ACTA DE LA SESSIÓ DE CONSTITUCIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT I ELECCIÓ DE
BATLE
11 DE JUNY DE 2011
A la sala de sessions de la casa consistorial d'Inca, a les devuit hores del dia onze de juny
de dos mil onze, es reuneixen en primera convocatòria, als efectes de realitzar la sessió
constitutiva de l'Ajuntament i de procedir a l'elecció de batle, els regidors electes dels
quals consten a la Secretaria Municipal les oportunes credencials com també les
pertinents declaracions d'incompatibilitats, d'activitats i de patrimoni.
Actua com a secretari, l’accidental de la corporació el Sr. Guillermo Corró Truyol.
1. CONSTITUCIÓ DE LA MESA D’EDAT I COMPROVACIÓ DE LES CREDENCIALS
Inicia la sessió el Sr. Secretari per explicar com s’ha de constituir la Mesa d’Edat. Així, diu:
“La Mesa d’Edat la formen els regidors de major i de menor edat presents a l’acte i de la
qual serà secretari el de la corporació; el de major edat actua de president i el de menor
edat, de vocal, segons disposa l’article 195.2 de la Llei orgànica del règim electoral
general. Els regidors de major i de menor edat, respectivament, són la Sra. Maria Payeras
Crespí i el Sr. David Devis Ferrer.
Seguidament es constitueix la mesa d’edat amb els regidors electes esmentats. La seva
presidenta, la Sra. Payeras, demana al Sr. Secretari que procedeixi a la lectura de les
disposicions legals aplicables a la constitució del nou Ajuntament.
El Sr. Secretari procedeix a la lectura de l’article 195 de la Llei orgànica del règim electoral
general i de l’acta de proclamació de candidats, tramesa per la Junta Electoral de Zona.
Textualment diu:
“L’article 195 disposa:
1. Les corporacions municipals es constitueixen en sessió pública el vintè dia posterior a
la realització de les eleccions, llevat que s’hagués presentat recurs contenciós electoral
contra la proclamació dels regidors electes; si és així, es constitueixen el quarantè dia
posterior a 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 el secretari el de la corporació.
3. 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.
4. Realitzada l’operació anterior, la Mesa declararà constituïda la corporació si hi
concorre la majoria absoluta dels regidors electes. En cas contrari, es farà una sessió dos
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dies després i serà constituïda la corporació sigui quin sigui el nombre de regidors
presents.”
La Junta Electoral de Zona, reunida en sessió del dia 7 de juny de 2011, i d’acord amb els
resultats obtinguts per cada una de les candidatures a les eleccions locals, proclama
electes els candidats següents:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Sr.
Sr.
Sra.
Sra.
Sr.
Sra.
Sr.
Sra.
Sr.
Sra.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sra.
Sra.
Sra.
Sr.
Sra.
Sr.
Sr.

Rafael Torres Gómez
Felip Jerez Montes
Rosa Maria Tarragó Llobera
Margarida Horrach Beltran
Antonio Jesús Aguilar Chicón
Catalina Coll Puigserver
Andrés Gili Vizcaíno
Magdalena Cantarellas Llompart
José Pastor Espada
Maria Payeras Crespí
Bartomeu Martínez Oliver
Francesc Xavier Ramis Otazua
Lluís Maicas Socias
Virgilio Moreno Sarrió
María José Fernández Molina
Antònia Maria Sabater Martorell
Margalida Llobera Serra
Àngel García Bonafè
Maria Francisca Barceló Truyol
Antoni Rodríguez Mir
Andreu Caballero Romero

Pel Sr. Secretari s’expressa que amb posterioritat a l’acta de proclamació s’ha produït la
renúncia anticipada al càrrec de regidor del Sr. Bartomeu Martínez Oliver, per la qual cosa
la Junta Electoral de Zona ha emès nova credencial a favor del següent a la llista
presentada pel Partit Popular, que és el Sr. David Devis Ferrer.
També amb posterioritat a la proclamació s'ha produït la renúncia anticipada del Sr. Lluís
Maicas Socias del Partit Socialista Obrer Espanyol, i el següent de la llista a qui li
corresponia ocupar el seu lloc, el Sr. Vicenç Andreu Rocamora Duran, també ha renunciat
al càrrec, per la qual cosa la Junta Electoral de Zona ha expedit credencial a favor de la
Sra. María del Carmen Oses Ramos.
Es fa constar que s’han comprovat les credencials i resulten correctes.
2. JURAMENT O PROMESA DELS REGIDORS I DECLARACIÓ DE CONSTITUCIÓ DE
LA CORPORACIÓ
La Sra. Presidenta de la Mesa, la Sra. Payeras, exposa que no s’ha manifestat cap causa
d’incompatibilitat sobrevinguda amb posterioritat a la proclamació dels regidors per
prendre possessió del càrrec. Per tant, procedeix que els membres electes prestin
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jurament o promesa del càrrec de regidor, per la qual cosa demana al Sr. Secretari que
procedeixi a nomenar cada un dels regidors.
El Sr. Secretari explica que es procedirà a nomenar un a un els regidors per l’ordre que
figura en l’acta de proclamació de la Junta Electoral de Zona, remesa per ordre de les
llistes més votades, els quals es desplaçaran davant la Sra. Presidenta de la Mesa i
prendran possessió del càrrec segons la fórmula legal.
Seguidament, el Sr. Secretari procedeix a nomenar un a un els regidors, els quals van
prenent possessió del seu càrrec davant la Mesa d’Edat, moment en què la Sra. Presidenta
els lliura l’escut de la ciutat i la seva credencial:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Sr.
Sr.
Sra.
Sra.
Sr.
Sra.
Sr.
Sra.
Sr.
Sra.
Sr.
Sr.
Sr.
Sra.
Sra.
Sra.
Sra.
Sr.
Sra.
Sr.
Sr.

Rafael Torres Gómez
Felip Jerez Montes
Rosa Maria Tarragó Llobera
Margarida Horrach Beltran
Antonio Jesús Aguilar Chicón
Catalina Coll Puigserver
Andrés Gili Vizcaíno
Magdalena Cantarellas Llompart
José Pastor Espada
Maria Payeras Crespí
David Devis Ferrer
Francesc Xavier Ramis Otazua
Virgilio Moreno Sarrió
María José Fernández Molina
Antònia Maria Sabater Martorell
Margalida Llobera Serra
María del Carmen Oses Ramos
Àngel García Bonafè
Maria Francisca Barceló Truyol
Antoni Rodríguez Mir
Andreu Caballero Romero

Seguidament, el secretari procedeix a nomenar un a un els regidors per l’ordre d’obtenció de
la credencial segons els resultats electorals, els quals van prenent possessió del seu càrrec
davant la mesa d’edat, moment en què la presidenta els lliura l’escut de la ciutat i la seva
credencial.
Una vegada que tots els regidors han pres possessió del càrrec, la presidenta declara
constituïda la corporació i insta el secretari perquè procedeixi a llegir el següent punt de
l’ordre del dia.
3. ELECCIÓ I PROCLAMACIÓ DE BATLE
La Sra. Presidenta demana al Sr. Secretari que procedeixi a la lectura de les normes
reguladores de l’elecció de batle:
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Així, el Sr. Secretari llegeix les esmentades normes contingudes en l’article 196 de la Llei
de règim electoral general, que textualment 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.”
La Sra. Presidenta de la Mesa demana als caps de llista dels diferents partits polítics si es
presenten com a candidats a batle.
Seguidament, intervé el Sr. Jerez per manifestar que per part del Partit Popular es
presenta com a candidat a batle el Sr. Rafel Torres Gómez.
Seguidament, la Sra. Presidenta manifesta que, vist que s’ha presentat candidat el Sr.
Rafel Torres Gómez, escau la votació d’aquesta candidatura per a l’elecció de batle, i que
s’ha de determinar prèviament el sistema de votació.
El Sr. Secretari explica que escau determinar el sistema de votació, que pot ser ordinària,
nominal o secreta, i que tradicionalment sempre s’ha fet de forma ordinària.
La Sra. Presidenta proposa que, si no hi ha inconvenient, la votació sigui ordinària.
Vist que els regidors assenteixen es procedeix a la votació ordinària del candidat a batle,
Sr. Rafel Torres Gómez, i es produeix el resultat següent:
Vots a favor: onze (11)
Vots en contra: cap
Vots d’abstenció: deu (10)
Els reunits aplaudeixen.
Seguidament, la Sra. Presidenta de la Mesa manifesta: “Vist que el Sr. Rafel Torres
Gómez ha obtingut la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació, el
declaro batle electe de la ciutat d’Inca, per la qual cosa és procedent que prengui
possessió del seu càrrec.” Demana al Sr Secretari que procedeixi a la lectura del següent
punt de l’ordre del dia.
4. JURAMENT O PROMESA DEL BATLE I PRESA DE POSSESSIÓ DEL CÀRREC
A continuació, el batle electe pren possessió del seu càrrec davant l’Ajuntament en ple
utilitzant la fórmula legal: “Jur o promet per la meva consciència i pel meu honor complir
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fidelment les obligacions del càrrec de batle de l’Ajuntament d’Inca, amb lleialtat al rei, i
guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat.”
Els reunits aplaudeixen.
Una vegada duita a terme la presa de possessió del càrrec, la Sra. Presidenta lliura al Sr.
Rafel Torres Gómez el bastó de comandament i l’emblema de la ciutat. La Sra. Presidenta
declara dissolta la Mesa d’Edat i passa a presidir la sessió el Sr. Batle, qui manifesta
textualment el següent:
“Benvolguts companys de consistori, Molt Honorable Senyor President i també el
Vicepresident del Parlament de les Illes Balears, ciutadans i ciutadanes d'Inca:
Emocionat i agraït. Així em present avui davant vosaltres amb les mans obertes a tothom,
carregat d'il·lusió i de ganes de fer feina.
Tots els que sou aquí coincidireu amb mi que no hi ha res més gran que ser el batle del
teu poble, de la teva ciutat. Res hi ha millor per a un polític que poder lluitar per millorar la
vida dels seus veïnats.
A mi se’m va brindar aquesta possibilitat fa poc manco d'un any després d'uns altres
quinze com a regidor. Vaig acceptar aquesta responsabilitat essent conscient que venia a
substituir un gran batle i que el llistó, me l'havien deixat molt alt.
Des d’aquell moment la meva obsessió ha estat la d'intentar ser el batle de tots. He
intentat escoltar a tothom, parlar amb tothom, mirar a tothom amb els mateixos ulls i
tractar a tots els ciutadans per igual. Volia i vull ser un batle per a les persones.
En aquests mesos he pogut tocar de veres que els ciutadans volen alguna cosa més que
bon gestors.
Volen persones de carn i os que les comprenguin, volen polítics reals que defensin allò
que els importa i que estiguin a prop seu.
Ha estat un any apassionant en el qual he après molt de la gent.
Arribades les eleccions els inquers han donat majoritàriament la seva confiança a la llista
d'homes i dones que he tengut l'honor d'encapçalar com a Partit Popular.
No puc fer més que estar agraït a tots i cadascun dels inquers que han cregut en la meva
persona i també en tot el meu equip per dirigir aquest ajuntament.
He de fer extensiu aquest agraïment a totes les persones que ens aquests comicis
participaren de forma activa dipositant el seu vot. Hagueu votat o no la candidatura que
represent, tendré les portes obertes per a tothom, perquè vull ser el batle de tots.
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No puc amagar que el suport ciutadà que té aquesta batlia no és tan ample com el que va
tenir el meu predecessor en el càrrec. Per tant, som conscient que hauré d'administrar la
majoria que se m'ha atorgat amb molta responsabilitat i molt seny.
Els ciutadans ens han dit que no tenim un crèdit il·limitat i, amb bona lògica, els grups de
l'oposició aquí presents m'ho recordaran. En aquesta candidatura que encetam no
esperam tenir sempre la raó de la nostra part, i tenc clar que no som perfectes, hem de
ser humils i reconèixer que estam exposats a equivocar-nos. Això sí, els polítics, sobretot
els que governen, hem d’estar disposats a assumir els errors i a rectificar. Això ens fa més
humans. Heu d’estar ben segurs que aquest batle lluitarà perquè en els propers anys els
encerts siguin majors que els errors. També és veritat que no serà una tasca gens fàcil,
basta mirar el carrer i comprovar l’actual panorama social i econòmic. Hi ha molta gent
que té problemes; hi ha moltes persones que voldrien guanyar-se la vida i que no troben
feina; hi ha moltes famílies que fan autèntiques filigranes per arribar a final de mes.
M’agradaria sobretot ser el batle d’aquesta gent, m’agradaria ajudar-los a tots. Aquesta és
la realitat que m’ha tocat viure com a batle i és la realitat que tenc l’obligació d'intentar
canviar. És un gran repte que no ens fa por afrontar. Ara toca ser valents. No és moment
per rendir-nos, sinó tot el contrari. Amb feina i grans dosis d'optimisme aquesta ciutat
sortirà endavant com ja ho ha fet altres vegades al llarg de la seva història.
De projectes, no en faltaran per part d'aquest ajuntament. El més important serà, sense
cap dubte, el tercer polígon industrial, que ha de suposar una empenta decisiva per a la
nostra economia. Hem de fer que a Inca neixin o vénguin noves empreses i que creïn
riquesa. Hem de fer que hi hagi més feina per a tots. Aquesta serà la meva principal
ocupació perquè crec fermament que no hi ha millor política social que crear llocs de
feina.
I si parlam de polítiques socials, voldria reiterar avui i aquí un doble compromís:
Per una banda, assegurar que no farem una passa enrere per ajudar la gent que més ho
necessita i per dotar de recursos l'Àrea de Benestar Social. Aquesta és avui la meva
principal preocupació.
També teniu el meu compromís, el nostre compromís, que en aquesta legislatura no
creixeran els imposts mentre la crisi continuï castigant les butxaques de les famílies
inqueres.
Tampoc no vull descuidar de cap manera un dels altres pilars del que serà la gestió del
Partit Popular, el dia a dia de la nostra ciutat: neteja, manteniment, enllumenat, millora de
voravies, etc.
Hem fet un gran esforç per millorar aquests serveis, però tenim encara molt marge per
satisfer els ciutadans. Aquí posaré també tota la meva energia, perquè aquesta és una
manera de donar més qualitat de vida als inquers i inqueres. Tenir cura en els petits
detalls és una manera de fer una gran ciutat.
A més de la gestió diària, hem de tenir perspectiva i ser ambiciosos. No podem renunciar
als grans projectes que hi ha pendents a la nostra ciutat. Un d'ells és la reforma del Teatre
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Principal i l'altre, la Ronda Nord. La present legislatura han d'arribar aquestes dues
infraestructures i aquest batle serà reivindicatiu davant el Govern i el Consell perquè
compleixin els compromisos que deuen a Inca.
Canviant de terç, el conegut director de cinema Woody Allen deia, en to irònic: “La vocació
del polític és fer de cada solució un problema.” Tal vegada aquesta afirmació sigui
excessiva, però amaga el que pensa una part important de la ciutadania. Hi ha molta gent
que no creu ni en la política ni en els polítics, i com a batle m’agradaria col·laborar per
capgirar aquesta situació. Voldria poder donar una solució a cada problema que se’m
presenti i sobretot que els ciutadans recuperin la confiança en els que estam en política.
En aquesta feina de dignificar la política sé que comptaré amb tots els membres del meu
grup i també sé, ben segur, que hi trobaré la resta de formacions polítiques.
Massa vegades he sentit, de forma general i injusta, que tots els polítics som iguals, que
no miram per les persones ni per l’interès comú. Jo dic que no tots som iguals, que no és
veritat. Aquest consistori que avui ha jurat els seus càrrecs n’és una demostració. Aquí hi
ha vint-i-un regidors i regidores, vint-i-un homes i dones, disposats a sacrificar el seu
temps i a fer molta feina pel bé comú de tots els inquers. Ara bé, només ho aconseguirem
si fem feina des de la humilitat més absoluta i sobretot amb la vostra ajuda.
Som uns inquers més, gent del carrer que respira, sent i veu els problemes d'Inca. Som
persones que estimam la nostra ciutat i que volem fer feina per millorar-la. Jo,
personalment, ho faré amb el desig màxim que arribem a aquestes solucions amb diàleg i
amb consens. Les meves mans estaran esteses en tot moment per a tothom. També sé
que hauré de fer front a les crítiques i al control que exerciran els grups polítics aquí
presents. És la vostra tasca. Esper de veres que existeixi aquest marcatge perquè, al cap
i a la fi, ens ajudareu a millorar la nostra gestió. Sincerament esper que arribem a molts
acords malgrat les discrepàncies, que també hi són. En el fons tots cercam el millor per a
la nostra ciutat.
Em permetré ara una petita llicència. Seran unes paraules, un petit record per a la meva
família, que ha patit en primera persona el que suposa tenir un marit i un pare batle de la
seva ciutat. No ha estat fàcil estar al meu costat els darrers mesos, en els quals ens ha
faltat temps per estar junts. Ha estat un sacrifici per a la meva dona i els meus fills, que
han assumit de forma madura i tranquil·la. Ara que tenc aquesta oportunitat, vagi el meu
reconeixement per a tots ells.
Deia que no estava nerviós, i m’he emocionat més que la primera vegada. Supòs que no
hi estic acostumat. També m’agradaria demanar-los un poc de paciència, i en aquesta
etapa de batle sé cert que hi haurà moltes més jornades que el seu marit, el seu pare,
faltarà per obligacions del càrrec. Les meves disculpes per anticipat a na Marga, en Toni i
en Tòfol.
I a tots vosaltres, inquers i companys de consistori, només us dic que anem per feina.
Moltes gràcies a tots.”
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El Sr. Batle dóna la paraula als diferents portaveus dels grups municipals; inicia el torn el
cap de llista del grup polític del PSIB-PSOE, el Sr. Ramis Otazua, qui manifesta
textualment:
“Moltes gràcies, senyor batlle i, en primer lloc, enhorabona.
Bones tardes a tots i a totes.
Vull que les meves primeres paraules en aquesta legislatura 2011-2015 siguin per a totes
aquelles persones que han confiat i han donat suport a la candidatura de l’Agrupació
Socialista d’Inca.
Senyores i senyors regidors, els ciutadans d’Inca, una vegada més han complit amb el
seu dret de participar en el procés democràtic, i malgrat els auguris més negatius ho han
fet amb més força que mai.
Aquest és un fet que ens ha d’encoratjar més, si cal, a respondre amb el millor de
nosaltres, a esforçar-nos per recuperar els valors que sempre han estat senya
identificativa de la nostra ciutat.
Sabíem abans de les eleccions que el temps que venia no seria fàcil. I no podem repetir
les polítiques que ens han conduït a la situació actual, com l’especulació urbanística, la
construcció abusiva, que encara ara impossibiliten la recuperació dels sectors econòmics
més importants de la ciutat i que més atur han generat. Una situació que els votants
inquers han valorat de forma clara a les urnes, i que suposa que el conjunt dels grups de
l’oposició tenguin un major suport ciutadà que fins i tot el mateix equip de govern.
Això ens ha de servir per reflexionar i modificar les nostres actituds, i fer-les més
acostades a la voluntat i necessitats dels ciutadans.
Sabem que els inquers i inqueres demanen respostes al principal problema que pateix la
nostra ciutat: l’atur. Aquesta ha de ser la nostra principal preocupació i ocupació; no ens
podem resignar que les solucions arribin amb el temps o confiar exclusivament en altres
institucions; hem de lluitar per accelerar la recuperació econòmica de la ciutat; aquest ha
de ser el principal compromís de tots els membres de la corporació.
Per finalitzar, vull donar l’enhorabona al nou equip de govern i als grups representants de
l’oposició.
També vull reafirmar el compromís del grup municipal socialista de donar suport a totes
aquelles propostes i iniciatives que suposin millores per a la nostra ciutat, i a la vegada
volem recordar que farem una oposició vigilant, severa i rigorosa, tal com ens ho ha
reclamat una part important de la població inquera.
I com no podria ser d’altra manera, des del nostre grup volem desitjar molta sort i encert
en la seva gestió municipal al nou batlle d’Inca, perquè aquest fet suposarà prosperitat i
benefici per a la nostra ciutat.
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Moltes gràcies a tots i a totes.”
Seguidament, el Sr. Batle dóna la paraula al Sr. Àngel García Bonafè, cap de llista del
grup polític Independents d’Inca, qui manifesta textualment:
“Moltes gràcies i enhorabona, Sr. Batle.
Vull que les primeres paraules, com a portaveu del grup municipal d’Independents d'Inca,
en nom propi i de la Sra. Maria Francisca Barceló, siguin d’agraïment a aquelles persones
que vénen confiant en nosaltres i a tots aquells que per primera vegada, i que han estat
molts més, han confiat en nosaltres i ens han votat. Hem duplicat els regidors i augmentat
un 50% de votants.
El nostre agraïment personal a tots ells, als col·laboradors directes de la tasca diària i de
la campanya electoral, i al regidor número tres del nostre grup, que hauria estat el Sr.
Antelm Ferretjans, així com a la nostra família, que també, Sr. Batle, ha passat mals
moments, però que ens anima a continuar en la nostra tasca.
No dubtin que aquests quatre anys que tenim per davant intentarem no defraudar-los,
molt al contrari, intentarem mantenir la seva confiança i ampliar-la.
Des de la nostra posició a l'Ajuntament d'Inca seguirem la nostra línia constant basada en
la transparència, la coherència i la honestedat. Tot això, tenint en compte la nostra
dedicació cent per cent a Inca.
Sr. Batle, rebi una vegada més la nostra felicitació per aquesta legislatura, en la qual ha
estat nomenat batle de la nostra ciutat, una vegada més amb majoria absoluta del Partit
Popular. Això sí, més aprimada, però absoluta, que és el que compta. Felicitació que faig
extensiva a tots els regidors que componen el seu grup municipal del Partit Popular.
Així mateix, volem felicitar els grups municipals del PSIB-PSOE i el PSM-IV i,
personalment, a tots els regidors que formen aquest consistori, a aquells partits que han
participat en el procés electoral i no han aconseguit representació, però que, sense dubte,
som conscients que tenen un bon programa i unes idees totes elles molt positives per
millorar la nostra ciutat.
Sr. Batle, vostè ha participat durant un grapat d’anys en la gestió municipal d'aquest
ajuntament, a una època de suposada bonança, i que ara té la responsabilitat d’aprimar
aquest desgavell, no exclusiu d’Inca, però que s’ha instal·lat a la gestió pública.
No sé quina serà la seva reacció ni la seva actuació diària, estarem a l’expectativa, però
escoltat el seu discurs esperem que no quedi en simples paraules.
No tengui dubtes, Sr. Batle, senyors regidors, ciutadans i ciutadanes d’Inca, que
Independents d'Inca, qualsevol decisió que prengui, ho farà des d’una premissa, ‘cent per
cent Inca’.
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Entenem que avui no és dia de balanços, ni de crítiques, ni de programes, i així l’hem
escoltat. No hem de parlar de Teatre, de Ronda, de polígon, de PGOU ni de projectes,
però no podem oblidar que el seu partit governa pertot menys a Madrid, i això vol dir
qualque cosa de cara a aquests projectes i d’altres molts que posarem damunt la taula.
Per això, Sr. Batle, tengui per segur que, si el seu govern actua respecte a l’interès
general, a la legalitat, amb claredat, honestedat, transparència i diàleg, i no atrinxerat a la
majoria absoluta –repeteixo, una mica més aprimada–, en una frase, si actua pensant
‘cent per cent en Inca’, no dubti que tendrà la nostra col·laboració desinteressada. Si no
és així, tendrà en nosaltres una oposició dura, però correcta i constructiva.
Moltes gràcies.”
Els reunits aplaudeixen.
Seguidament, el Sr. Batle dóna la paraula al Sr. Antoni Rodríguez Mir, cap de llista del
grup polític del PSM-IV, qui manifesta textualment:
“Bones tardes a tots i a totes.
Primer de tot vull donar l’enhorabona a la ciutadania per haver-se manifestat a les urnes el
passat dia 22 de maig.
El resultat d’aquest procés electoral és el motiu pel qual avui ens trobam aquí, en aquesta
reunió de representats municipals fruit de les eleccions a Inca, un procés que al final del
qual ha donat de nou la majoria al Partit Popular.
Pensi, però, senyor Rafel Torres, que la seva majoria és la majoria fruit d’un procés
electoral, però sobretot fruit d’una llei que premia els partits més votats.
Pensi que, durant aquests quatre anys que tenim per davant, de cada deu inquers que
votaren les opcions que són presents a la sala quatre escolliren el seu partit i sis es troben
assegudes al banc de l’oposició.
Pensi també que actualment hi ha gent al carrer que demana més democràcia i que és la
nostra obligació, la del govern municipal i la de l’oposició, no decebre’ls.
Des del grup municipal del PSM-IV li demanam per això que governi amb la gent i no
d’esquena a ella. Que escolti els ciutadans, les seves preferències i les consensuï i les
posi en pràctica.
En aquesta legislatura que ara iniciarem vostès com a equip de govern ho tenen tot per
aconseguir-ho tot. Tenen el Govern, tenen el Consell i tenen l’Ajuntament. Ara no hi podrà
haver més excuses per no tirar endavant amb el seu programa. Nosaltres els seguirem de
prop i els recordarem allò que van prometre durant les eleccions.
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Aquesta pot ser la legislatura del Teatre Principal, de la Ronda Nord, d’una zona d’oci o
de la reforma de la Gran Via, de la neteja i el manteniment de la ciutat, però sobretot ha
de ser la legislatura de les persones: de l’educació, de la cultura i del benestar social.
Al nostre entendre els seus objectius immediats haurien de passar per exercir un major
control sobre la despesa municipal, imposar transparència, eficàcia, honestedat i
informació objectiva, així com millorar el dèficit econòmic amb major austeritat.
Els ciutadans d’Inca no ens podem permetre tenir una ciutat endeutada com la que tenim,
no podem permetre que malgastin la milionada en despeses extrajudicials que s’ha gastat
aquests darrers anys, no podem permetre que les empreses que treballen amb
l’Ajuntament cobrin a un any vista o que algunes associacions hagin d’esperar fins a tres
anys per cobrar la subvenció promesa.
Tot això crea una gran desconfiança en l’economia inquera. Ha arribat l’hora de ser
rigorosos i posar remei a la situació insostenible.
És cert que la crisi econòmica i financera afecta totes les institucions. També és cert que
hi ha hagut al nostre parer una molt mala administració municipal, responsabilitat
exclusiva del PP d’Inca, però també és cert, i així ho reconeixem, que hi ha un mal
finançament municipal, culpa dels diferents governs de l'Estat.
Els municipis, com a entitat política més propera al ciutadà, necessiten un canvi en el
finançament municipal. Madrid ha de reinvertir a les Illes els impostos que ens cobra. Des
del PSM-IV exigirem a on calgui, i del bracet de qui calgui, un canvi en el finançament
municipal per obtenir el màxim de recursos per donar bons serveis sense augmentar la
pressió fiscal.
Allò que més ens ha de preocupar com a ajuntament, a nosaltres des de l’oposició i a
vostès des del govern, és la situació econòmica de la gent i sobretot de la gent que es
troba en atur, i és per això més que necessari el compromís de la majoria de cercar els
recursos econòmics per a la reactivació de la ciutat.
Cal un ajuntament que estigui al servei de tots i que faci que Inca recuperi el seu
protagonisme. Hem de ser una altra vegada un referent per a tota la comarca des d’un
punt de vista social, comercial, educatiu i cultural.
Des del PSM-IV li demanam una gestió eficient, honesta i transparent. Una gestió que
tengui en compte l’opinió i les demandes de tots els ciutadans.
Pensi que la democràcia és alguna cosa més que votar cada quatre anys. La gent del
moviment social 15M i que des de fa setmanes acampa davant la sala ens ho recorda
cada dia, i així ho hem de tenir present.
Si ho fa així, cercant el consens, imposant transparència, eficàcia, honestedat i informació
objectiva, trobarà la col·laboració del grup municipal del PSM-IV. És la nostra manera de
ser i és la nostra manera d’entendre la política.
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Als nostres votants els prometem que treballarem fent una oposició ferma, rigorosa i
compromesa amb els nostres ciutadans i amb el nostre programa, aquell amb el qual ens
hem presentat a les eleccions i pel qual ens han dipositat la seva confiança.
Aquest és el nostre compromís amb Inca. Aquest és el compromís de la nostra coalició
per als propers quatre anys.
Res més i moltes gràcies.”
I, sense més assumptes per tractar, el batle-president aixeca la sessió a les denou hores i
trenta minuts, de la qual s’estén la present acta, que jo, el secretari, certifico.
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