Acta de sessió del Ple de l'Ajuntament

Identificació de la sessió
Núm.: 8/2015
Caràcter: constitutiu
Dia: 13 de juny de 2015
Hora: de 12 a 12:45 h, en primera convocatòria
Lloc: Saló Gòtic de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca
Assistents
Regidors i regidores
electes:

Secretària accidental:

Sra. Joana Maria Gomila Lluch
Sr. José Antonio Juaneda Mercadal (IND)
Sra. Marta Marquès Seguí (IND)
Sr. José López Bosch (IND)
Sr. Oriol Baradad Baldomà
Sra. Laura Anglada Seara (IND)
Sr. Joan Josep Pons Anglada
Sra. Ana María Bagur López (IND)
Sr. Juan David Benejam Escanellas
Sra. Rita María Lorente Taltavull (IND)
Sra. Nuria Torrent Pallicer (IND)
Sr. Juan Carrasco Domingo
Sra. Noemí Camps Villalonga
Sr. Juan Andrés García Corro
Sra. Carolina Cerdá Pons
Sr. Joan Salord Justo (IND)
Sra. Natividad Isidora Benejam Bagur
Sr. Sergio Servera Moreno
Sra. Georgina Dávila Buriello
Sr. Juan Triay Lluch
Sr. Antonio Florit Pons

(PSM MxM)
(PSM MxM)
(PSM MxM)
(PSM MxM)
(PSM MxM)
(PSM MxM)
(PP)
(PP)
(PP)
(PP)
(PP)
(PP)
(PSOE)
(PSOE)
(PSOE)
(PSOE)
(GxC)
(GxC)
(GxC)
(UPCM)
(UPCM)

Sra. Ester Allès Coll

Absents
Hi assisteixen tots.
Ordre del dia
1. Constitució de la Mesa d'Edat.
2. Comprovació de credencials.
3. Jurament o promesa dels regidors i de les regidores.
4. Elecció del batle o de la batlessa.
5. Jurament o promesa del batle o de la batlessa i presa de possessió.
6. Posada a disposició dels regidors electes de l'acta d'arqueig extraordinari i comprovació de
l'inventari de béns i drets de la corporació.
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Desenvolupament de la sessió
En compliment del que està previst a l'article 195 de la Llei orgànica 5/1985 i al 32 del
Reglament orgànic municipal i als efectes de celebrar sessió constitutiva de l'Ajuntament, es
reuneixen tots els regidors i regidores electes en les darreres eleccions convocades per l'RD
444/2007 de 2 d'abril.
(1) Constitució de la Mesa d'Edat i (2) comprovació de credencials
La secretària accidental de la corporació dóna lectura seguidament a l'article 195 de la Llei
orgànica 5/85, de 19 de juny, sobre règim electoral general (LOREG) i manifesta a
continuació que tots els senyors regidors electes han presentat les seves credencials així
com també la declaració de béns i activitats a efectes del registre d'interessos dels membres
de la corporació.
La secretària accidental manifesta que s'incorporen als expedients les credencials dels
senyors regidors, havent-se comprovat la data de naixement dels mateixos i resultant que el
Sr. Antonio FLORIT PONS és el regidor electe de major edat, i el Sr. Juan CARRASCO
DOMINGO és el regidor electe de menor edat, quedant per tant formada la Mesa d'Edat pels
dos regidors esmentats, actuant de secretària de la mateixa la secretària accidental de la
corporació, Sra. Ester Allès Coll.
3. Jurament o promesa dels regidors i de les regidores
Comprovat que han comparegut la totalitat dels membres que componen la corporació, i que
són 21, i jurament previ o promesa prestat personalment per cadascun d'ells de complir
fidelment les obligacions del càrrec de regidor i/o regidora amb lleialtat al Rei i guardar i fer
guardar la Constitució com a norma fonalmental de l'Estat, el president de la Mesa, el Sr.
Antonio FLORIT PONS, declara legalment constituïda la nova corporació i que ho és de la
forma següent:
Sra. Joana Maria Gomila Lluch
Sr. José Antonio Juaneda Mercadal (IND)
Sra. Marta Marquès Seguí (IND)
Sr. José López Bosch (IND)
Sr. Oriol Baradad Baldomà
Sra. Laura Anglada Seara (IND)
Sr. Joan Josep Pons Anglada
Sra. Ana María Bagur López (IND)
Sr. Juan David Benejam Escanellas
Sra. Rita María Lorente Taltavull (IND)
Sra. Nuria Torrent Pallicer (IND)
Sr. Juan Carrasco Domingo
Sra. Noemí Camps Villalonga
Sr. Juan Andrés García Corro
Sra. Carolina Cerdá Pons
Sr. Joan Salord Justo (IND)
Sra. Natividad Isidora Benejam Bagur

(PSM MxM)
(PSM MxM)
(PSM MxM)
(PSM MxM)
(PSM MxM)
(PSM MxM)
(PP)
(PP)
(PP)
(PP)
(PP)
(PP)
(PSOE)
(PSOE)
(PSOE)
(PSOE)
(GxC)
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Sr. Sergio Servera Moreno
Sra. Georgina Dávila Buriello
Sr. Juan Triay Lluch
Sr. Antonio Florit Pons

(GxC)
(GxC)
(UPCM)
(UPCM)

[Es fa constar que els membres han estat cridats per ordre de llistes electorals de major a
menor número de sufragis obtinguts en el procés electoral del proppassat dia 24 de maig. En
penúltim lloc el Sr. Juan Carrasco Domingo (regidor electe de menor edat) i en últim lloc, el
Sr. Antonio Florit Pons (regidor electe de major edat).
També es fa constar que els regidors electes, Sra. Joana Maria Gomila Lluch, Sra. Marta
Marquès Seguí, Sr. Oriol Baradad Baldomà, Sra. Laura Anglada Seara, Sra. Natividad Isidora
Benejam Bagur, han afegit a la fórmula de promesa l'expressió “per imperatiu legal”; el Sr.
Oriol Baradad Baldomà ha afegit “per imperatiu legal i sense renunciar al dret a decidir del
poble de Menorca; i el Sr. Sergio Servera Moreno ha afegit “per mandat ciutadà” en lloc de
“per imperatiu legal”
La Sra. Núria Torrent Pallicer va emprar la fórmula de jurament.]
4. Elecció del batle o de la batlessa
Seguidament el president de la mesa, el Sr. FLORIT PONS, sol·licita a la secretària
accidental que doni lectura a l'article 196 de la Llei orgànica 5/85 de règim electoral general,
el qual estableix el procediment per a l'elecció de l'Alcaldia; una vegada realitzada se
sol·licita dels senyors regidors caps de les llistes que manifestin si són candidats a l'Alcaldia,
a la qual petició contesten, manifestant la Sra. Joana Maria GOMILA LLUCH que és
candidata per la llista del PSM Més per Menorca, el Sr. Joan Josep PONS ANGLADA
manifesta que és candidat per la llista del Partit Popular (PP), la Sra. Noemí CAMPS
VILLALONGA manifesta que no és candidata per la llista del Partit Socialista Obrer Espanyol
(PSOE), la Sra. Natividad I. BENEJAM BAGUR manifesta que no és candidata per la llista de
Gent x Ciutadella (GxC), el Sr. Juan TRIAY LLUCH manifesta que és candidat per la llista de
la Unió des Poble de Ciutadella de Menorca (UPCM).
A continuació la Sra. Secretària, indica que s'ha de procedir a la votació per a l'elecció de
l'alcalde, manifestant que a l'efecte es procedirà a la votació secreta per la qual cosa es
repartirà una papereta a cada regidor a la qual es marcarà el vot respectiu amb una creu,
s'introduirà la papereta en un sobre i aquest es dipositarà dins de l'urna, a mesura que siguin
cridats els regidors, per ordre de partits més o menys votats, i segons el seu lloc en la llista
electoral respectiva.
Efectuada la votació mitjançant paperetes secretes dipositades a l'urna i realitzat l'escrutini
es produeixen els resultats següents:
Nom del candidat

Núm. vots

Joana Maria GOMILA LLUCH
Joan Josep PONS ANGLADA
Juan TRIAY LLUCH

13 vots
6 vots
2 vots

Total de vots emesos

21 vots
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Havent obtingut 13 vots la candidata que encapçala la llista del PSM Més per Menorca, la
Sra. Joana Maria GOMILA LLUCH, ha obtingut la majoria absoluta i de conformitat amb
l'article 196 de la Llei orgànica 5/85, de 19 de juny, de règim electoral (LOREG) resulta
l'alcaldessa electa i és proclamada alcaldessa de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca.
5. Jurament o promesa del batle o de la batlessa i presa de possessió
Acte seguit i de conformitat amb els articles 18 de l'RDL 781/86 i 40 del Reglament
d'organització i funcionament de règim jurídic de les entitats locals l'alcaldessa Joana Maria
GOMILA LLUCH, promet el seu càrrec com a alcaldessa de la corporació, davant el president
de la Mesa, per mitjà de la fórmula legal següent:
Promet complir fidelment les obligacions del càrrec d'alcaldessa, per imperatiu legal, amb
lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat.
El president de la Mesa li lliura la vara de comandament.
A continuació, el president declara dissolta la Mesa d'Edat i passar a presidir la sessió
l'alcaldessa, que dóna la paraula als portaveus dels grups municipals.
Intervé el Sr. Triay Lluch: Com a portaveu d'UPCM vull que les nostres primeres paraules en
aquest nou mandat, siguin per agrair en nom del nostre grup municipal la confiança que han
tornat a dipositar més de 1.000 ciutadellencs en UPCM permetent-nos mantenir la nostra
representació de 2 regidors, augmentant lleugerament el nostre percentatge que ha passat
del 8,93 al 9,53% dels vots emesos; per agrair a títol personal l'honor d'haver estat elegit per
tercera vegada per formar part de la corporació municipal de Ciutadella i per oferir una
vegada més a tots els grups polítics municipals sense excepció, la col·laboració i el suport
d'UPCM per a tot el que sigui positiu per Ciutadella. Continuarem en la nostra línia de
sempre de defensar totes les propostes per millorar la nostra Ciutat vénguin d'on vénguin. I
per descomptat que fem extensiu aquest oferiment a tots els ciutadans i associacions. Les
principals novetats d'aquest mandat són que és la primera vegada des de la legislatura 19871991 que l'esquerra té majoria absoluta a l'Ajuntament de Ciutadella i el retrocés del
bipartidisme, ja que els que fins ara havien estat els dos partits més grans a nivell d'Espanya
i de Ciutadella han passat dels 16 regidors que sumaven en conjunt en 2007, als 15 que van
obtenir el 2011 i als 10 que tenen ara en aquest Consistori. Des de la discrepància
ideològica, és d'obligada cortesia donar l'enhorabona al PSM per ser el partit més votat i a
Gent x Ciutadella pels resultats obtinguts. La seua trajectòria en el temps dirà si estan a
l'altura de les esperances suscitades i de les promeses fetes pel que fa a sous, dedicacions
exclusives i altres coses. Vull recordar a l'alcaldessa, que el seu partit va tenir durant molts
de mandats dos regidors que feien oposició en minoria enfront de governs que comptaven
amb majories absolutes: Salvant diferències ideològiques, es tracta exactament de la
mateixa situació en què actualment es troba UPCM respecte del seu govern, els desitj que,
tal com han anunciat, sàpiguen administrar la seua majoria absoluta sense caure en la
deplorable dinàmica del rodillo que s'aplicava, per exemple, en la més desgraciada
legislatura que es recorda a Ciutadella, la legislatura que va anar dels anys 2003 al 2007. En
aquell mandat plagat de presumptes malversacions com els casos Nerer i CITUR, al partit al
qual pertany la Sra. Alcaldessa li van aprovar una sola moció en quatre anys. Aquesta
desastrosa pràctica política, es va acabar totalment amb l'entrada d'UPCM a l'Ajuntament,
perquè UPCM —des del govern i des de l'oposició— sempre ha votat a favor de totes
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aquelles propostes que hem considerat bones per al nostre poble [Ciutadella], fins i tot quan
fer-ho va implicar nombroses vegades desmarcar-nos d'un altre grup polític municipal amb el
qual vam compartir govern durant deu mesos en el transcurs del mandat 2007-2011.
Esperam que sàpiguen governar amb els peus a terra, allunyats d'utopies, centrats en
l'atenció de les necessitats de la ciutadania a través d'una correcta gestió dels recursos
municipals, sense tirar per la borda aspectes tan positius com la millora de la situació
econòmica de l'Ajuntament aconseguida —sense augmentar imposts com l'IBI— a través del
consens de tots els grups polítics municipals dins el marc del Pla de sanejament. Bastantes
mesures que proposàvem en el programa d'UPCM, estan plasmades de qualque manera en
els acords dels partits que formaran aquest nou govern, per la qual cosa lògicament ens
semblen encertades i les respaldarem, és el cas d'elaborar un Pla de manteniment de
mobiliari urbà, immobles i instal·lacions municipals; continuar amb la tendència de mantenir
uns serveis socials adequats a les creixents necessitats de la població, exigir l'esmena a tota
la mesura del possible de les deficiències i mancances detectades al Teatre des Born així
com les corresponents responsabilitats pels perjudicis irreversibles que s'hagin causat,
l'entrega urgent i execució del projecte d'equipament escènic; la captació de fons europeus
per a l'execució del projecte de l'Escola de Música; el seguiment constant i millora de la
qualitat de la neteja viària; l'adjudicació dels serveis funeraris; l'execució de l'estació
d'autobusos; l'adjudicació de la concessió del quiosc des Born. D'acord amb el nostre
programa, pensam que és necessari projectar el futur ús cultural de Can Saura, però no des
de la improvisació i la precipitació, sinó sobre la sòlida base d'un estudi econòmic realista i
viable que cal realitzar. Per la nostra banda també creim que és important fer feina per
desbloquejar el conveni sobre l'aparcament subterrani previst a la plaça de la Pau i seguir
avançant en la creació del banc d'aliments per a la qual ja s'han donat alguns passos ferms
des de la Regidoria de Serveis Socials, com el compromís d'aportar 1.000 euros mensuals
per a la compra d'aliments frescos. Volem un ajuntament menys prepotent, en què s'admetin
els errors en tost de tapar-los i en el qual ningú presumesqui de cometre nyaps. Volem un
ajuntament que doni explicacions, perquè explicar-se és la primera obligació en política i
rebre explicacions és el primer dret del poble. Volem un ajuntament més transparent, que
vagi sempre amb la veritat per davant. Volem un ajuntament amb capacitat de gestió, més
eficient en una paraula, en el qual es facin les coses al seu temps en tost d'arribar tard a tot.
Volem un ajuntament més valent, que resolgui problemes en tost d'ignorar-los o ajornar-los.
Volem un ajuntament més humà i més proper al ciutadà. Si el nou govern i l'alcaldessa —a
qui ens toca ser els primers a felicitar— respecten aquests principis no els faltarà el suport
d'UPCM, de la mateixa manera que trobaran una oposició lleial però decidida i frontal si es
desvien dels mateixos. Les paraules "sort i ventura" tenen un significat especial en aquestes
festes, i encara més quan el primer repte d'aquest mandat serà fer feina amb molt pocs dies
per davant en la implantació del Pla d'autoprotecció dels Jocs des Pla, una prioritat en la qual
per descomptat poden comptar amb tota la col·laboració que estigui en les mans d'UPCM
donar. Enhorabona Joana. "Sort i ventura" a aquesta desena corporació municipal 20152019, "sort i ventura" a tots els grups que la formen i sobretot vull desitjar "sort i ventura a tot
el poble de Ciutadella". Gràcies, Sra. Alcaldessa.
Intervé la Sra. Benejam Bagur: En aquest moment solemne, primerament, vull felicitar al nou
consistori i la nostra nova alcaldessa, na Joana Gomila. Les meues seran unes paraules
senzilles per, senzillament, traslladar el sentiment d'un grup de ciutadans que s'han sentit
decebuts i assetjats per un model rígid, gens participatiu i, menys, satisfactori. Ja sabem que
no sempre és bo mirar cap endarrere, quan mires cap endarrere de forma constant, per
criticar o per alabar, sol ser perquè no tens projecte de futur. I aquest no seria el nostre cas.
Però sí que vull fer una mirada ràpida cap endarrere per recordar l'enorme càrrega, treball,
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tensions, fins i tot, processos injustos per als quals hem hagut de passar per trobar-nos avui
aquí. Amb aquesta mirada vull agrair a tots els companys de l'agrupació que han treballat
tant de forma altruista, una forma de treballar que implica el sacrifici propi per al bé comú; a
les famílies que són sense dubte, i ho hem vist en els darrers anys, els pilars de la nostra
societat. Gràcies a ells i també a tots els ciutadellencs i ciutadellenques que d'aquí i d'allà
que han confiat en el nostre projecte. Avui esteim decidits a emprendre un nou camí junts on
tots puguem opinar, participar i junts decidir el que consideram millor i important per a
Ciutadella, per als fillets, per als joves, per als avis, per als empresaris, per als comerciants,
per a la gent del poble i per a la gent del camp. Avui comença un nou camí amb molt que
construir, un camí on hem de caminar junts demanant però sense por. Agrupacions com la
nostra governaran avui ciutats com Barcelona i Madrid. El poble és sobirà i clama un canvi.
Començam un camí on la preocupació dels ciutadans ha de ser la nostra preocupació on la
seva desesperació sigui la nostra i així també les alegries de la gent han de ser les nostres i
ens facin sentir, no només polítics sinó humans, persones, gent, gent per a Ciutadella.
Aquest camí l'hem de fer també amb els funcionaris municipals que no han d'oblidar mai que
són servidors d'un bé públic, la seva eficàcia i entrega, a més de la seva amabilitat i cortesia
amb el poble que necessita dels seus serveis. Ells contribuiran amb el seu esforç a la
realització d'aquest projecte. Tenim clar que aquest camí no serà planer però sí llarg. Esteim
convençuts però que la transparència, honestedat i humilitat són les eines que necessitam i,
segurament així l'insomni serà més lleuger. Fins aquí brindam la mà i el nostre suport i
confiança més sincera als nostres companys i companyes del govern i, evidentment, a tots
els grups en representació d'aquest consistori. Estimats companys, tota política que no
facem nosaltres serà feta en contra nostra. Moltes gràcies a tots i totes.
Intervé la Sra. Camps Villalonga: Gràcies, Sra. Alcaldessa. Servir al nostre poble
representant els ciutadans i ciutadanes és sens dubte un fet que ens omple de satisfacció,
tant a jo com als meus companys. Per açò, ens van presentar i així ens comprometem avui a
fer-ho amb rigor, fermesa i honestedat. Les necessitats, les aspiracions i les esperances
d'aquest poble són allò que ens motiva a posar totes les energies per fer de Ciutadella una
ciutat cohesionada, pròspera, innovadora, exemple de bon govern, territorialment sostenible i
amant de la cultura. La voluntat popular que es va manifestar el passat 24 de maig ens ha
ofert la possibilitat d'acordar un govern entre tres partits, amb uns objectius comuns i amb un
programa que nosaltres afrontam amb il·lusió i esperança, però també amb sensatesa i
realisme. El nostre lema de campanya va ser Preparats per a una nova Ciutadella i aquesta
serà la nostra contribució en aquest govern: posar aquesta predisposició, aquesta preparació
al servei d'aquest canvi que necessita la nostra ciutat per recuperar l'empenta, la il·lusió i les
ganes de progressar. De bon començament ens vam fixar uns principis que ens havien de
guiar en la nostra acció i que vull posam a disposició del nou govern que es constituirà:
orientació a la ciutadania per satisfer les seves necessitats, participació ciutadana per estar
al costat de la gent, transparència perquè se sàpiga què feim i per què, responsabilitat i
rendició de comptes, iniciativa pública per aconseguir recursos i dinamitzar la gestió
municipal i, finalment, igualtat d'oportunitats i solidaritat entre les persones. Els ciutadans i
ciutadanes no van donar majoria a cap partit i sí que ens van donar el missatge que havíem
de ser capaços d'entendre'ns en benefici de Ciutadella. I així ho hem fet i ho hem expressat
amb el nostre vot, donant suport a la senyora Joana Gomila perquè com a alcaldessa lideri i
coordini un nou equip de regidors per dur endavant un nou projecte per a una nova
Ciutadella. Els reptes que tenim són molts però el primer de tot són les persones. Som
conscients que la crisi ha castigat més a les persones amb menys recursos i que ha
incrementat la desigualtat entre uns i altres. Els socialistes hem fet sempre una aposta clara
pel benestar de la gent i per açò volem que els serveis socials del municipi siguin una eina
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potent i eficaç que satisfaci les seves necessitats. El benestar de les persones passa també
per gaudir de la cultura. Un poble culte és un poble cohesionat, preparat per afrontar les
adversitats i amb il·lusió cap al futur i el nostre poble té un gran potencial cultural amb el seu
teixit associatiu que no necessita altra cosa que el suport públic. Per açò, la Fundació
Ciutadella Cultura, serà un òrgan imprescindible al servei d'aquests objectius. De tot és sabut
que Ciutadella pateix una certa ralentització econòmica. El nostre comerç de proximitat amb
l'ambient de carrer que en altre temps era l'enveja de tota Menorca ha anat decaient
lentament. El sector turístic, vertader motor de la nostra economia pateix una manca
d'orientació que fa que necessiti de noves iniciatives; d'eixamplar horitzons; de definir nous
marcs d'actuació des de la perspectiva d'un turisme actiu, cultural i patrimonial, saludable i
sostenible que vagi més enllà de l'estacionalitat tradicional. Si l'Ajuntament està per servir, els
serveis urbans en són la primera raó de ser; la millora i el manteniment de la via pública, la
neteja, el servei d'aigües, tot ha de contribuir a fer una ciutat més amable. I tot açò serà
possible amb uns recursos humans satisfets de servir els seus conciutadans, amb
compromís de servei públic i amb una feina ben feta. Esperam ser dignes de la confiança
que ens heu donat. No volem que únicament expresseu la vostra voluntat fins d'aquí a quatre
anys sinó que ens acompanyeu, ens feu propostes i esteu atents a la vida municipal dia a dia
perquè Ciutadella som tots. Finalment, en nom dels meus companys de grup, vull felicitar
cordialment a tots els membres del consistori, els dels grups que formarem govern però
especialment els que estaran a l'oposició, el Partit Popular encapçalat pel senyor Juanjo
Pons i d'UPCM amb el senyor Joan Triay, perquè els necessitam a tots, cadascú des del seu
lloc perquè entre tots sapiguem dignificar aquesta institució i perquè al final d'aquests quatre
anys ens sentim orgullosos d'haver servit a Ciutadella. Moltes gràcies.
Intervé el Sr. Pons Anglada: Bon dia, alcaldessa, regidors, serveis de la casa, batles i
batlesses, amics i públic assistent. És un honor per a noltros ser nomenats avui regid ors del
nostre estimat municipi: Ciutadella. Xerr en nom de tots els meus companys de grup
municipal popular, primer de tot per a donar les gràcies més sinceres a tots els ciutadellencs
que van complir amb el seu deure dia 24 de maig. I ho faig especialment amb els que els van
donar, a noltros, la seua confiança. El primer que vull fer és agrair la feina feta a l'equip de
govern de la passada legislatura i també als membres de l'oposició aquests darrers quatre
anys, així com també en els altres que ens han precedit. Però el que em correspon avui fer
és deixar constància davant de tots vostès del nostre compromís amb Ciutadella i als
ciutadellencs, avui començam una nova etapa amb voluntat de fer feina en positiu des de la
serenitat, el respecte, el rigor i l'estima que tenim a la nostra població i a tots els seus
representants que avui som aquí nomenats. El nostre compromís és màxim i volem aportar el
màxim. Ho farem amb humilitat des de la posició de grup municipal a l'oposició tal com han
volgut els ciutadellencs. Ens correspon acatar la voluntat popular i defensar la mateixa que
ens permet ser avui aquí, i farem des de la responsabilitat que suposa ser representants del
poble i servidors públics; i, sobretot, ho farem donant exemple i sent part de la solució. Tenim
a davant quatre anys apassionants i que segur no oblidarem mai, on fer feina per a les
persones i el nostre municipi ha de ser el principal objectiu. Des de l'oposició ens oferim al
poble, som els seus regidors, esteim a la seua disposició per a escoltar, atendre i solucionar
tot el que estigui en les nostres mans. Ens presentàvem a aquestes eleccions amb un
programa ple de propostes realistes i positives per a Ciutadella, que intentarem dur a terme
amb propostes cap a l'equip de govern. De la mateixa manera ens sumarem a les propostes
que considerem són beneficioses per al nostre municipi i vetlarem perquè la gestió, les
prioritats i les polítiques de l'equip de govern siguin en benefici de tots els ciutadellencs.
Volem donar l'enhorabona a la senyora Joana Maria Gomila i a tot l'equip de govern format
pel PSM Més per Menorca, el PSOE i Gent x Ciutadella i animar-los a comptar amb noltros.
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De la mateixa manera que volem felicitar també a UPCM per mantenir la seua representació
municipal i ens oferim també a ells perquè en tot allò que puguem estar d'acord impulsar-ho
de manera conjunta. Estic segur que són més les coses que ens uneixen que no ens
separen. Planifiquem, impulsem els projectes i decisions que són ben rebudes per a tots i
facem feina amb aquelles coses que veim de forma diferent, amb voluntat d'arribar a acords;
el nostre poble segur que ens ho agrairà. Sort i ventura a tots. Gràcies.
Intervé l'alcaldessa: Bon dia a tots i benvinguts. És un gust veure avui aquest Saló Gòtic de
l’Ajuntament de Ciutadella ple a vessar. Vull agrair-vos la vostra assistència en aquest acte
de constitució del nou consistori i esperem que puguem ser capaços d’engrescar-vos a
seguir assistint als propers plenaris on es prenen les decisions importants per al poble de
Ciutadella.
Abans de res, vull donar la benvinguda a tots els regidors, especialment, als que per primera
vegada formaran part d’aquest consistori. La tasca que avui anam a començar és motivadora
i il·lusionant perquè no té altre objectiu que treballar per millorar Ciutadella i el benestar de
les persones que hi vivim.
Agrair, també, a tots els ciutadans que vau confiar amb tots nosaltres, davant els quals ens
comprometem a treballar de valent. Tot i que també tindrem ben present a la resta de
ciutadans que per un motiu o altre no van assistir a les urnes, mostra del desencant de part
de la societat envers la política. Intentarem que al llarg d’aquesta legislatura tornin a confiar
amb la tasca política.
Crec en una democràcia plural on la convivència entre diferents ideologies és possible i, a
més, crec que necessària. Avui, les tres visions polítiques i socials –PSM Més per Menorca,
PSOE i Gent x Ciutadella— que, a través de les urnes, hem esdevingut majoritàries
conformam un nou equip de govern. Per açò el meu agraïment també va dirigit als regidors
dels PSM Més per Menorca, del PSOE i de Gent x Ciutadella que gràcies a la seva
disponibilitat i bona feina han fet possible que avui jo pugui presidir aquest nou consistori. A
més, com que esteim convençuts que hem de fer feina des de la diversitat i la pluralitat,
estenem també la mà als regidors del PP i d’UPCM, a qui també agraïm la seua
predisposició demostrada fins a dia d’avui.
Tenir programa és fonamental, però saber com governaràs conjuntament és vital. Avui
començam un nou projecte, que jo coordinaré com a batlessa de Ciutadella, però amb un
bon equip de persones preparades a primera línia, persones compromeses, responsables i
transparents i que tot i tenir inquietuds diverses volen fer feina i gestionar d’una manera
diferent i amb l’objectiu de millorar Ciutadella, escoltant i implicant als seus vesins.
Volem que l’Ajuntament assumeixi el paper que li pertoca amb una gestió planificada i
coordinada i reactivant la política municipal, acompanyant i donant suport a la tasca de les
entitats, associacions, sectors econòmics i ciutadans. La societat ha de formar part de les
decisions que es prenen, perquè les decisions ens afecten a tothom, i per poder créixer fentse responsable de tot allò que passa.
La política municipal no pot estar tan enfora de la ciutadania, no podem permetre que la
percepció de la societat sigui que els qui tenen el poder de canviar les coses, únicament, són
els polítics, i per açò, l’Ajuntament obrirà les seues portes de bat a bat perquè els ciutadans
hi entrin, creant una connexió amb els poders públics i fent política agafats de la mà. Però
8

Acta de sessió del Ple de l'Ajuntament

els polítics també hem de ser capaços de sortir al carrer per escoltar i compartir les
inquietuds dels ciutadans.
Ens comprometem a promoure els espais de debat i de presa de decisions amb els ciutadans
per la qual cosa tornarem a reactivar tots els òrgans de participació ciutadana de manera
periòdica i farem del Consell de Ciutat el veritable òrgan de consulta i participació ciutadana
en el qual es puguin debatre els grans eixos de la política municipal.
Un nou temps polític, demana un govern que defensi les persones, que són el gran capital
del nostre poble, sense deixar-les de banda i amb el compromís de garantir la seva dignitat i
la qualitat de vida atenent les seves necessitats, potenciant els serveis a les famílies i
assegurant la igualtat d’oportunitats per transformar les dificultats socials en oportunitats de
futur.
Per altra banda, ens comprometem a fer tot el que estigui al nostre abast per reactivar
l’economia i potenciar la riquesa que Ciutadella ja té perquè sigui el vertader motor econòmic
esdevenint, així, una ciutat emprenedora. Pel que demanarem la implicació de les altres
administracions i de la iniciativa privada per poder tirar endavant molts dels projectes que
tenim damunt la taula com són el teatre de Born i Can Saura, l’escola de música, l’estació
d’autobusos, els jutjats, el centre d’alzheimer, els equipaments culturals, esportius, socials i
turístics, ...
En definitiva, defensarem l’ interès general, cercant un equilibri entre l’activitat econòmica i el
benefici social, fent de la participació, la transparència i la rendició de comptes les nostres
senyes d'identitat.
Avui començ un nou camí com a batllessa de Ciutadella que no hagués estat possible sense
la vostra implicació i confiança. Però sobretot sense el recolzament incondicional del meu
marit i els meus fills.
Vull tenir un agraïment molt especial per als meus pares per l’educació en valors que em van
donar, per lluitar perquè fills de famílies obreres, com jo i els meus germans, tinguéssim els
estudis i formació, que ells no van poder tenir, i que estaven convençuts que eren la clau que
obrien les portes a les oportunitats. Per transmetre’m la importància de lluitar entre tots pel
bé comú sense esperar res a canvi. I malgrat que mon pare, que avui m’acompanya, no en
serà massa conscient, estic convençuda que seria la culminació de la lluita constant que ell,
juntament amb la meua mare, van començar fa molts anys. I per açò, amb uns versos de la
cançó Esperança de Txarango els vull dir :
“Un viatge llarg, hem caminat amb el cor
La nit, el fred, el plor omplirem amb cançons.
Contra la guerra, contra l’oblit, contra la por; Esperança
Tornarem a començar. Som un riu que sempre avança”
Gràcies a tots per haver estat avui aquí.
Després d'aquestes intervencions, conclou l'acte l'alcaldessa, que manifesta el següent:
Gràcies a tots. Esperam no decebre-us i estic convençuda que tots els regidors que formam
part d'aquesta nova corporació, tant els que estiguem a l'equip de govern com a l'oposició
farem una gran feina perquè tots esteim molt il·lusionats, tots esteim molt preparats, tots
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tenim moltes ganes de fer que Ciutadella avanci... I jo pens que tots ens comprometem que
realment açò sigui una realitat i que pugueu venir a dir-nos totes aquelles coses que creim
que milloraran Ciutadella perquè tots estarem oberts, estiguem o no a l'equip de govern. Per
tant, confiam noltros en les persones; confiam en tots voltros que avui heu assistit en aquest
plenari; a tots els que no hi han pogut assistir i confiam, per descomptat, en la bona feina que
farem tots aquests quatre anys per a Ciutadella. Moltes gràcies.
6. Posada a disposició dels regidors electes de l'acta d'arqueig extraordinari i
comprovació de l'inventari de béns i drets de la corporació
I, en no haver-hi més assumptes a tractar, l'alcaldessa aixeca la sessió, de la qual s'estén
aquesta acta, que, com a secretària accidental, certific.
La secretària accidental

Vist i plau
L'alcaldessa
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