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ACTA NÚM. 6 DE LA SESSIÓ CONSTITUTIVA DE LA NOVA CO RPORACIÓ, 
CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT PLE 

EL DIA TRETZE DE JUNY DE DOS MIL QUINZE 
 

ASSISTENTS 
 
José Juan Aguiló Ramis 
Juan Escalas Noceras 
Martí Fornés Carbonell 
Margalida Maria Forteza Bennasar 
Rafel Gelabert Boyeras 
Jaume Payeras Serra 
Maria Perelló Cladera 
Miquel Porquer Tugores  
Margalida Portells Sastre 
Damiana Ramis Ramis 
Antoni Serra Sastre 
Martí Siquier Sastre 
Miquel Àngel Tortell Frontera 

 
A la Sala de Sessions de l’Ajuntament de Muro, essent el dia 13 de juny de 2015, es 
reuneix l’Ajuntament Ple, prèvia convocatòria i citació feta en legal forma a l’objecte de 
celebrar sessió constitutiva de la nova Corporació. 
 
Hi són presents la interventora interina Esperança Massanet Forteza, i el secretari interí, 
Sr. Francisco Sabater Mulet, per donar fe de l’acta. 
 
Convocada la sessió per a les 12’00 hores, es declara oberta la mateixa essent l’hora 
assenyalada, i es tracten els següents punts de l’ordre del dia: 
 
1.- CONSTITUCIÓ DE LA MESA D’EDAT.  
 
Inicia la sessió el secretari per explicar com s'ha de constituir la Mesa d'Edat. Així, diu 
que segons disposa l'article 195.2 de la Llei orgànica de règim electoral general 
(LOREG) i l'article 37 del Reial Decret 2568/1986 de 28 de novembre del Reglament 
d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF): “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.” Els regidors de major i de menor edat són, respectivament el Sr. Juan Escalas 
Noceras i el Sr. Martí Siquier Sastre, els quals passen a constituir la Mesa d’Edat i 
ocupen el lloc destinat a la mateixa 
 
2.- COMPROVACIÓ DE LES CREDENCIALS DELS REGIDORS I DE LA 
PRESENTACIÓ DE LES DECLARACIONS DE CAUSES DE POSSIBLE 
INCOMPATIBILITAT I D’ACTIVITATS I DE BÉNS PATRIMONI ALS. 
 
A petició del president de la Mesa d’Edat, el secretari de la Corporació intervé dient que 
dóna fe de què obren a l’Ajuntament les credencials i les declaracions de causes de 



 2 

possible incompatibilitat i d’activitats i de béns patrimonials dels tretze regidors electes, 
presents a la sessió plenària. 
 
3.- JURAMENT O PROMESA DELS REGIDORS I REGIDORES, I  PRESA DE 
POSSESSIÓ DELS CÀRRECS. 
 
El Sr. Juan Escalas, com a president de la Mesa d’Edat, procedeix a la lectura de la 
fórmula de jurament/promesa: 
 
¿Jurau o prometeu per la vostra consciència i honor de complir fidelment les 
obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Muro, amb lleialtat al Rei, i de 
guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat? 
 
El secretari procedeix a nomenar un a un els regidors per ordre alfabètic els quals van 
prenent possessió del seu càrrec.  
 
El Sr. Jaume Payeras respon amb la paraula “promet”, i afegint l’expressió “per 
imperatiu legal, tot respectant el dret de decidir del meu poble. Com a Regidor electe 
per Muro 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. Si així no ho fes que aquests m’ho reclamin”. 
 
El Sr. Miquel Àngel Tortells respon amb la paraula “promet” , i afegint l’expressió “per 
imperatiu legal, tot respectant el dret de decidir del meu poble. Com a Regidor electe 
per Muro 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. Si així no ho fes que aquests m’ho reclamin”. 
 
Una vegada que tots els regidors electes han pres possessió del càrrec, es declara 
constituïda la Corporació. 
 
4.- ELECCIÓ DEL BATLE.  
 
A petició del president de la Mesa d’Edat, el secretari intervé explicant les normes 
reguladores de l'elecció de batle. El secretari fa referència a l'article 196 de la LOREG, 
que diu que 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. 
Continua dient que els caps de llista han de manifestar si presenten la seva candidatura a 
la batlia. 
 
Intervé el Sr. Martí Fornés per manifestar que com a cap de llista de CDM es presenta 
com a candidat a la batlia. 
 
Intervé el Sr. Rafel Gelabert per manifestar per manifestar que com a cap de llista de 
UIM presenta la seva candidatura a la batlia 



 3 

 
Intervé la Sra. Margalida Portells Sastre per manifestar que com a cap de llista de PSIB-
PSOE presenta la seva candidatura a la batlia. 
 
Intervé el Sr. Jaume Payeras per manifestar que com a cap de llista de MÉS-APIB 
presenta la seva candidatura a la batlia. 
 
Intervé el Sr. Miquel Porquer per manifestar que com a cap de llista de “El PI” renuncia 
a presentar la seva candidatura a la batlia. 
 
Intervé el Sr. Juan Escalas per manifestar que com a cap de llista de PP renuncia a 
presentar la seva candidatura a la batlia. 
 
Acte seguit, es procedeix a la votació de la proposta d’elecció del Sr. Martí Fornés 
Carbonell com a batle, amb el següent resultat:  
 
- 7 vots favorables (corresponents als regidors de les llistes de CDM, PP i El PI).  
- 4 vots en contra (corresponents als regidors de les llistes de PSIB-PSOE i de MÉS-
APIB). 
- 2 abstencions (corresponents als regidors de la llista UIM) 
 
A petició del president de la Mesa, el secretari de la Corporació intervé dient que, vist 
que el Sr. Martí Fornés ha obtingut el vot favorable de la majoria absoluta del nombre 
legal de membres de la corporació, ha de ser declarat batle electe del municipi de Muro, 
per la qual cosa es procedent que prengui possessió del seu càrrec. 
 
5.- JURAMENT O PROMESA DEL BATLE I PRESA DE POSSESSIÓ. 
 
A continuació, el batle electe, Sr. Martí Fornés pren possessió del seu càrrec davant 
l'Ajuntament en ple utilitzant la següent fórmula legal: 
 
“Jur per la meva consciència i pel meu honor de complir fidelment les obligacions del 
càrrec de batle de l'Ajuntament de Muro, amb lleialtat al Rei, i de guardar i fer guardar 
la Constitució com a norma fonamental de l'Estat”. 
 
Havent pres possessió del càrrec, el Sr. Juan Escalas, president de la Mesa d’Edat, li 
lliura el bastó de comandament. 
 
Una vegada duta a terme la presa de possessió del càrrec, el Sr. batle passa a presidir la 
sessió plenària. 
 
Acte seguit, el Sr. batle dóna la paraula als diferents caps de llista. 
 
El Sr. Juan Escalas, cap de llista de PP, diu que després d’haver format part aquests 
quatre anys de l’equip de govern, i després d’haver duit una feina que entenem que ha 
estat productiva, creim que és important donar continuïtat a aquest projecte. És molt 
semblant el programa que presentam els tres partits. Donam suport al CDM. Volem 
donar un missatge als electors de les urnes, ja que la suma de tots els vots atorgats als 
tres partits ens dóna legitimitat per conformar nou equip de govern. Agraïm 
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publicament a totes les persones que ens han donat suport. Ens comprometem a fer 
feina. 
 
El Sr. Jaume Payeras, cap de llista de MÉS-APIB, intervé dient: 
 
Bon dia a totes i tots, enhorabona als regidors i regidores novells i enhorabona al batle 
i al nou equip de govern format. 
El poble ha decidit que els governs es facin amb pactes entre diferents partits. Les 
capitals han fet canvis grossos: antidesnonamets a Barcelona, Podem a Madrid i 
Compromís a València. Tot, amb un enfonsament històric del PP. 
MÉS és la segona força als pobles de Mallorca. Hem triplicat regidors. Per tot es veu 
que bufen temps de canvis. I no tot muda d'un dia per d'altre. 
A Muro, però, no han canviat ni les cadires ni les maneres de fer les coses, sempre a 
l'antiga! 
Des de MÉS no estam del tot convençuts que la democràcia de veres encara no ha 
arribat del tot en aquest poble. I ho deim tant per com han anat les coses durant les 
eleccions, com per les maneres que veim a l'hora de fer pactes de govern. 
Ho direm clar per a qui ho vulgui entendre: Qualcú haurà d'explicar al poble per què 
va a negociar programa i maneres de fer política a una banda... amb dos 
acompanyants... 5 reunions seguides... I, després, tot sol, se'n va a firmar un pacte de 
cadires a l'altra banda. Ho haureu d'explicar. 
Ara sabrem què pesa un polític que està d'acord amb una manera de fer política, però 
que n'aplica una altra. Pareix la dita de Groucho Marx que deia: “aquests són els meus 
principis. Si no els agraden, en tenc uns altres”. 
Ara sabrem què pesa un polític que, per exemple, vol un ple cada mes i al vespre. Però 
que es conforma amb un cada dos mesos i en dilluns a les vuit del matí. 
Ara sabrem què pesa un polític que parla de fer feina amb equip... però que llaura el 
seu tros totsolet i arraconat. 
Ara sabrem què pesa un polític que no haurà volgut ser batle i que es conforma amb 
una canongia. 
De tot cor, en aquest poble pareix que és més important comandar que no les ganes de 
fer feina pes poble. 
Els dos regidors de MÉS ens tendreu a disposició per fer feina i per fer d'interlocutors 
amb Govern i Consell. Procurarem que tothom estigui informat del que passa a la Sala 
i del que ens afecta com a poble. 
Som conscients que una bona oposició dignifica la política i un poble. La tasca 
d'oposició és la que el poble ens ha valorat i ens ha fet créixer, més que cap altre partit. 
Sapigueu, també, que MÉS, som aquí amb la intenció de poder tornar a governar i 
demostrar que altres maneres de fer política són millors per a la gent. I no afluixarem. 
 
La Sra. Margalida Portells, cap de llista de PSIB-PSOE, fa la següent intervenció: 

Bon dia Sr Batle, regidores i regidors, murers i mureres, 

Gràcies per ser aquí, gràcies per venir en aquest acte de constitució de la nova 
corporació municipal, un acte que sens dubte, serà clau pel futur polític del nostre 
municipi. 
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És un honor i a la vegada una responsabilitat, tornar a formar part d’aquest consistori, 
i poder estar d’aquesta manera, a disposició de tots els murers i mureres. 

En aquest acte d’investidura de batlia, vull compartir amb tots vosaltres alguns dels 
sentiments que m’acompanyen avui, vull expressar l’emoció que ha estat, encapçalar la 
llista del partit socialista, una experiència molt positiva que no oblidaré mai. És un 
orgull, com a murera, poder dir, que dins la història de la democràcia del nostre poble 
he estat la primera dona que es presenta a la batlia, malgrat alguns, hagin posat en 
dubte la meva capacitat per poder governar. Som conscient, que els canvis no sempre 
són fàcils, però així i tot, estam molt contents dels resultats obtinguts en aquestes 
passades eleccions, hem mantingut els dos regidors i això ens satisfà com a partit. 

He anat acompanyada en tot moment, d’una candidatura forta, formada per persones 
amb experiència, amb iniciativa pròpia, jove, persones preparades i il·lusionades pel 
canvi i per poder dur endavant projectes de futur pel nostre municipi. 

Aquest canvi no ha pogut ser possible, la manca de paraula del Sr Miquel Porquer que 
ha fet que durant el procés de negociacions, s’havia compromès a dur endavant un 
canvi que inicialment pareixia possible, però que finalment no sabem perquè, o bé, si 
que ho sabem però avui no és el moment de dir-ho, no és el moment de dir-ho però ja fa 
quatre anys va anar pel mateix camí, un camí ple d’obstacles mals de passar. Mirau 
casualitats que, fa quatre anys aquest mateix dia Miquel, vares dir; no hi ha hagut cap 
coacció per prendre un camí o un altre, som representant d’un partit que ens ha 
ensenyat a actuar de manera coherent amb els nostres principis. 

Deixem que avui et pugui dir que la teva actuació no ha estat coherent ni lleal i que tots 
som esclaus de les nostres paraules. 

L’agrupació socialista de Muro Volem agrair de manera molt especial, a totes aquelles 
persones, que el passat 24 de maig, de manera lliure i sense cap tipus de coacció, 
exerciren el seu dret a vot, i varen dipositar dins l’urna les paperetes del PSIB-PSOE, 
confiant que una manera diferent de fer política i que un canvi a Muro era possible, 
però, en aquests moments no ha estat així, i per aquest motiu els socialistes 
continuarem fent feina des del primer dia, tenint en compte els nostres valors i la nostra 
ideologia, compromesos amb una oposició constructiva, ferma i coherent pel benestar 
de tots els murers i mureres. 

L’agrupació socialista, ens posam a disposició, per arribar a acords en tots els temes 
que vagin en benefeci del nostre poble i no cap a interessos particulars. Estam oberts 
perquè ens faceu arribar propostes i suggeriments pel bon funcionament de Muro. 

Els socialistes esperam no defraudar, a totes aquelles persones, que han dipositat la 
seva confiança amb el nostre partit, farem feina, dins les nostres possibilitats, pel 
conjunt de tots els murers i mureres. 

I finalment, esperem que la política, no es limiti al que ha passat en aquesta passada 
legislatura, esperem que no es redueixi, a l’art de dir una cosa, pensar-ne una altra, i 
fer-ne una totalment diferent. I el que és pitjor, cobrar la comissió. 

Moltes gràcies. 



 6 

El Sr. Rafel Gelabert, cap de llista de UIM, dóna l’enhorabona al batle i regidors de 
l’equip de govern, i també com no, als regidors de l’oposició. Els regidors de l’equip de 
govern teniu una tasca per dur endavant, agafar les regidories i que vagin endavant. 
Lamentam haver quedat defora de l’equip de govern, tot i que havíem iniciat converses 
per un costat  i per l’altre. Volem tendir la ma a l’equip de govern per a col·laborar i fer 
feina per al nostre poble. Pensam que el poble necessitat de gent preparada, i creim que 
estam preparats per formar part d’aquesta millora per al poble. Pensam que hi ha altres 
maneres de fer feina, sobretot que hi hagi diàleg amb l’oposició. El diàleg amb 
l’oposició ha estat magre aquests darrers quatre anys. Ens posam a la vostra disposició. 
Enhorabona i endavant. 
 
El Sr. Miquel Porquer, cap de llista de EL PI, fa la següent intervenció: 
 
La meva primera intervenció dins la sessió constitutiva d’aquest nou ajuntament, tant 
en nom de Proposta  per les Illes Balears com en nom meu, ha d’esser per agrair a tota 
la gent que d’una manera o altra ens han ajudat a dur a terme aquest projecte de 
consolidació del Centre Regionalista, sense ells no estaríem asseguts avui en aquesta 
cadira. Representem una nova visió política centrada, moderada i de compromís amb 
tot el que realment estimem. 
 
La responsabilitat i la coherència ens han dut a prendre decisions consensuades i 
plenament lliures dins la junta local de Muro. Som representant d’un partit que va 
néixer amb un esperit diferencial que ens ha ensenyat a actuar de manera coherent amb 
els nostres principis. Els acords no es poden ajustar a les nostres necessitats, som part 
d’una acció política de servei públic. 
 
En un context de crisi com l’actual ha estat necessari escoltar a la majoria silenciosa 
del nostre poble, som conscient que es necessita una estabilitat per donar solucions als 
problemes diaris, cobrir les seves necessitats, s’ha de fer feina en positivo i no només 
quan hi ha un procés electoral, tota la legislatura perquè això és el que vol tot el poble 
de Muro. 
 
Tot això només es pot fer des de la planificació, vull aconseguir posar Muro al mapa, 
en tot i per tot. El projecte que nosaltres representem és tal vegada el més necessari en 
aquests moments, aconseguint una total dinamització en tots els aspectes, prioritzant en 
iniciatives pràctiques i de consens. 
 
El camí per arribar fins aquí no ha estat fàcil, s’han fet polítiques teòriques que al cap i 
a la fi, no han estat solucions creïbles, s’ha de fer feina per créixer, tant de manera 
orgànica com inorgànica, i ara ens toca créixer amb el convenciment de que poc a poc, 
fent feina diària es por aconseguir. 
 
L’objectiu d’aquest projecte segueix intacte, els que em coneixeu, sabeu que no aturaré 
fins aconseguir allò que ens hem proposat, hem d’esser un poc més conscients del que 
ens envolta, superant traves i fets que desvirtuen les intencions reals de l’actuació. 
 
Com em va dir un amic, cada dia surt el sol per tothom, i té raó igualment com dic al 
meu fill, després d’un diumenge sempre ve un dilluns i ens hem d’aixecar per lluitar pel 
que estimes. 
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Moltes gràcies a tots, 
 
El Sr. batle conclou dient que dóna l’enhorabona a tots els triats per a fer feina per al 
poble, regidors electes. Diu que feina n’hi ha per a  tots. Gràcies als 1200 votants que 
varen donar suport a la nostra candidatura, ha estat la força més votada, amb més del 
doble de vots que qualsevol altre força. Gràcies al PP i EL PI per haver arribat a un 
acord. Gràcies també al Comitè del CDM, encoratjar-los a seguir fent feina. Gràcies a la 
meva família. Fent un repàs a les eleccions, molts varen criticar els darrers quatre anys, 
que si el romanent de quatre milions i mig no era bo; que si els representants polítics 
cobram molt, quant tothom sap que som dels que menys cobram de Mallorca, amb 
arguments que pretenien desacreditar un equip de govern que venia de fer molta de 
feina durant els darrers quatre anys. El dia 24 de juny les coses es posaren al seu lloc. A 
la passada legislatura els tres partits que formam l’equip de govern varem obtenir 2.022 
vots, i dia 24 de maig vàrem pujar a 2.094 vots. Crec que el jutge ha jutjat: el poble. 
L’equip de govern és el mateix que ara es presenta. Veníem amb molta il·lusió, i es 
manté a seguir fent feina. Nosaltres tenim una manera de fer política que no és 
exactament la que proposen altres partits. No em dedicaré de manera exclusiva.  Pens 
que qui ha de gestionar el poble és l’administració, són els funcionaris. Vull aprofitar 
per donar l’enhorabona a tos els funcionaris, perquè part dels resultat de dia 24 és dels 
funcionaris. Al final són els que fan funcionar l’Ajuntament. Els polítics donam les 
pautes, i unes directrius molt bàsiques. Gràcies als assistents al plenari, als que dia 24 
anaren a votar. Desitjar a tots els murers i mureres que tenguem un bon Sant Joan. Visca 
Muro i molts d’anys a tots. 
 
Acte seguit, el Sr. batle dóna per acabada la sessió plenària, quan són les 12’25 hores 
del dia 13 de juny de 2015, de la qual estenc, com a secretari interí, aquesta acta. 
 


