens, partint de la premissa que l’ampli ventall de forces polítiques no
siguin un entrebanc, sinó tot el contrari, ens ajudin, als qui tendrem la responsabilitat de prendre
decisions, de governar, a tenir una visió mes ample de tots els temes, amb l’objectiu de donar la
millor solució possible, per això convidam a totes les forces que configuren aquest ple a treballar
entre tots per aconseguir el que vol el poble. Sumar esforços per aconseguir els millors resultats en
allò que ens afecta a tots, en el be comú. No hem de deixar de banda les ideologies de tots i cada un
dels partits que integren aquesta corporació , uns trets divergents que ens acaben enriquint quan els
defensam des del respecte als que no pensen semblant a tu.
Ara, no mos enganyem. La situació de crisi econòmica a nivell global, i en particular a Pollença,
ens condicionarà l’acció de govern. Ens hem d’arromangar des d’avui mateix. Entre tots, dintre de
les competències municipals que ens corresponen, ens hem de posar a fer feina per millorar la
situació de tots els pollencins. Governar implica prendre decisions, ben segur que a partir de
dilluns haurem de dur endavant accions complicades, amb poc temps per davant, però sense
improvisar, amb molt de seny, i amb el perill de que qualque vegada no siguin enteses les nostres
decisions, però per això ens hem presentat i ens han donat la confiança.
Els ajuntaments,en general, i en particular el nostre estan mal finançats, des d’aquí vull fer una
crida a totes les altres administracions perquè ens tenguin en compte. Som l’administració més
propera al ciutadà i la que assumim bona part de les competències que no son del nostre àmbit, i
que en temps dolents, com els d’ara, ens condicionen a un tenir un marge de maniobra suficient per
donar sortida a les polítiques que volem tirar endavant.
La legislatura que envestim avui vindrà molt marcada per la situació econòmica, tant global, ja que
el nostre poble es sustenta econòmicament amb la industria turística, i la de crisis que sofreix la
nostra comunitat. Ens haurem d’oblidar de les grans infraestructures, i tenir esment amb el
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manteniment, amb millorar el dia a dia, a tenir el nostre poble net, ordenat, segur i que com deia
l’eslògan de la nostra marca , Pollença sigui un lloc amb històries que contar.
Els 17 regidors que som aquí tenim vocació de servir al poble de Pollença, sempre però, i ara més
que mai, els que decidim aparcar la nostra vida professional per dedicar-nos a la cosa pública ho
feim perquè creim que la única manera de progressar socialment d’un poble es amb l’esforç dels
representants que legítimament han triat els ciutadans.
Creim amb la transparència i en rendir comptes als pollencins. El tarannà d’aquest nou govern es
donar a conèixer en tot moment la feina que feim. Per això, establirem, només començar, els
mecanismes pertinents perquè Pollença vegi CLARAMENT, les polítiques que executam. No cercam
res més que donar tranquil·litat als ciutadans perquè confiïn en noltros, que no som mes que els seus
representants.
Em queda, en nom de tots els ciutadans, agrair als regidors que han format part de la corporació
fins avui, amb menció especial al batle Joan Cerdà, el temps i esforços que han dedicat a la vida
pública, a costa, moltes vegades, de la pròpia vida personal. Uns esforços, moltes vegades
malentesos i envejats, amb més o manco encerts per uns o altres ciutadans o formacions polítiques,
però sempre pensant amb el millor per el nostre poble.
També vull, a les noves formacions polítiques i als nous regidors, que avui han pres possessió del
càrrec, encoratjar-los a fer una tasca de la que es puguin sentir orgullosos i satisfets, igual que als
que repetim aquesta tasca, a qui deman que aportin la seva experiència adquirida durant aquets
anys, governant o estant a la oposició.
Per acabar un agraïment al meu partit, des de les bases fins a la direcció, especialment a n’en
Miquel Ramis, present avui en aquest acte, que han suportat moltes vegades les situacions difícils
dels darrers mesos , als meus pares, que com tots els pares passen pena sempre , germans, amics,
molts d’ells aquí, i a tota la gent que estim, i sobretot als meus fills, en Toni i na Maria Àngels
El meu somni només és un, però ambiciós.. que d’aquí a 4 anys els veïnats de Pollença, eu Moll i La
cala de Sant Vicenç estiguin orgullosos de la feina fe ta per tots noltros com jo estic orgullós, en
aquests moments, de tornar a ser el batle de tots els pollencins.
Moltes gràcies.”.

I sense més assumptes per tractar, el Sr. Batle conclou l’acte i aixeca la sessió de la qual
com a secretària, estenc aquesta acta.
Vist i plau,
El Batle
Bartomeu Cifre Ochogavía

La Secretària
Francisca M. Adrover Cànaves
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