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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE 
 
Identificació de la sessió 
Núm.: 09/2019 
Caràcter: constitutiva  
Data: 15 de juny  de 2019 
Horari: de 12.02 a  12.45 h 
Lloc: sala de plens de l’Ajuntament 
 
Assistents: 
Juana María Adrover Moyano (PSIB-PSOE) 
Montserrat Amat Ortega (VOX Actua- Baleares) 
Sandra Barceló Schwarz (VOX Actua- Baleares) 
Josep Lluís Bauzá Simó (C’s) 
Juana Maria Capó Navarro (C’s) 
Llorenç Carrió Crespí (MÉS-APIB) 
Mercedes Celeste Palmero (PP) 
Fulgencio Coll Bucher (VOX Actua- Baleares) 
Francesc Josep Dalmau Fortuny (PSIB-PSOE) 
David Díez Herreros (PP)  
Francisco Ducrós Salvá (PSIB-PSOE) 
Alejandro Escriche Cots (C’s) 
Adrián García Campos (PSIB-PSOE)  
José Francisco Hila Vargas (PSIB-PSOE) 
Alberto Jarabo Vicente (Podemos-EUIB) 
Julio Martínez Galiano (PP) 
Elena Navarro Duch (PSIB-PSOE)  
Antoni Noguera Ortega (MÉS-APIB) 
Montserrat Oliveras Ballarin (PP) 
María del Carmen Palomino Sánchez (PSIB-PSOE) 
Angélica Pastor Montero (PSIB-PSOE) 
Lidia Pérez Martínez (PP) 
Ramon Vicenç Perpinyà Font (PSIB-PSOE) 
Eva María Pomar Juan (C’s) 
Sergio Rodríguez Farré (VOX Actua- Baleares) 
Rodrigo Andrés Romero (Podemos-EUIB) 
Guillermo Sánchez Cifre (PP) 
Neus Truyol Caimari (MÉS-APIB) 
Sonia Vivas Rivera (Podemos-EUIB) 
 
Secretari adjunt i secretari general del ple actal: Miquel Ballester Oliver 
Interventor: Juan Cañellas Vich 
Directora financera-tresoresa: Maria Antònia Orell Vicens 
Director dels Serveis Jurídics: Miguel Alejandro Dot Ramis 
Cronista de la Ciutat:  Bartomeu Bestard Cladera 
Secretària suplent 1a: Esther Rotger Sureda 
Secretari suplent 2n: Antoni Pol Coll 
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1. Formació de la Mesa d’Edat i constitució de la Corporació. 
 
2. Elecció de batle. 
 

Desenvolupament de la sessió: 
 
1. Formació de la Mesa d’Edat i constitució de la Corporació 

 
Per part del secretari, s’indica el procediment a seguir a aquesta sessió, donant lectura 
de l’article 195 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.  
 
En primer lloc es constitueix la Mesa d’Edat formada pels regidors o regidores electes 
de més i menys edat i el secretari de l’Ajuntament, que farà de secretari de la Mesa. 
Aquesta Mesa presidirà la sessió i efectuarà els tràmits consecutius fins al moment en 
què es proclami el batle o batlessa i prengui possessió del càrrec. 
 
Comprovada l’edat dels regidors i regidores electes pertoca formar la Mesa d’Edat al Sr. 
Fulgencio Coll Bucher  i la senyora Sandra Barceló Schwarz. Ambdues passen a ocupar 
el seu lloc a la presidència. 
 
Una vegada declarada constituïda la Mesa d’Edat, d’acord amb el punt 3 de l’article 195 
de la Llei de règim electoral, el secretari confirma que s’han comprovat les credencials 
o acreditacions de la personalitat dels electes trameses per la Junta Electoral de Zona 
així com la incorporació a l’expedient de l’acta d’arqueig i la rectificació de l’Inventari 
Municipal.  
 
El secretari anomena un a un els membres electes i aquests s’acosten a la Mesa i juren o 
prometen el càrrec. Després de cada presa de possessió la cap de Protocol els entrega la 
insígnia. Tornen al seu lloc. 
 
 A continuació, una vegada jurat o promès el càrrec per part dels 29 regidors, el 
president de la Mesa declara constituïda la corporació  de l’Ajuntament de Palma. 
 
2. Elecció de Batle. 
 
Es passa a l’elecció del batle/batlessa, per la qual cosa el secretari  llegeix l’article 196 
de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny del règim electoral general que diu el següent:  
 
“En la mateixa sessió de constitució de la corporació es procedeix a l’elecció del 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”.  
  
Es proposa fer l’elecció de batle o batlessa entre els caps de llista de les diferents 
formacions polítiques que són, el Sr. José Francisco Hila Vargas, el Sr. Julio Martínez 
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Galiano, el Sr. Fulgencio Coll Bucher, la Sra. Eva Maria Pomar Juan, el Sr. Alberto 
Jarabo Vicente i el Sr. Antoni Noguera Ortega,  mitjançant votació nominal. 
 
El secretari  llegeix la llista dels regidors per ordre alfabètic, els quals s’aixequen en ser 
nomenats i diuen el nom del candidat que voten: 
 
Juana María Adrover Moyano (PSIB-PSOE)  Sr. José F. Hila Vargas 
Monserrat Amat Ortega (VOX Actua- Baleares)  Sr. Fulgencio Coll Bucher 
Sandra Barceló Schwarz (VOX Actua- Baleares)  Sr. Fulgencio Coll Bucher 
Josep Lluís Bauzá Simó (C’s)   Sra. Eva Maria Pomar Juan 
Juana Maria Capó Navarro (C’s).   Sra. Eva Maria Pomar Juan 
Llorenç Carrió Crespí (MÉS-APIB)    Sr. José F. Hila Vargas 
Mercedes Celeste Palmero (PP)   Sr. Julio Martínez Galiano 
Fulgencio Coll Bucher (VOX Actua- Baleares  Sr. Fulgencio Coll Bucher 
Francesc Josep Dalmau Fortuny (PSIB-PSOE)   Sr. José F. Hila Vargas 
David Díez Herreros (PP) )     Sr. Julio Martínez Galiano 
Francisco Ducrós Salvá (PSIB-PSOE)    Sr. José F. Hila Vargas 
Alejandro Escriche Cots (C’s    Sra. Eva Maria Pomar Juan 
Adrián García Campos (PSIB-PSOE)     Sr. José F. Hila Vargas 
José Francisco Hila Vargas (PSIB-PSOE)   Sr. José F. Hila Vargas 
Alberto Jarabo Vicente (Podemos-EUIB)   Sr. José F. Hila Vargas 
Julio Martínez Galiano (PP) )    Sr. Julio Martínez Galiano 
Elena Navarro Duch (PSIB-PSOE)      Sr. José F. Hila Vargas 

Antoni Noguera Ortega (MÉS-APIB)    Sr. José F. Hila Vargas 
Monserrat Oliveras Ballarin (PP) )    Sr. Julio Martínez Galiano 
María del Carmen Palomino Sánchez (PSIB-PSOE  Sr. José F. Hila Vargas 
Angélica Pastor Montero (PSIB-PSOE)    Sr. José F. Hila Vargas 
Lidia Pérez Martínez (PP) )     Sr. Julio Martínez Galiano 
Ramon Vicenç Perpinyà Font (PSIB-PSOE)   Sr. José F. Hila Vargas 
Eva María Pomar Juan (C’s) .   Sra. Eva Maria Pomar Juan 
Sergio Rodríguez Farré (VOX Actua- Baleares)   Sr. Fulgencio Coll Bucher 
Rodrigo Andrés Romero (Podemos-EUIB)   Sr. José F. Hila Vargas 
Guillermo Sánchez Cifre (PP) )   Sr. Julio Martínez Galiano 
Neus Truyol Caimari (MÉS-APIB   Sr. José F. Hila Vargas 
Sonia Vivas Rivera (Podemos-EUIB)   Sr. José F. Hila Vargas 
 
A continuació el Secretari llegeix el resultat de la votació: 
Sr. Hila Vargas, 15 vots 
Sr. Julio Martínez Galiano, 6 vots 
Sr. Fulgencio Coll Bucher, 4 vots 
Sra. Eva Maria Pomar Juan, 4 vots 
 
El president de la Mesa manifesta que “Queda proclamado alcalde de Palma el Sr. José 
Francisco Hila Vargas” i demana al proclamat que s’acosti per a prendre possessió del 
càrrec de batle. 
 

M
IQ

U
E

L 
B

A
LL

E
S

T
E

R
 O

LI
V

E
R

 0
9-

07
-2

01
9 

A
ct

a



 

- 4 - 

A continuació el Sr. José Francisco Hila Vargas fa el jurament del càrrec de batle i se li 
fa entrega de la medalla, per part de la cap de Protocol, Sra. Puyalto,  i la vara per part 
del batle anterior, Sr. Antoni Noguera Ortega 
 
El batle passa a presidir l’acte. Els integrants de la Mesa van a ocupar el seu lloc als 
escons.  
 
El Sr. batle dirigeix unes paraules: 
 
Ara fa quatre anys, en aquest Saló de Sessions, començàvem un nou camí amb 
l’objectiu que Palma tornàs a ser una ciutat de futur. Veníem d’uns any de crisi, de 
retallades, durant els quals la ciutadania va patir molt. 
Els darrers anys hem treballat per revertir la situació i començar a fer posible una ciutat 
més oberta i més justa. Posàrem l’Ajuntament en marxa una altra vegada i engegàrem 
iniciatives i projectes perquè la ciutadania tornàs a sentir que l’Ajuntament estava al seu 
costat. Hem fet molt, però queda molt a fer. 
Vull agrair als companys i companyes que ens han acompanyat aquests anys i donar-los 
les gràcies per la feina feta. Heu estat indispensables. De forma especial, vull agrair al 
batle Noguera la tasca duta a terme durant el seu mandat, que ara tindrà continuïtat. I als 
nous membres de l’equip de govern, us dóno la benvinguda. Encetam un nou projecte 
que hem de convertir en realitat entre tots i totes. 
Aprofit aquest moment per posar en valor el suport de Més i Podem. Fem un bon equip, 
hem demostrat que la nostra col·laboració beneficia la ciutat i que junts som capaços de 
fer polítiques valentes basades en l’interès general. 
Avui també vull tenir paraules d’agraïment per als funcionaris i les funcionàries de la 
casa, que amb la seva feina fan possible que l’Ajuntament i la ciutat funcionin El seu 
treball prestigia i permet que puguem donar un bon Servei públic. 
Per últim, vull donar les gràcies a la ciutadania pel seu suport: ha dit que volia que el 
canvi continués i que Palma tingués, de nou, un govern progressista, una fita que s’ha 
aconseguit per primera vegada en 30 anys. 
Aquest fet, però, no em farà ser un batle que només vetlla per uns interessos concrets, 
seré el batle de tothom, ens hagi votat o no. Per això, vull estendre la mà a l’oposició 
per arribar a acords que beneficiïn Palma i que es basin en l’interès general. 
Com a batle de Palma, faré feina perquè el canvi que hem iniciat continuï i puguem 
seguir transformant Palma. Queda molt a fer, com ho demostren els 150 acords que hem 
signat i que són el nostre compromís amb la ciutadania, el nostre full de ruta. 
Un full de ruta que té uns eixos clars: 
·  L’habitatge centrarà l’acció de govern: la ciutadania ens ha transmès la necessitat 
d’articular polítiques que els ajudin a aconseguir o mantener un habitatge digne. Forem 
pioners en regular el lloguer turístic i en crear l’oficina antidesnonaments, hem des 
seguir sent pioners i valents perquè tothom pugui accedir a una casa. 
·  La mobilitat sostenible és una peça clau, imprescindible. És indispensable impulsar 
accions que minvin la pressió del trànsit a Palma i promocionar la mobilitat sostenible. 
·  Igual d’important és la millora del dia a dia de la ciutat, que haurà de compartir espai 
amb el civisme. 
·  La lluita contra el canvi climàtic es convertirà, també, en un altre dels eixos prioritaris: 
volem una Palma verda que respira. Els joves ens ho estau reclamant, sou un exemple 
per a nosaltres, us prenem la paraula i la fem nostra. 
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Per últim, la ciutat s’ha de diversificar: volem potenciar el creixement a través dels 
sectors innovadors, no ens hem de quedar enrere en la carrera tecnològica. Volem una 
prosperitat compartida. 
El nostre model de ciutat està orientat a les persones, com ho ha estat sempre que els 
progressistes hem governat. 
Volem bons serveis públics, barris connectats i plens de vida gràcies al petit comerç, 
barris segurs, amb identitat pròpia, amb més espai per als vianants, amb zones verdes i 
una bona xarxa de carrils bicis. 
Volem una ciutat que defensa els drets dels treballadors i les treballadores, que dóna 
oportunitats als joves. Aspiram a ser una ciutat de la qual sentir-mos orgullosos perquè 
està neta i té un bon transport públic. 
Un model de ciutat que creu en el poder transformador de la cultura. Un model de ciutat 
que defensi la diversitat, la pluralitat, la igualtat, la tolerància, que no tingui por a mirar 
el seu passat per tancar ferides. 
Un model de ciutat actiu i sense por a aixecar la bandera del feminisme. 
I precisament per tot això, sabem que un dels principals desafiaments que tenim per 
davant és no perdre la nostra identitat com a ciutat, la nostra ànima. I l’ànima de Palma 
resideix en la nostra cultura mediterrània, tan arrelada, i en la nostra qualitat de vida. 
Volem tenir cura de les coses petites que fan que la ciutat sigui més amable. Palma ha 
de ser de la ciutadania. No podem tenir èxit si no la cuidam, per a nosaltres l’èxit 
resideix en aconseguir que la gent es faci seva Palma. 
I ho volem assolir amb polítiques d’habitatge, amb l’impuls de la mobilitat sostenible, 
amb una Palma verda que estigui a l’alçada del nostres joves i, també, fer una ciutat 
cívica entre tothom. 
Com a batle, treballaré per tenir una bona Llei de Capitalitat i per seguir comptant amb 
recursos de l’impost turístic, i ho faré des de la col·laboració amb la presidenta i el 
Govern. Tenim més reptes que haurem de resoldre plegats com, per exemple, l’accés a 
l’habitatge. 
Ara us demano que em permeteu fer un apunt. Crec fermament en el poder de la política 
municipal i en la seva capacitat per transformar la ciutat. El municipalisme actua de 
forma directa en aquelles qüestions que afecten al dia a dia de la ciutadania: neteja, 
transport públic, els carrers, les voreres.... Per això, em compromet a millorar els serveis 
públics perquè pugueu estar 
orgullosos de la vostra ciutat. A canvi, us demano que en feu un bon ús. Palma és una 
obra col·lectiva que hem de cuidar entre tots i totes. 
Una altra de les coses que m’heu sentit a dir molts cops és que m’agrada estar a peu de 
carrer, un fet que, com a batle, mantindré. No em tancaré al despatx perquè per conèixer 
les necessitats de la ciutat s’ha de trepitjar el carrer. I a mi m’agrada estar al carrer, 
xerrar amb la gent i preocupar-me per les seves necessitats. Sóc un batle de fets més que 
de paraules, de realitats més que de possibles, humil i compromès amb Palma. 
Ser batle de Palma és un orgull per a mi. Heu de saber que faré feina i lluitaré cada dia 
per la nostra ciutat. M’hi dedicaré en cos i ànima perquè pugueu sentir-vos orgullosos 
de la nostra ciutat. 
El canvi continua. 
Gràcies a tothom. 
 
S’aixeca la sessió 
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El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
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