ACTA DE LA SESSIÓ DE CONSTITUCIÓ DE L’AJUNTAMENT DE SOLLER DE
DIA 15 DE JUNY DE 2019
En la localitat de Sóller, essent les 12 hores del dia quinze de juny de dos mil
denou, en compliment del disposat en els articles 195 i 196 de la Llei Orgànica
5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General i l’article 37 del Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, i al efecte de procedir a celebrar la
constitució del nou Ajuntament de Sóller, a la vista dels resultats de les Eleccions
Municipals celebrades el día 26 de maig de 2019, per a la renovació de la totalitat
dels membres de les Corporacions Locals, es reuneixen els Regidors Electes que
a continuació s’enumeren:
PARTIT POPULAR
1.- CARLOS SIMARRO VICENS
2.- CARLOS DARDER ROSELL
3.- MARIA DEL MAR CASTAÑER LOZANO
4.- CATALINA MARIA POMAR CATANY
5.- JOAN RUIZ MESQUIDA
6.- MIGUEL NADAL VAQUER
7.- ANDREA POMAR CAPO
MES-APIB
8.- LAURA CELIA GELABERT
9.- GREGORI JOSEP MAYOL DURAN
10.- JOAN CARLES SIMÓ ARTERO
11.- ELVIRA ASSUMPTA ARBONA CORTÉS
PSIB-PSOE
12.- JAUME MATEU LLADÓ
13.- MARIA DE LA CRUZ ENSEÑAT ALEMANY
14.-MARIA DEL MAR PEREZ ROMERO

CIUDADANOS PARTIDO DE LA CIUADADANIA
15.-SEBASTIÁN LUIS AGUILO ROIG
UNIDAS PODEMOS- UNIDES PODEM
16.- CATALINA MARIA PIZA PLAZA
EL PI PROPOSTA PER LES ILLES
17.- JAUME BESTARD MATAS
La Corporació està assistida per la Secretària, Francisca Ana Cortés Got i per la
interventora Margarita Morell Cuart.
La Secretaria pren la paraula i declara oberta la sessió i dona lectura a l’article
195 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General:
De conformitat amb el disposat a l’article 195 de la Llei Orgànica del Règim
Electoral General vigent que diu expressament:
1.- Les Corporacions municipals es constitueixen en sessió pública es vigèsim dia
posterior a la celebració de les eleccions, llevat que s’hagués presentat recurs
contenciós-electoral contra la proclamació dels Regidors electes, en aquest supòsit es
constitueix el quadragèsim dia posterior a les eleccions.
2.- Per això, es constitueix una Mesa d’Edat integrada per els elegits de major i
menor edat, presents en el acte, actuant com a Secretari el que ho sigui de la Corporació.
3.- La Mesa comprova les credencials presentades, o acreditacions de la
personalitat dels electes en base a les certificacions que a s’Ajuntament hagués remès la
Junta Electoral de Zona.
4.- Realitzada l’operació anterior, la mesa declararà constituïda la Corporació si
s’obté la majoria absoluta dels Regidors electes. En cas contrari, es celebrarà sessió dos
dies després, quedant constituïda la Corporació qualsevol que fos el nombre de regidors
presents.

Seguidament es procedeix a la formació de la Mesa d’Edat, (regidor de major edat
i el de menor edat) per el que la Secretària prega als components de la Mesa
d’edat, Catalina Maria Pizà (regidora de major edat) i Elvira Assumpta Arbona
Cortés (regidora de menor edat) procedeixin a efectuar el jurament o promesa
d’acatament de la Constitució i acte seguit formar la Mesa assumint la Presidència
la Sra. Pizà.
La Sra. Pizà procedeix a efectuar el jurament i diu:

« Per imperatiu legal i promet per la meva consciencia i honor, complir fidelment les obligacions
del càrrec de regidor d’aquest Ajuntament, amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució
com a norma fonamental de l’Estat»

A continuació la Sra. Arbona procedeix a efectuar el jurament i diu:
« Per imperatiu legal i promet per la meva consciencia i honor, complir fidelment les obligacions
del càrrec de regidor d’aquest Ajuntament, amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució
com a norma fonamental de l’Estat»

Ambdues regidores es dirigeixen a la Taula, passant a presidir la Mesa la Sra.
Piza qui pren la paraula:
« Bon dia a totes i a tots. Es declara oberta la sessió per a la constitució de l’Ajuntament de Sóller.
Seguidament procedirem a la comprovació de totes les credencials presentades pels Regidors
electes.» Les comproven totes.
«De conformitat amb el que disposa l’article 75.7 de la Llei de Bases de Règim Local vigent si hi
ha algun regidor al qual afecti alguna de les causes d’incompatibilitat sobrevenguda amb
posterioritat a la seva declaració, ho ha de manifestar en aquest moment. Té la paraula La
Secretària.»

La Secretària d’ordre de la Presidenta pren la paraula i indica:
A l’Acta de proclamació dels candidats electes, tramesa per la Junta Electoral de
Zona, es fa constar que, d’acord amb els vots obtinguts per cada candidatura, el
nombre de regidors electes de l’Ajuntament és el següent:
PARTIDO POPULAR (PP).............................................................7 REGIDORS
MES PER MALLORCA (MES-APIB).............................................4 REGIDORS
PARTIT SOCIALISTA DE LES ILLES BALEARS (PSIB-PSOE)..3 REGIDORS
CIUDADANOS PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs)....................1 REGIDOR
UNIDAS PODEMOS-UNIDES PODEM (PODEMOS-EUIB)...........1 REGIDOR
EL PI-PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS (EL PI).................1 REGIDOR
Els regidors/es electes han presentat les seves credencials a la Secretaria de
l’Ajuntament així com les declaracions que requereix l’article 75.7 de la Llei de
Bases de Règim Local, per tant, han complert els requisits previs necessaris per
poder prendre possessió dels seus càrrecs i es pot procedir a la constitució de la
corporació.
La Secretària prega als regidors i regidores electes que formulin el jurament o
promesa d’acatament a la Constitució per el que pren la paraula la Presidenta de
la Mesa que procedeix a cridar a cada un dels regidors.
ACTA DE JURAMENT O PROMESA

CARLOS SIMARRO VICENS. Partit Popular.
«Jur per la meva consciencia i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor
d’aquest Ajuntament, amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma
fonamental de l’Estat»

CARLOS DARDER ROSELL. Partit Popular.
«Jur per la meva consciencia i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor
d’aquest Ajuntament, amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma
fonamental de l’Estat»

MARIA DEL MAR CASTAÑER LOZANO. Partit Popular.
«Jur per la meva consciencia i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor
d’aquest Ajuntament, amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma
fonamental de l’Estat»

CATALINA MARIA POMAR CATANY. Partit Popular.
«Promet per la meva consciencia i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor
d’aquest Ajuntament, amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma
fonamental de l’Estat»

JOAN RUIZ MESQUIDA. Partit Popular.
«Jur per la meva consciencia i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor
d’aquest Ajuntament, amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma
fonamental de l’Estat»

MIQUEL NADAL VAQUER. Partit Popular.
«Jur per la meva consciencia i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor
d’aquest Ajuntament, amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma
fonamental de l’Estat»

ANDREA POMAR CAPO. Partit Popular.
«Jur per la meva consciencia i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor
d’aquest Ajuntament, amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma
fonamental de l’Estat»

LAURA CELIA GELABERT. MES-APIB
« Per imperatiu legal i per respecte a la sobirania del poble promet per la meva consciencia i
honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor d’aquest Ajuntament, amb lleialtat al
Rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat»

GREGORI JOSEP MAYOL DURAN. MES-APIB
«Per imperatiu legal i per respecte a la sobirania del poble promet per la meva consciencia i
honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor d’aquest Ajuntament, amb lleialtat al

Rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat»

JOAN CARLES SIMO ARTERO. MES-APIB.
«Per imperatiu legal i per respecte a la sobirania del poble promet per la meva consciencia i
honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor d’aquest Ajuntament, amb lleialtat al
Rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat»

JAUME MATEU LLADO. PSIB-PSOE
«Promet per la meva consciencia i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor
d’aquest Ajuntament, amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma
fonamental de l’Estat»

MARIA DE LA CRUZ ENSEÑAT ALEMANY. PSIB-PSOE
«Promet per la meva consciencia i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor
d’aquest Ajuntament, amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma
fonamental de l’Estat»

MARIA DEL MAR PEREZ ROMERO. PSIB-PSOE.
«Prometo por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de regidora de
este Ayuntamiento, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma
fundamental del Estado.»

SEBASTIAN LUIS AGUILO ROIG. CIUDADANOS.
«Promet per la meva consciencia i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor
d’aquest Ajuntament, amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma
fonamental de l’Estat»

JAUME BESTARD MATAS. EL PI.
«Promet per la meva consciencia i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor
d’aquest Ajuntament, amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma
fonamental de l’Estat»

La Secretària indica que queda acreditat el quòrum suficient per a la celebració de
la Sessió.
Per part de la Presidenta de la Mesa es declara constituïda la nova corporació de
l’Ajuntament de Sóller i indica que a continuació es procedirà a l’Elecció del Batle
donant la paraula a la Secretària.
ELECCIÓ DEL BATLE
La Secretària indica que:
De conformitat amb el disposat a l’article 196 de la Llei Orgànica del Règim
Electoral General vigent que diu:

En la mateixa sessió de Constitució de la Corporació es procedeix a l’elecció de
Batle, de conformitat amb el següent procediment:
1.- Poden ser candidats tots els regidors que encapçalin les seves llistes.
2.- Si qualcun d’ells obté la majoria absoluta dels vots dels regidors, és proclamat electe.
3.- 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.

A continuació la Presidenta de la Mesa sol·licita quins Regidors que encapçalen
les llistes presenten candidatura donant la paraula a cada portaveu de cada partit,
resultant tres candidats:
- CARLOS SIMARRO VICENS per al PP.
- LAURA CELIÀ GELABERT per MES-APIB
- JAUME MATEU LLADO per PSIB-PSOE.
Per part de la Secretària es passa a votació ordinària i resulta el següent:
Vots a favor de la candidatura de Carlos Simarro Vicens: 8
Vots a favor de la candidatura de Laura Celia Gelabert: 5
Vots a favor de la candidatura de Jaume Mateu Llado: 3
abstencions: 1
Essent el nombre de regidors de disset.
Amb el resultat la Secretària dona la paraula a la Presidenta de la Mesa qui
manifesta:
«Com que no hi ha cap candidat que hagi obtingut sa majoria absoluta es
proclama Batle el candidat que ha obtingut el major nombre de vots populars, en
aquest cas resulta la candidatura més votada la del Partit Popular, per tant, es
proclama Batle el SR. CARLOS SIMARRO VICENS.
Accepta vostè el càrrec de BATLE de la Ciutat de Sóller? Qui manifesta que si
accepta.

PRESA DE POSSESSIÓ.
Una vegada acceptat el càrrec de Batle pel Sr. CARLOS SIMARRO VICENS, de
conformitat amb l’establert als articles 18 del RDL 781/1986, de 18 d’abril, i 40.2
del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions
Locals, la Presidenta de la Mesa sol·licita al Sr. Simarro que efectuï el jurament o
promesa d’acatament a la Constitució, tal com es reprodueix a continuació:
«Jur per la meva consciencia i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de
BATLE-PRESIDENT d’aquest Ajuntament, amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució
com a norma fonamental de l’Estat»

Desprès d’això, la Presidenta de la Mesa d’Edat. Sra. Catalina Maria Piza Plaza,
fa entrega de la vara al Sr. Simarro i convida al Batle a ocupar la cadira
presidencial, en conseqüència, queda dissolta la Mesa d’Edat.
A continuació es Batle- President, procedeix a donar la paraula als representants
dels diferents Grups polítics municipals:
Dona la paraula al Sr. Jaume Bestard (EL PI) qui diu:
«Bon dia a tots, veïnats i veïnades.
Primer de tot donar les gràcies a la família. Després enhorabona a tots els qui han sortit de ses
diferents formacions. Primer demanar altura de mides tant de s’equip de govern com des qui està
a s’oposició. Sa nostra intenció és que hi hagi consens, un major diàleg, a qui on es pugui fer feina
tots plegats per un bé comú que és Sóller. El que més ens interessa és es dia a dia i es ciutadans
de Sóller. Sa nostra opció no ha deixat de banda ses ofertes per part del bloc de dreta i el
d’esquerra. Ha estat una decisió molt meditada. Ens ha costat bastant per tot el que hi havia a
damunt sa taula. A nes final s’agrupació EL PI Sóller s’ha decantat per una abstenció. Creiem que
una oposició constructiva i fiscalitzadora a lo que és s’Entitat , Ajuntament és el que ha d’esser el
dia a dia, el que dugui endavant totes les propostes. Així ha estat la nostra decisió de l’abstenció.
Moltes Gràcies.»

Dona la paraula a la Sra. Catalina Piza (UNIDES PODEM) qui exposa:
«En primer lloc voldríem agrair a la ciutadania de Sóller per participar democràticament a les
recents eleccions municipals, uns resultats que han donat una pluralitat a aquesta Casa de la Vila i
que han fet que ningú hagi aconseguit la majoria absoluta, el que farà que s'hagin de cercar
consensos per poder dur endavant iniciatives, el que pensam que serà beneficiós per tothom.
Enhorabona a les senyores regidores i els senyors regidors que acaben de prendre possessió del
càrrec.
Voldríem agrair la confiança de les persones que ens han votat i a les que no, també, especialment
a la gent del nostre grup polític Unidas Podemos, que han dedicat moltes hores preparant aquesta
campanya electoral i que ens ha duit a tenir representació municipal per primera vegada, però
especialment als nostres familiars que han hagut d'aguantar absències interminables, moltes
gràcies per l'esforç.
L'equip de Govern que s'acaba de constituir i al que volem donar l'enhorabona, no és el que ens
hauria agradat, pensam que un pacte progressista hagués estat més beneficiós per seguir
avançant en els drets i benestar de les persones i en la protecció del nostre medi ambient, així i tot

farem una oposició responsable, intentant aportar en positiu sempre cercant posar el benefici del
municipi i la seva gent en primer lloc.
Moltes gràcies.

Dona la paraula a la Sr: Sebastian Luis Aguiló
exposa:

(CIUTADANS SOLLER) qui

«Avui és un dia molt important per Sóller.
Avui també és un dia molt important per Ciutadans Sóller i per jo.
Ara fa 22 mesos que a Cs Sóller vàrem començar a caminar amb un sol objectiu: Intentar millorar el poble de
Sóller i la vida dels sollerics.
Han estat uns mesos molt intensos de feina, ja que a més de l'entusiasme per millorar les coses,
paral·lelament també hem tingut que anar aprenent dins les nostres possibilitats com funcionen els
engranatges polítics i administratius.
Ës per això que avui és un dia molt especial per la nostra agrupació i per jo, ja que avui, convertim en realitat
el projecte de poder tenir representació a l'ajuntament i a més poder formar part de l'equip de govern.
El dia 26 de maig vàrem adquirir el compromís de fer tot el possible per millorar les coses al nostre municipi.
Aquest era i és l'objectiu i així mos ho ha manat la gent, per tant així ho farem.
La responsabilitat que representa aquesta cadira es immensa i des de ella puc dir ben fort i sense cap tipus
de por que estiré a l'altura que es requereix per estar aquí assegut, donant el millor de mi, i del equip que
m'envolta.
Avui, hem toca a mi estar assegut aquí, però jo només represento la petita punta de iceberg del projecte de
Cs Sóller.
El fet de que pugui gaudir d'aquest càrrec té molts de noms i llinatges.
En primer lloc vull donar les gràcies a Marc Perez-Ribas; la persona que hem va donar la darrera empenta
per acabar de consolidar el projecte que feia estona duia dins el meu cap.
També, vull agrair a tota la secretaria de Cs Balears tot el suport que mos han donat des de el primer dia,
facilitant-nos les coses per arribar als nostres objectius, en especial a Joana Capó, una dona incombustible.
I com no...
No tinc paraules suficients per descriure l'agraïment cap el meu equip. Un equip de bona gent; gent fanera,
honesta, intel·ligent, lleial,.... en definitiva persones extraordinàries sense les quals no hagués estat possible
aquest projecte.
Gràcies; Esther Alfonso, Pere Puig, Marga Mora i Carlos Oliver
També vull agrair als nostres col·laboradors la feinada que fan moltes vegades a l'ombra, però no per això
menys important.
Gràcies; Rosa Gallego, Luci Piza, Paco Darder i a tots els que d'alguna manera han posat el seu granet
d'arena.
Però el que està clar i és ben segur, és que la gran damnificada de tota aquesta aventura sempre es la família,
especialment la meva dona, Inez i els nostres fills. No se si seré capaç de compensar mai la paciència que han
tingut amb jo, i la que hauran de menester a partir d'avui. Gràcies estimada.
En resum, serà tot un honor poder donar el millor de mi, per un poble tan increïble com és Sóller.»

Dona la paraula a la Sr: Jaume Mateu (PSIB-PSOE) qui exposa:
«Moltes gracies Sr. President. Bon dia a tothom.
En primer lloc avui és un dia de parlaments institucionals i pertoca primer de tot donar
s’enhorabona al nou equip que encapçalarà aquesta corporació. En segon lloc pertoca també fer

un reconeixement i jo el faig i m’agradaria que constàs amb acta a tota la gent que ens ha
precedit, especialment al partit socialista, i sobretot un reconeixement especial a nen Pep lluís
Colom que avui és sa primera vegada que no es seu a n’aquesta taula després de més de setze
anys.
Els socialistes duien onze vegades següent a n’aquesta taula, és a dir, des de ses primeres
eleccions democràtiques han estat presents a n’aquesta corporació i és tot un orgull representar-lo
en 1ª persona avui aquí.
El resultat electoral ha estat el que ha estat , el poble ha parlat i ha parlat clar i ha dit principalment
que s’Ajuntament ha de tenir pluralitat i que necessita una entesa constant per dur endavant els
seus objectius. Nosaltres per part del partit socialista farem tota sa feina, col·laborarem amb tot el
que poguem perquè així sigui, un clima de diàleg i consens. Ara bé també estarem molt vigilants i
serem molt claus a l’hora de plantejar una oposició que serà constructiva i també molt exigent.
Pensam que venim de quatre anys intensos de feina, en que s’han posat ses bases a un projecte
progressista per Sóller, projectes molt importants que han tengut inversions molt importants per
Sóller que ha permès canviar moltes coses i que nosaltres reclamam amb orgull aquest llegat i per
tant, serem vigilants i contundents per que ses coses es facin bé.
Agrair també a nes companys de s’equip de govern que ara han acabat, companys de MES
començant per els qui no es tornen a presentar, Pep Puig, Andreu Castanyer, Jaume Servera com
a Batle i també a na Laura com a representant que queda encara.
Per altra banda, dir també que ens oferim al poble de Sóller per donar lo millor de noltros mateixos
com a socialistes. Es partit socialista és un partit històric i que està orgullòs de ses arrels i es seus
valors. I en aquest sentit ens oferim una vegada més com que estam al servei dels ciutadans i dels
qui més malament ho passen.
Agrair també a Na Mar Pèrez i a na Mari Cruz que ens acompanyaran en aquesta legislatura com
a companys i regidores. Agrair també a nes companys des partit des grup socialista que també
han ajudat molt a tirar endavant el projecte que representam i agrair a la família tot el que han
esperat i demanar lis paciència per tot els que hauran d’esperar durant aquests quatre anys que
queden».

Dona la paraula a la Sra: Laura Celià (MES-APIB)) qui exposa:
«Bon dia a tots i a totes. Moltes gracies per venir a un dia que es molt especial per tots nosaltres,
encara que emprenem aquesta legislatura des de la oposició. Des de MES per Sóller pensam que
avui és un dia de celebració no és un dia per començar a fer oposició i, per tant, el primer que
podem fer es felicitar al nou equip de govern i tots els regidors i regidores que han pres possessió
del seu càrrec. No hem d’oblidar que això qie avui hem desenvolupat amb total normalitat a altres
bandes d'aquests País no passa, hi ha persones electes que no poden prendre possessió dels
seus càrrecs.
Aquest cap de setmana toca descansar, després d’una setmana molt intensa després d'unes
negociacions que ens han cansat a tots i a partir de dilluns noltros començarem una oposició que
com han referit els meus companys serà minuciosa, serà constant i serà dura perquè el que hem
aconseguit a n’aquesta legislatura es prou important com per deixar-ho perdre.
Reclamarem especialment que hi hagi transparència i que es fomenti la participació per aquest
nou equip de govern i més enllà d’aquest anar del nou equip fiscalitzarem totes ses promeses
electorals que havien realitzat a nes programes i hem analitzat amb deteniment i esperam que a
partir de la setmana que ve es comencin a arreglar tots els problemes que han posat a nes
programa.
Desitjam sort i encert a tothom i moltes gracies a tots.»

Finalment el Batle- President formula el discurs d’investidura:
«Senyores

i senyors regidors
Senyores i senyors que ens acompanyau, amics i amigues:

Avui començam la X legislatura de la democràcia moderna del nostre país,
de la qual tenc el immens plaer de formar part i ser, a demès, el batle
president de la corporació del nostre municipi.
El primer que vull fer es donar les gracies als partits i regidors que amb el
seu vot han fet possible aquesta investidura i per extensió a tots aquells
veïnats que varen confiar amb nosaltres a les urnes a les darreres eleccions
municipals i que amb el seu vot varen indicar que el nostre poble volia un
canvi en la forma de gestionar el nostre Ajuntament.
Aquesta serà una gran legislatura, no només per que serà la numero deu,
sinó que a més serà la legislatura en la que el diàleg, el consens i la
transparència, unides a una feina seria, intensa, decidida i amb absoluta
dedicació dels regidors de l’equip de govern, farà que donin resposta a
totes aquelles inquietuds i demandes reclamades pels sollerics i solleriques
i que sense cap dubte farà que Sóller sigui al final d’aquesta legislatura un
lloc millor per viure.
Tenim grans reptes cap endavant.
Hem de donar solucions a la falta de aparcaments i hem de recuperar els
carrers pels vianants.
Hem d’aconseguir un poble amb els serveis de neteja, jardineria i
manteniment eficaços i que ens ajudin a recuperar l’esplendor que ens
caracteritzava.
Tenim l’obligació de cercar solucions al problema de la vivenda pels nostres
joves i hem d’ajudar a totes aquelles persones que passen alguna necessitat
al nostre municipi.
Ens hem d’ocupar també de la gent gran, que son els que amb el seu esforç
varen fer el nostre magnífic poble.
I ens hem d’ocupar també dels nostres joves, perquè cresquin amb
l’educació, l ‘esport i els principis socials que es mereixen.
Hem d’estar al costat del nostre comerç i de les nostres empreses que
formen l’ entramat econòmic de la nostra ciutat.
Estam compromesos amb el medi ambient, l’agricultura i la mar, i hem de
lluitar per recuperar els nostres cultius i la riquesa de la nostra costa.
Estam al costat del turisme que mos visita i de totes aquelles activitats
relacionades amb ells i que gràcies a això tenim nom propi arreu del món.
I sobre tot estam compromesos amb el nostre poble i la nostra gent i estic
segur que tots els regidors, tant de l’equip de govern, com la resta de la
corporació , farem tots els esforços possibles, per , a base de consens,
esforç i cessions mútues aconseguir l’objectiu de que d’aquí quatre anys
deixem un Sóller millor i amb més qualitat de vida i benestar que el dia
d’avui.
Vull agrair a nen Sebastià i al seu grup de Ciudadanos la seva absoluta
implicació dins aquest equip de govern, i , també agrair a nen Jaume i al seu

partit Proposta per les Illes, la seva abstenció, i aprofit per tornar a
convidar-los a formar part del pacte de govern i de governabilitat.
Vull donar les gràcies i mostrar la més sincera admiració per tots els meus
regidors del Partit Popular i vull dir-lis que tenen per endavant quatre anys
per dedicar al seu municipi i que estic segur que passaran a la historia
com ,el que son..... grans persones i magnífics regidors, al igual que ho
varen esser els altres companys que me varen acompanyar a les anteriors
legislatures, especialment a nen Biel Darder , que ha estat devora jo durant
quasi vint anys.
I per acabar, me permetran que dediqui un gran record a mon pare i al meu
sogre que els hagués agradat estar avui aquí, i que fassi un agraïment
especial a la meva família, les meves germanes, na Tinet, a ma mare, a les
meves filles i especialment a la meva dona.
Elles seran les persones que més patiran durant aquest quatre anys, però
jo els promet que faré tot el que estigui a les meves mans perquè es sentin
cada dia més orgulloses de jo, com jo ho estic de elles.
Moltes gràcies a tots.
Finalment es Batle- President dona les graciess a tots per la seva asistencia
i l’enhorabona a tots .
Efectuades lesd anteriors intervencions, el Sr- Batle- President aixeca la
sessió a les 12 hores i cincuanta minuts, de la qual s’estén la present acta
que jo, La Secretaria, certific.

EL BATLE,
(Carlos Simarro Vicens)

LA SECRETÀRIA
(Francisca Ana Cortes Got)

