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Referència: 2019/00005626Q

Procediment: Actes de l'Ajuntament Ple/ Acta constitutiva 

ACTES I DECRETS (JPG) 

Acta de sessió de l’Ajuntament Ple

Identificació de la sessió:
Núm. 06/19
Caràcter: Constitutiva
Data: 15 de juny de 2019
Horari: de 12.00 hores a 12.45 hores.
Lloc: Saló de sessions de l’Ajuntament de Marratxí

Assistents:
- M. Cabot Rodríguez, batle
- P. Baltasar Cózar, secretària
- B. Martorell Coll, interventor
- C. Alonso Pujadas
- I. García Sureda
- A. Campuzano García
- J. Sans Amengual
- P. Lopez Ruiz
- J. F. Canyelles Garau
- A. Amengual Marí
- J. Ramis Salamanca
- D. Mas Martínez
- Mª M. García Gual
- J. Llompart Caldés
- S. Frau Serra
- J. Mª Burguera García
- J. Mª Amengual Jiménez
- L. A Sabater Pérez
- M. A. Pinela Sosa
- J. Pizarro Sánchez
- M. A Estarás Gelabert
- H. López Rodríguez
- N. Serra Cañellas

Ordre del dia:
1. Constitució de la Mesa d’Edat
2. Jurament o promesa dels regidors electes i constitució de la corporació.
3. Elecció del Batle

Desenvolupament de la sessió:

CONSTITUCIÓ DE LA MESA D’EDAT

A continuació pren la paraula la Secretària manifestant: “Atès que s’ha efectuat l’arqueig i es 
troben preparats i actualitzats els justificants de les existències en metàl·lic o valors propis 
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de la Corporació, dipositats en la Caixa Municipal o entitats bancàries, així com la 
documentació relativa a l'inventari del patrimoni de la Corporació com determina l’article 36.2 
del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals. 

En compliment del que es disposa en l'article 195.2 de la Llei de Règim Electoral General, i 
en l'article 37.2 del Reglament d'Organització, es procedeix, per tant, a la formació de la 
MESA D'EDAT, que estarà presidida pel Regidor de major edat, i com a Vocal el Regidor de 
menor edat, sent la secretària de la mateixa la de la Corporació.

En aquest cas la designació correspon a:
el Senyor Sebastià Frau Serra, com a PRESIDENT DE LA MESA D'EDAT, i al Senyor 
Jaume Llompart Caldés, com a VOCAL DE LA MESA D'EDAT.

Prec al Senyor Sebastià Frau Serra que s'apropi a la Mesa Presidencial, a fi de prestar 
jurament o promesa”

Seguidament el Senyor Sebastià Frau Serra pren possessió i presta jurament del seu càrrec.

Conseqüentment, el President de la Mesa d'edat passa a presidir la sessió. 

A continuació EL PRESIDENT DE LA MESA D'EDAT diu: “Prec al Senyor Jaume Llompart 
Caldés que s'apropi a la Mesa Presidencial, a fi de prestar jurament o promesa. 

El Senyor Jaume Llompart Caldés pren possessió i presta jurament del seu càrrec.

El Vocal de la Mesa d'edat passa a ocupar el seu lloc, a la dreta de la Presidència de la 
sessió.

A continuació, la Secretària de la Corporació diu: 
“Ha quedat constituïda la MESA D'EDAT, composta per:
President: Senyor Sebastià Frau Serra
Vocal: Senyor Jaume Llompart Caldés
Secretària: Senyora Paula Baltasar Cozar”

DISPOSICIONS D'APLICACIÓ PER A LA CONSTITUCIÓ DEL NOU AJUNTAMENT 
(COMPROVACIÓ DE CREDENCIALS): 

El President de la Mesa sol·licita de la Senyora Secretària que procedeixi a la lectura de les 
disposicions aplicables a la constitució del nou Ajuntament.

La Secretària agafa la paraula dient: 
“Les disposicions aplicables a la Constitució dels nous Ajuntaments són les següents:
- ARTICLE 195 DE LA LLEI ORGÀNICA DE RÉGIM ELECTORAL GENERAL, QUE 
DISPOSA EL SEGÜENT: 
"1. Les Corporacions Municipals es constitueixen en sessió pública el vintè dia posterior a la 
celebració de les Eleccions, tret que s'hagués presentat recurs contenciós - electoral contra 
la proclamació dels Regidors electes, en aquest cas es constitueixen el quarantè dia 
posterior a les Eleccions. 
2. A tal fi, es constitueix una Mesa d'edat integrada pels triats de major i menor edat, 
presents en l'acte, actuant com a Secretari el que el sigui de la Corporació. 
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3. La Mesa comprova les credencials presentades, o acreditacions de la personalitat dels 
electes amb base a les certificacions que a l'Ajuntament hagués remès la Junta Electoral de 
Zona. 
4. Realitzada l'operació anterior, la Mesa declararà constituïda la Corporació si concorren la 
majoria absoluta dels Regidors electes. En cas contrari, se celebrarà sessió l'endemà 
passat, quedant constituïda la Corporació qualsevol que fos el nombre de Regidors 
presents"

En termes idèntics resol l’article 37 DEL REGLAMENT D’ORGANITZACIÓ.

D'altra banda: En compliment del que es disposa en el número 5 de l'article 75 de la Llei de 
Bases de Règim Local, tots els Senyors Regidors Electes han presentat declaració sobre 
causes de possible incompatibilitat i sobre qualsevol activitat que els proporcioni o pugui 
proporcionar ingressos econòmics, així com declaració dels seus béns patrimonials”

A continuació el President comenta: “Seguidament la mesa procedirà a la comprovació de 
les corresponents credencials dels regidors”

Es procedeix a la comprovació de les credencials, la Secretària diu: “Es troben comprovades”

PRESSA DE POSSESSIÓ DEL CÀRREC DE REGIDOR I JURAMENT/PROMESA

Seguidament EL PRESIDENT DE LA MESA MANIFESTA: “DE CONFORMITAT AMB EL 
QUE ES DISPOSA EN EL NUMERO 8 DE L'ARTICLE 108 DE LA LLEI ORGANICA DE 
RÉGIM ELECTORAL GENERAL PER A la PRESA DE POSSESSIÓ I ADQUISICIÓ DE LA 
PLENA CONDICIÓ DEL CÀRREC DE REGIDOR, ELS CANDIDATS HAN DE JURAR O 
PROMETRE SOMETIMENT A LA CONSTITUCIÓ”

A continuació es procedirà a cridar als Srs. Regidors Electes perquè prestin jurament o 
promesa, i són els següents: L’ORDRE DE CRIDA ÉS L’INVERS A L’ACTA DE 
PROCLAMACIÓ D’ELECTES

Senyora Caterina Neus Serra Cañellas
Senyor Humberto López Rodrígez
Senyor Miguel Angel Estaras Gelabert
Senyor Juan Pizarro Sánchez
Senyor Marcos Aníbal Pinela Sosa
Senyora Lidia Antonia Sabater Pérez
Senyor José María Amengual Jiménez
Senyora Juana María Burguera García
Senyor Sebastià Frau Serra
Senyor Jaume Llompart Caldés
Senyora Mª Magdalena García Gual
Senyor Daniel Mas Martínez
Senyor Josep Tomas Ramis Salamanca
Senyor Aina Amengual Marí
Senyor Joan Francesc Canyelles Garau
Senyor Pedro López Ruiz
Senyora Jerónima Sans Amengual
Senyor Andrés Campuzano García
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Senyora Irene García Sureda
Senyora Cristina Alonso Pujadas
Senyor Miquel Cabot Rodríguez

Prèvia la promesa o jurament d’acatament a la Constitució, conformement amb el que 
preceptua l’article 108.8 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General, els senyors 
assistents prenen possessió dels seus càrrecs, amb la lectura del següent jurament o 
promesa:

“Jur/Promet per la meva consciencia i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de 
Regidor/a de l’Ajuntament de Marratxí, amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la 
Constitució com a norma fonamental de l’Estat.”

Al formular la seva promesa, el senyor Humberto López i la senyora Jeronima Sans, 
afegeixen “per imperatiu legal”.

El senyor Daniel Mas, al prometre el seu càrrec afegeix: “Jo, Daniel Mas i Martínez, promet 
per la meva consciencia i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de Regidor de 
l’Ajuntament de Marratxí, i per imperatiu legal, amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la 
Constitució com a norma fonamental de l’Estat... així com l’Estatut d’Autonomia de les Illes 
Balears, acceptant també les decisions que lliurement i democràticament prenguin les dones 
i els homes del nostre poble”

El senyor Josep Ramis promet el seu càrrec dient: “Jo, Josep Tomas Ramis Salamanca, 
promet per la meva consciencia i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de 
Regidor de l’Ajuntament de Marratxí, i amb lleialtat al Rei, guardar i fer guardar la Constitució 
com a norma fonamental de l’Estat així com l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, ho 
faig per imperatiu legal i amb plena fidelitat al poble de Marratxí”

I la senyora Aina Amengual: “Jo, Aina Amengual Marí, promet per la meva consciencia i 
honor cumplir fidelment les obligacions del càrrec de Regidora de l’Ajuntament de Marratxí, i 
per imperatiu legal, amb lleialtat al Rei, guardar i fer guardar la Constitució com a norma 
fonamental de l’Estat així com l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, sense renunciar al 
dret de decidir del nostre poble. Com a Regidora electa per Marratxí prioritzaré en les meves 
actuacions la transparència, la defensa del bé comú, la prosperitat compartida i la 
participació activa de les ciutadanes i ciutadans del municipi”

A continuació promet el seu càrrec el senyor J. F. Canyelles Garau: “Jo, Joan Francesc 
Canyelles Garau, promet per la meva consciencia i honor cumplir fidelment les obligacions 
del càrrec de Regidor de l’Ajuntament de Marratxí, i per imperatiu legal, amb lleialtat al Rei, i 
guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat així com l’Estatut 
d’Autonomia de les Illes Balears, acceptant les decisions que lliurament i democràticament 
prenguin les dones i homes del nostre poble. Manifesto que com a Regidor electe d’aquest 
Consistori continuaré treballant per un Marratxí més prosper i cohesionat, ecològicament 
més sostenible i socialment més just”

CONSTITUCIÓ DE LA CORPORACIÓ

Seguidament el President de la Mesa diu: “ES DECLARA CONSTITUÏDA LA CORPORACIÓ 
MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT DE MARRATXÍ”
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ELECCIÓ DE BATLE

A continuació el President de la Mesa manifesta: “PER LA SENYORA SECRETÀRIA ES 
DONARÀ LECTURA A L’ARTICLE 196 DE LA LLEI DE RÉGIM ELECTORAL GENERAL, 
PEL QUAL S'ESTABLEIX EL PROCEDIMENT PER A l'ELECCIÓ DE BATLE.

La Secretària assenyala que: ”L'article 196 de la Llei de Règim Electoral General, estableix 
el següent
"En la mateixa sessió de constitució de la Corporació es procedeix a l'elecció de batle, 
d'acord amb el següent procediment:
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 obté aquesta 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.

CANDIDATS AL CÀRREC DE BATLE:

LA SECRETÀRIA DIU: 
Poden ser candidats al càrrec de batle els Regidors que encapçalen les seves 
corresponents llistes, i en aquest Municipi són els següents:

CANDIDATS LLISTA ELECTORAL  VOTS OBTINGUTS 
Miquel Cabot Rodríguez (PSOE) 4.061
Joan Francesc Canyelles Garau (MES-APIB) 3.083
Mª Magdalena García Gual (P.P) 3.033
José María Amengual Jiménez (CIUDADANOS) 2.359
Juan Pizarro Sánchez (VOX-BALEARES) 1.814
Humberto López Rodríguez (UNIDAS PODEMOS-UNIDES PODEM) 1.233
Caterina Neus Serra Cañellas (IDMA-EL PI)    966

El President de la Mesa formula la següent pregunta: 
Volen aquests regidors presentar-se com a candidats a la Batlia o renuncien a fer-ho?

I renuncien a ser candidats a la Batlia, donant el seu suport a la candidatura presentada pel 
Sr. Miquel Cabot Rodríguez (PSOE):
El Sr. Joan F. Canyelles Garau, del grup MÉS-APIB
La Sra. Caterina Neus Serra Cañellas, del grup IDMA-EL PI.

A continuació el Sr. Juan Pizarro Sánchez reitera la presentació de la seva candidatura de 
VOX-Baleares.

Per tant resten com a candidats:
El Sr. Miquel Cabot Rodríguez del grup PSOE
La Sra. Mª M. García Gual, del grup PP
El Sr. José María Amengual Jiménez, del grup CIUDADANOS
El Sr. Juan Pizarro Sánchez del grup VOX-BALEARES
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El Sr. Humberto López Rodríguez, del grup UNIDAS PODEMOS-UNIDES PODEM

Seguidament el President de la Mesa diu: “Es procedirà a la votació per a l'elecció de batle 
proposant-se el sistema de votació ordinària.

Es va nomenant als candidats i es va procedint a la votació, quan algun obtingui la majoria 
absoluta dels vots ja pot ser proclamat batle si cap obté la majoria absoluta és proclamat 
batle el candidat de la llista més votada.

RESULTAT DE LA VOTACIÓ:
El President de la Mesa conclou: 

UNA VEGADA REALITZADA LA VOTACIÓ EL RESULTAT ÉS EL SEGÜENT:
CANDIDATS D. Miquel Cabot Rodríguez

VOTS OBTINGUTS:
- 11 vots a favor (6 PSOE, 4 MÉS i 1 IDMA-EL Pi) 
- 6 vots en contra ( 4 PP i 2 VOX)
- 4 abstencions ( 3 Ciudadanos i 1 Unidas Podemos-Unides podem)

PROCLAMACIÓ DE BATLE-PRESIDENT:
EL PRESIDENT DE LA MESA MANIFESTA: “EN HAVER OBTINGUT LA MAYORIA 
ABSOLUTA DELS VOTS EMESOS PELS MEMBRES D'AQUESTA CORPORACIÓ 
MUNICIPAL, DE CONFORMITAT AMB EL QUE ES DISPOSA EN L’ARTICLE 196. B) DE 
LA LLEI DE RÈGIM ELECTORAL GENERAL, QUEDA ELEGIT I PER TANT ES 
PROCLAMA BATLE-PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE MARRATXÍ A MIQUEL CABOT 
RODRÍGUEZ”

JURAMENT O PROMESA DEL BATLE ELECTE:
EL PRESIDENT DE LA MESA DIU: “D'ACORD AMB EL QUE ES DISPOSA l’ARTICLE 18 
DEL REGLAMENT D'ORGANITZACIÓ, ES REQUEREIX A MIQUEL CABOT RODRÍGUEZ, 
PROCLAMAT BATLE ELECTE D'AQUEST AJUNTAMENT, PERQUÈ CONCORRI A 
PRESTAR JURAMENT O PROMESA”

EL SENYOR BATLE PASSA A PRESTAR JURAMENT O PROMESA, DONANT LECTURA 
A LA FÓRMULA ESTABLERTA, I A CONTINUACIÓ SE LI FA LLIURAMENT DEL BASTÓ 
DE COMANDAMENT PER EL BATLE ANTERIOR.

En aquest moment, LA MESA D'EDAT ABANDONA LA PRESIDÈNCIA DE LA SESSIÓ, 
PASSANT A OCUPAR LA MATEIXA EL BATLE.

Seguidament agafa la paraula el Batle, senyor Miquel Cabot Rodríguez dient: “Bon dia a 
tots. Primer de tot dir que mai havia tingut tanta gent a una festa d’aniversari, supos que heu 
vingut per això. No? (La gent canta “cumpleaños feliz”).

Primer de tot agraïr la presència de tots els presents avui, les autoritats presents i 
especialment a la meva família. També agrair a tots els regidors electes avui, tenim molta 
diversitat aquesta legislatura i estic segur que fereu una bona feina i enriquireu el debat 
d’aquest Consistori, així que, enhorabona a tots, sobre tot als nous vinguts. I avui és un dia 



Document signat electrònicament (RD 1671/2009). L’autenticitat d’aquest document es pot comprovar mitjançant el CSV: 
12433050040112206062 a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Marratxí: https://seuelectronica.marratxi.es

especial perquè no tothom pot tenir l’honor de ser batle del seu municipi, l’honor de defensar 
els interessos de tots els marratxiners i marratxineres i és una autèntica responsabilitat estar 
al cap davant d’un equip que té com a prioritat fer de Marratxi un orgull de tots els seus 
ciutadans. Tots els grans projectes, ho dèiem en campanya, necessiten continuïtat i els 
marratxiners varen decidir dia 26 que el projecte començat el maig del 2015 ha funcionat i 
mereix tenir continuïtat per seguir pel camí del progrés. No ha estat una tasca fàcil ni simple 
i molt manco ho serà a partir d’ara però contam amb un equip de persones preparades i 
motivades per dur a bon port els objectius marcats. Gràcies a tot el meu equip de regidors 
socialistes i a la meva agrupació perquè el dia d’avui hagués estat impossible sense ells. 

I també gràcies als regidors de l’equip de govern d’aquests darrers quatre anys perquè hem 
demostrat ser un equip sòlid i cohesionat que ha estat capaç de prioritzar per damunt de tot 
els interessos de Marratxí i potenciar l’esforç comú per aconseguir els nostres objectius. Així 
també agraïr la tasca de tots els funcionaris d’aquests quatre anys, la seva professionalitat 
és el motor d’aquest Consistori. Tenc molta confiança depositada en l’equip que juntament 
amb els companys de MÉS per Marratxí i Independents-El Pi, formarem per aquesta 
legislatura perquè sé que és un equip format per persones amb una autèntica vocació 
pública que seguirà donant pel nostre municipi el 100% de la seva capacitat i el 100% de la 
seva dedicació. Gràcies especialment a n’en Joan Francesc Canyelles, amb tu ha estat fàcil 
fer equip per caminar junts aquests quatre darrers anys i de ben segur que aquesta 
complicitat mútua es mantendrà en el futur, així que per favor m’agradaria també un 
aplaudiment. També agrair a na Neus Serra que s’hagi volgut unir a n’aquest projecte. Segur 
que la teva incorporació es tradueix en dedicació i esforç pel nostre municipi, gràcies Neus. 
Ara fa 26 anys a n’aquesta mateixa Sala, al ple d’investidura, un dia com avui, el Batle elegit 
va dir aquestes paraules: “Amics i amigues, vull aprofitar aquest moment per dir que les 
portes dels nostres despatxos estaran obertes a tots, siguin del color que siguin, sense 
distincions, que conteu amb nosaltres i pensam seguir fent feina amb tot l’equip de govern, 
amb tots els que vulguin participar i vulguin col·laborar per millorar el poble de Marratxí, la 
qualitat de vida de la gent que hi viu i que tots poguem estar millor” Aquestes paraules són 
del Batle socialista, Martí Serra Mas. De la mateixa manera, el Batle investit el juliol del 2001 
va expressar aquestes paraules:“Vivim un moment importantíssim de gran creixement i 
expansió, de demanda de serveis i infraestructures, de construcció d’una nova realitat on les 
persones han de ser la nostra prioritat”. Aquestes paraules varen ser del Batle socialista, 
Miquel Coll Canyelles. I avui, el juny del 2019, 17 anys desprès del darrer Batle socialista, 
faig meves les seves paraules. Aquest serà un ajuntament obert que prioritzarà les persones 
i que governarà de la mà de totes les entitats del municipi. A més el Marratxí que volem és 
accessible i eficient, un municipi que aposta per a la igualtat, les seves tradicions i artesania, 
pels seus teixits associatius. Seguirem pel camí de la modernitat i de la sostenibilitat. En 
definitiva, volem seguir pel camí començat el 2015, ens sentim orgullosos del nostre 
municipi i volem que el nostre municipi estigui, es senti orgullós de nosaltres. Fa molts 
d’anys, que Marratxí juntament amb la música i l’ensenyança, és una de les meves 
passions. De nin, a casa meva, mon pare me va inculcar l’amor pel nostre poble i ma mare 
me va inculcar els valors d’esquerres que defenso actualment i que de ben jove em varen fer 
lluitar per millorar el meu entorn. El compromís és una paraula gravada a foc al meu cap, 
així ho saben els que me coneixen, i així ho he demostrat a tots els projectes amb els que 
m’he involucrat: Aires del Pla, Unió Esportiva el Pla de Na Tesa, Es Puntet, o en la meva 
escola i els meus alumnes de Santa Mónica. Ara més que mai tota la meva hiperactivitat i 
energia es dedicarà a n’aquest municipi perquè com he dit al començar aquest discurs no hi 
ha honor ni orgull més gran que representar i ser el Batle del teu municipi. Visca Marratxí! I 
moltes gràcies a tots per la vostra confiança!
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INTERVENCIÓ REPRESENTANTS PARTITS POLÍTICS:

Seguidament agafa la paraula la regidora d’IDMA-El Pi, senyora Neus Serra Cañellas: “Molt 
bon dia a totes i a tots els presents. El primer que vull fer és donar l’enhorabona a n’aquest 
nou Batle de Marratxí, senyor Cabot. Miquel, te desitjo molta sort i encerts per dur a terme 
aquest càrrec que acabes d’adquirir i prometre i en el meu desig jo també hi prenc part i ho 
puc fer gràcies a totes aquelles persones que varen depositar la seva confiança en mi i en el 
meu partit dia 26 de maig. I per la decisió dels dos partits més votats a n’aquestes passades 
eleccions, per contar amb mi per fer feina conjunta per administrar el nostre municipi. El fet 
de que jo entri a n’aquest equip de govern, en certa manera, és el retorn d’Independents de 
Marratxí que varen marcar una època i ara, amb la coalició que represento, Independents de 
Marratxí-El Pi, pot suposar i així ha de ser una manera de fer política centrada en el nostre 
municipi i en tots i en cada un dels nuclis que formen Marratxí. Amb la nostra entrada a 
l’equip de govern contau que tendreu una regidora que farà feina pel nostre municipi i ho 
faré sempre pensant amb el millor pels marratxiners i marratxineres. Vull fer feina per 
vosaltres però també amb vosaltres i lluitaré per dur a terme la bona gestió amb la que ens 
hem compromés una vegada signat el pacte PSOE-MÉS-INDEPENDENTS DE MARRATXÍ-
EL PI. I dites aquestes paraules no me queda més que agrair aquesta oportunitat i fer-la 
valer. Hi posaré tot el seny i les ganes per estar a l’altura del càrrec que he promés”

El senyor Humberto López, regidor d’Unidas Podemos diu: “Des d’Unidas Podemos 
continuarem quatre anys més fent feina i perquè se faci una política d’esquerres en el 
municipi de Marratxí, que és el que se mereixen els marratxiners”

A continuació el regidor de VOZ, senyor Pizarro comenta: “Señor Batle, le doy la 
enhorabuena. Haremos una oposición responsable para todos los ciudadanos de Marratxí, 
como usted bien ha dicho y estaremos pendientes de que Marratxí tenga los mejores 
servicios que se merece. Muchas gracias”

I el senyor José Mª Amengual, regidor del grup polític Ciudadanos agafa la paraula: “Moltes 
gràcies senyor Batle, enhorabona. Crec que ha fet una bona feina i que continuaran fent-la. 
Nosaltres estirem aquí per recolzar-los quan hagi que recolzar-los i fent el contrari quan 
s’hagi de fer. Des de Ciutadans volem donar les gràcies a tots els votants, a la gent que ha 
confiat amb nosaltres i només ens comprometem a que aquesta legislatura la durem 
endavant amb honestitat i amb feina. Moltes gràcies”

Seguidament la senyora Mª Magdalena García com a regidora del Partit Popular parla: 
“Moltes gràcies senyor Cabot. En primer lloc volem donar l’enhorabona a tot el nou equip de 
govern i concretament i especialment al Batle. Senyor Batle, la seva sort serà la sort de tots 
els marratxiners per tant li desitjo molta, molta sort i molts d’encerts. Des del Partit Popular 
venim a fer una oposició. Oposició respectuosa perquè així ho requereixen les normes de la 
democràcia però també una oposició exigent com se mereixen els marratxiners. Aquest grup 
ve a fer feina, com vos digo, per fer de Marratxí un municipi millor. Per tant, en totes aquelles 
iniciatives positives pels marratxiners i per fer un municipi millor trobarà sempre al Grup 
Popular. Moltes gràcies i enhorabona!

Seguidament agafa la paraula el regidor de MÉS, senyor J. F. Canyelles: “Molt bon dia a 
totes i a tots. El primer de tot moltes gràcies senyor Batle, enhorabona, molts d’encerts. El 
camí el farem plegats per tant també sortirem plegats d’aquelles qüestions que són 
dificultoses. Enhorabona també a tots els regidors que s’incorporen avui, als que continuen. 
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Autoritats presents, benvinguts, amics i amigues. Avui tancam una legislatura històrica per 
Marratxí. Una legislatura a través de la qual hem iniciat la transformació del nostre municipi 
per tal de fer-lo un municipi més social, més sostenible, més participatiu, deixant enrere 
temps passats on l’Ajuntament estava molt enfora de la ciutadania. Ha estat una legislatura 
intensa i apassionant que he viscut en primera persona com a màxima autoritat municipal, 
com a batle d’aquest municipi, amb moments molt durs i complicats i altres molt gratificants. 
Vull aprofitar per tenir un record als meus pares que m’educaren amb uns valors que agrairé 
sempre, agrairé eternament. A la meva família també un agraïment per la seva comprensió i 
recolzament però molt especialment a les persones del meu equip que m’han donat suport 
sempre; en els moments bons que és fàcil i especialment en els moments molt difícils, que 
aquí és quan trobes les vertaderes persones. Un agraïment també a tots els empleats de 
l’Ajuntament, que són imprescindibles per millorar el Marratxí que estimam; a tots, 
moltíssimes gràcies. Desprès d’aquests primers quatre anys de govern progressista en el 
nostre municipi podem dir que Marratxí és un lloc millor; és un lloc millor on viure-hi i per 
desenvolupar un projecte de futur. Durant aquests quatre anys hem fet moltes coses, hem 
obert les portes de l’Ajuntament a la ciutadania i a les entitats; hem estat al costat de les 
persones més vulnerables donant un impuls a l’àrea de Serveis Socials triplicant el seu 
pressupost; hem liquidat el deute amb els bancs; hem millorat la mobilitat i la connectivitat 
amb Palma; a més també hem construït i posat en marxa un nou centre de dia i hem iniciat 
les obres de la residència per a gent gran a Son Caulelles. Hem construït un passeig des del 
Figueral fins al Pont d’Inca i hem acostat la cultura a tots els nuclis de Marratxí. Desprès de 
quatre anys, avui, tornam esser en el mateix lloc, avui tornam esser a n’aquesta sala de 
plens per constituir un nou equip de govern d’esquerres i progressista, per això vull donar les 
gràcies a més de les 3.000 persones que varen confiar amb el nostre projecte, en el projecte 
de MÉS per Marratxí i que ens han situat com a segona força política més votada per la 
ciutadania recolzant d’una manera clara i contundent l’acció de govern d’aquesta legislatura, 
d’aquests quatre anys, que avui tancam i que permeten que Marratxí continuï tenint un equip 
de govern que seguirà tirant endavant polítiques progressistes i que les persones seran una 
prioritat. De tot cor, moltes gràcies. Des de MÉS per Marratxí seguirem treballant de valent, 
de forma intensa i responsable, com hem fet sempre, per l’interés general i pel bé comú. 
Seguirem treballant conjuntament amb els nostres socis de govern, amb un únic objectiu, 
seguir transformant el nostre municipi per tal de fer-ho un lloc millor per a la seva ciutadania. 
Ara, fa just quatre anys, ja ho varem dir, el projecte de MÉS per Marratxí, que compartíem 
amb els altres socis de govern, és un projecte que com a mínim li donàvem una durada de 
vuit anys per desenvolupar-lo i avui amb l’elecció d’aquest nou equip de govern hem establit 
les bases per continuar duent a terme aquest projecte. Però aquest projecte no hagués 
pogut fer el seu camí sense la bona entesa, el bon clima, i la cordialitat i la fidelitat, que hi 
hagut i que segur seguirà havent amb els companys del PSOE de Marratxí, especialment 
amb en Miquel Cabot Rodríguez, que segur que també hi haurà amb la companya dels 
Independents que ara s’incorpora, na Neus Serra. Per la meva part res més, nomes me 
queda felicitar al nou Batle, un cop més i que seguirem treballant de la mà i els nous 
regidors que s’incorporen a n’aquest Ajuntament de Marratxí. M’agradaria acabar amb una 
frase de l’escriptora Hellen Keller. Aquesta senyora era una escriptora però era sorda i cega 
i va dir el següent: “Tots sols podem fer molt poc, junts ho podem fer absolutament tot” 
Moltes gràcies, Visca Marratxí!!”

Per acabar agafa la paraula el Batle, senyor Cabot: “Moltes gràcies a tots els representants. 
Dir, com he dit abans en el meu discurs, que avui no només hem promès o hem jurat la 
Constitució sinó també que ens hem compromès amb tots els marratxiners a fer feina i a 
dedicar-nos en cos i ànima per aquest municipi. Com he dit abans, nosaltres estam molt 
orgullosos d’aquest Marratxí, d’aquest municipi i espero que aquest municipi, tots aquests 
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quatre anys també estigui molt orgullós de nosaltres. Si no hi ha cap punt més se dona per 
finalitzada aquesta sessió. Moltes gràcies a tots!

I no havent mes assumptes a tractar, s’aixeca la sessió de la que s’estén la present acta que 
signa el batle, amb jo la secretària, que don fe.

Paula Baltasar Cózar

Marratxí, 1 de juliol del 2019

La Secretària,

Miquel Cabot Rodríguez

Marratxí, 5 de juliol del 2019

El Batle,
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