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ACTA DE LA SESSIÓ CONSTITUTIVA DEL CONSELL INSULAR DE 
MALLORCA. 
 
  En el saló de sessions del Consell Insular de Mallorca, a les nou hores i 
tres minuts del dia 7 de juliol de 1.995, s'inicia la sessió constitutiva del Consell Insular 
de Mallorca, amb la presència de tots els consellers elegits Diputats, a les eleccions 
celebrades dia vint-i-vuit de maig passat, previament convocats pel l'Hble. Sr. President 
en funcions del Consell i d'acord amb la resolució del Molt Honorable President de la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 
 

El Secretari General del Consell Insular, Sr. Bartomeu Tous i Aymar, 
llegeix la comunicació de la Presidència del Parlament de les Illes Balears següent: 
 

"Em pertoca de comunicar-vos, als efectes del que disposa en l'article 
38.1 de l'Estatut d'Autónomia de les Illes Balears, que en data d'avui ha quedat 
constituït el Parlament de les Illes Balears i que, dels Diputats que l'integren, els elegits 
per l'Illa de Mallorca en són els que es relacionen a continuació ( la còpia de les 
credencials dels quals s'adjunta al present escrit): 
 

1.- ALORDA I VILARRUBIAS, ANTONI (P.S.M) 
 

2.- AMER I RIERA, CATALINA MERCÈ (P.S.O.E) 
 

3.- ANTICH I OLIVER, FRANCESC ( P.S.O.E) 
 

4.- BLANQUER I SUREDA, BARTOMEU ( P.P) 
 

5.- BOVER I NICOLAU, CATALINA MARIA ( P.S.M) 
 

6.- CAÑELLAS I FONS, CARLES FELIP ( P.P) 
 

7.- CAÑELLAS I FONS, GABRIEL ( P.P) 
 

8.- CRESPÍ I PLAZA, ANDREU (P.S.O.E) 
 

9.- DIÉGUEZ I SEGUÍ, ANTONI JOSEP ( P.S.O.E) 
 

10.- ESTARÀS I FERRAGUT, MARIA ROSA ( P.P) 
 

11.- FERRANDO I BARCELÓ, MARGALIDA ( P.P) 
 

12.- FERRER I BASCUÑANA, MARIA DEL PILAR ( P.P) 
 

13.- FLAQUER I RIUTORT, JOAN ( P.P) 
 

14.- GONZÁLEZ I ORTEA, JOSÉ MARIA ( P.P) 
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15.- GROSSKE I FIOL, EBERHARD ( E.U) 

 
16.- MATAS I PALAU, JAUME ( P.P) 

 
17.- MORRO I MARCÉ, MATEU ( P.S.M) 

 
18.- MUNAR I RIUTORT, MARIA ANTÒNIA ( U.M) 

 
19.- PASCUAL I RIBOT, ANTONI ( U.M) 

 
20.- PONS I PONS, DAMIÀ ( P.S.O.E) 

 
21.- PONS I PONS, DAMIÀ ( P.S.M) 

 
22.- QUETGLAS I ROSANES, FRANCESC ( P.S.O.E) 

 
23.- RIERA I BENNÀSAR, ANDREU ( P.P) 

 
24.- RIERA I MADURELL, MARIA TERESA ( P.S.O.E) 

 
25.- ROVIRA DE ALÓS, MAURICI ( P.P) 

 
26.- SALOM I COLL, MARIA ( P.P) 

 
27.- SAMPOL I MAS, PERE ( P.S.M) 

 
28.- THOMAS I ANDREU, MARIA MARGARITA ( E.U) 

 
29.- TRIAY I LLOPIS, JOAN FRANCESC ( P.S.O.E) 

 
30.- VERGER POCOVI, JOAN ( P.P) 

 
31.- VIDAL I BIBILONI,GUILLEM ( P.P) 

 
32.- VIDAL I BURGUERA, JOANA AINA ( P.P) 

 
Igualment vos assabent que, havent resultat elegit President del 

Parlament, la vacant produïda entre els consellers del Consell Insular de Mallorca per 
la meva elecció serà coberta pel candidat que ocupa el lloc següent al darrer elegit en 
la llista electoral de la candidatura del Partit Popular ( P.P), el nom del qual vos 
comunicarem tan aviat com ens el faci a saber la Junta Electoral de les Illes Balears.  
 

Així mateix he de significar-vos que el diputat Gabriel Cañellas Fons 
ostenta el càrrec de President en Funcions de la Comunitat Autònoma i que si és elegit 
President de la Comunitat Autònoma un Diputat integrat en aquest Consell Insular vos 
ho  comunicarem oportunament als afectes de cobrir-ne la vacant."   

El Secretari General llegeix tambè les dues comunicacions de la 
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Presidència del Parlament: 
 

"Havent resultat elegit President del Parlament de les Illes Balears, i feta 
la pertinent comunicació a la Junta Electoral per a la designació de qui m'ha de 
substituir en aqueix Consell Insular, com a següent al darrer diputat elegit, de la llista 
electoral de la candidatura del Partit Popular ( P.P), em plau de comunicar-vos que s'ha 
rebut de la Junta Electoral, comunicació del nom del Sr. José Ramón Orta i Rotger, 
com a designat per a la meva substitució." 
 

" Havent resultat elegit President de la Comunitat Autònoma el Molt 
Honorable Sr. Gabriel Cañellas i Fons, Diputat elegit per Mallorca, i feta la pertinent 
comunicació a la Junta Electoral per a la designació de qui l'ha de substituir en aqueix 
Consell Insular, com a següent a la candidatura del Partit Popular ( P.P), i desprès del 
designat com a substitut de President del Parlament, em plau de comunicar-vos que 
s'ha rebut de la Junta Electoral, comunicació del nom dels Sr. Alexandre Pau Espinós i 
Bonmatí, com a designat per a la substitució de referència." 
 

A continuació el Secretari, en aplicació de l'art. 207.1 de la Llei Electoral i 
el 57 del Reglament d'Organització, funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, 
comprova l'edat dels Consellers electes i la seva assistència, i crida el de major edat 
que resulta esser el Sr. Carlos Felipe Cañellas Fons i el de menor edat que ès la Sra. 
Maria Salom Coll, els quals constitueixen la Mesa d'Edat. 
 

El president de la Mesa, Sr. Cañellas, declara oberta la sessió.  
 

Seguidament, la Mesa comprova els credencials dels consellers, en 
aplicació de l'art. 57.3 del ROF, i declara constituït el Consell Insular de Mallorca.  
 

El President de la Mesa llegeix la següent fórmula de jurament: 
 

"Jurau o prometeu per la vostra consciència i pel vostre honor complir 
feelment les obligacions del càrrec de conseller del Consell Insular de Mallorca, amb 
lleialment al rei i de servar i fer servar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat 
i també l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears". 
 

Després de llegida aquesta fórmula crida els consellers d'en un en un, 
nominalment i per ordre alfabètic i els convida a manifestar si juren o prometen acatar 
aquest compromís, amb què aquests prenen possessió del càrrec i, amb la promesa o 
el jurament, adquireixen el ple exercici de les funcions pròpies i, amb aquestes, els 
drets i les prerrogatives annexes. 
 

El president de la Mesa, d'acord amb l'article 207.1 i 2 de la Llei electoral, 
demana als representants de les diferents formacions polítiques que comuniquin els 
noms del candidats a la Presidència del Consell. 
 

El grup de consellers del PP proposa el Sr. Juan Verger Pocoví. 
 

En nom del Grup de Consellers Socialistes, el d'Unió Mallorquina, el del 
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Partit Socialista de Mallorca i el d'Esquerra Unida es  presenta la Sra. Maria Antònia 
Munar. 
 

El president de la Mesa demana quin sistema de votació prefereixen els 
consellers, l'ordinari, el nominal o el secret, i la tria és el nominal per sol⋅licitud del 
portaveu del PSOE i assentiment dels altres grups. 
 

El secretari els va anomenant per ordre alfabètic i cada conseller emet el 
seu vot. 
 

El president proclama el resultat: desset vots (PSOE, PSM, EU, UM) a 
favor de la Sa. Maria Antònia Munar Riutort, i setze vots a favor del Sr. Juan Verger 
Pocoví, amb què resulta elegida la Sra. Maria Antònia Munar com a presidenta del 
Consell Insular de Mallorca. 
 

La  presidenta electa, pren possessió del càrrec, ocupa l'escó presidencial 
i davant el Ple de la corporació presta el jurament i rep els atributs de la Presidència. 
 

A continuació es dissol la Mesa d'Edat. 
 

Seguidament i per ordre de la presidenta, el secretari general crida 
nominalment i per ordre alfabètic els consellers i conselleres i la presidenta mateixa els 
lliura la medalla i la insígnia de la corporació. 
 

La presidenta, Sra. Munar, convida els portaveus dels diversos grups a 
prendre la paraula. 
 

Intervé el Sr. Verger (PP). Manifesta en primer lloc que no preveien 
intervenir. Agraeix l'oportunitat de prendre la paraula i afirma que el seu grup, des de 
l'oposició i com a partit més votat a l'illa, farà una oposició sempre constructiva basada 
en un sol eix d'actuació definit per tot allò que és bo per als ciutadans de Mallorca. Hi 
afegeix que tot allò que el seu grup pensi que no és correcte tindrà la seva oposició. 
Abans de començar la tasca de la institució vol fer arribar a la presidenta l'enhorabona i 
el desig que això que acaba de passar dins el Consell sigui la millor opció per als 
ciutadans mallorquins. 
 

Intervé el Sr. Grosske (EU). Fa notar que l'opció dels ciutadans de 
Mallorca ha estat que, dins el Consell, no hi hagués majories absolutes. Recorda que 
durant la campanya electoral, Esquerra Unida, UM i altres grups es varen manifestar en 
el sentit que l'absència de majories absolutes era bona per a una institució, ja que volia 
dir que no hi havia opcions prepotents ni abusos en l'exercici del poder. Ratifica 
íntegrament aquesta posició i vol remarcar que la situació de manca de majoria implica 
una situació de flexibilitat i de diàleg per part de tots els grups si es vol que la institució 
funcioni i, no només entre els grups que formen la majoria, sinó també entre tots els 
grups que formen part de la corporació. Això vol dir deixar de banda la lògica partidista i 
substituir-la per la lògica de la confrontació democràtica de les idees i fer emfàsi a 
posar damunt la taula només els interessos dels ciutadans. 
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A l'entorn de la Presidència que s'acaba d'elegir, continua, amb els vots 
d'Esquerra Unida, es conformarà un govern que haurà de complir dues funcions: Una 
serà el canvi en l'orientació política de la institució i, per tant, de l'illa, una cosa 
particularment necessària dins l'ambient de corrupció que presideix la política insular. 
Una altra línia serà dur endavant un programa que ha estat objecte d'una llarga 
negociació per part de les forces que avui han donat suport a la Presidència. 
 

Manifesta que és ben conscient que Esquerra Unida manté discrepàncies 
amb el contingut del programa i que també ho és de les dificultats que entranya un 
pacte de forces heterogènies amb visions diferents de la política i de la realitat. 
Considera de domini públic les raons per les quals Esquerra Unida no formarà part de 
l'equip de govern del Consell Insular de Mallorca, afirma, però, que Esquerra Unida vol 
que aquest govern funcioni per poder fer possible el canvi d'orientació al qual s'ha 
referit abans. Afirma també que Esquerra Unida vol que s'apliqui una part substancial 
d'aquest programa amb la qual la seva formació està plenament d'acord i que afecta un 
ample ventall de matèries importants. 
 

Des de la llibertat de proposta i de discrepància que els dóna el fet de no 
estar en el govern, assegura que Esquerra Unida vol aprofitar l'ocasió per manifestar la 
seva voluntat de donar estabilitat al Consell Insular de Mallorca i de contribuir a la 
concreció pràctica dels acords programàtics amb els quals el seu grup se senti 
identificat. 
 

Conclou la intervenció afirmant que tot això ho faran des de la 
independència, el diàleg, el desig d'estabilitat i amb el màxim sentit de responsabilitat.  
  
 

El Sr. Sampol (PSM-NM) afirma que avui és un dia històric, ja que, per 
primera vegada, una majoria progressista amb un important component nacionalista 
governa la primera institució de gestió de Mallorca, gràcies a un pacte que compromet 
per quatre anys. Un pacte que no és el resultat d'un afany de poder a qualsevol preveu, 
sinó que és un pacte basat en el principi de la legalitat vigent, de respecte a uns criteris 
de repartiment de subvencions i de contractacions de personal i altres, un criteris 
transparents i amb igualtat d'oportunitats i lliure concurrència, un programa que 
defensa una ordenació del nostre territori, la preservació del medi ambient i dels espais 
naturals, que propugna la defensa i l'impuls decidit de la nostra cultura i de la 
normalització lingüística,  i un major benestar social -en aquest aspecte anuncia la 
voluntat del reforçament del salari social i el compromís, a partir de l'1 de gener de l'any 
que ve, de destinar una partida del 0'7% del pressupost al desenvolupament del tercer 
món. 
 

Considera que es tracta d'un pacte que permet complir una part important 
del programa electoral del seu partit, ja que la immensa majoria del programa pactat 
està impregnat pels ideals del PSM. Reconeix que també hi ha renúncies, especialment 
una de molt important; la renúncia a aturar la planta incineradora per decisió política. 
Assegura que el seu grup hi estava en contra abans i que hi està en contra ara, que 
creien que la incineració era perniciosa abans i que és perniciosa ara i que, amb una 
altra majoria encara hi hauria més incineració i sense tantes garanties de control. 
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Assegura igualment que no renuncien a aturar-la. Si no és possible per decisió política, 
sí que ho serà per la política dels fets, per l'impuls de la recollida selectiva, el reciclatge, 
i el compostatge de manera que disminueixi la incineració i aquesta arribi a esser 
inviable. 
 

Afirma que es tracta d'un pacte que no s'ha fet contra ningú, i que era un 
pacte obligat per uns esdeveniment que són en la ment de tots. Avui, continua,  hi ha 
un clam dins Mallorca que va més enllà de l'electorat que va donar suport al partit que 
ara ha votat aquesta investidura, un clam que demana un canvi polític i que reclama un 
nou estil de fer política. Aquest és el seu compromís. 
 

Assumeix l'afirmació que algú ha fet en el sentit que el PSM és la força 
que més arrisca. Assegura que amb la seva gestió, intentaran respectar tots els grups i 
governar per a tots els mallorquins i mallorquines. 
 

Pren la paraula el Sr. Triay (PSOE). Explica que el grup socialista ha votat 
la candidata Sra. Munar, no tan sols perquè creuen que és un persona capaç de dur la 
Presidència endavant, sinó, a més, perquè darrera aquest vot hi ha un projecte polític 
ambiciós i progressista per a Mallorca, capaç d'omplir els quatre anys de legislatura. 
Aquest pacte i aquesta elecció d'avui és la conseqüència directa dels resultats 
electorals. Els electors de Mallorca han posat el Partit Popular en minoria a Mallorca. 
Era un partit, recorda, que reclamava una majoria absoluta per governar el Consell amb 
les mans lliures. Les altres forces polítiques i, particularment el socialistes, no 
aspiraven a tant, només demanaven suport per derrotar la dreta, per pactar una 
majoria alternativa; aquest ha estat el resultat electoral i aquest és l'acord al qual avui 
s'ha arribat. La voluntat és fer possible allò que sembla impossible.  
 

Considera que amb l'elecció d'avui comença un nou cicle en el Consell i hi 
ha el propòsit que el CIM assoleixi una nova dimensió política; passant d'esser una 
institució desconeguda, constantment confosa amb altres, d'actuació subalterna 
respecte al Govern, a esser la institució més important dels mallorquins, punt de 
referència amb personalitat pròpia i ben perfilada dins la vida política cultural i social de 
Mallorca. L'acord polític, programàtic, que justifica aquesta votació serà estable, i 
durador, en primer lloc per la profunda discussió política prèvia que ja incorpora, ja que 
la cultura de l'acord, el document a què s'ha arribat. Assegura que els il⋅lusiona dur 
endavant el projecte i els reptes que conté el programa de govern i també perquè el 
Partit Popular, amb la seva tasca d'oposició contribuirà a la cohesió dels grups de la 
majoria. Demana al PP que aprofiti la llarga experiència i el coneixement que té de la 
institució  i els posi al servei d'un exercici eficaç d'oposició i que eviti tota temptació de 
caure en falta de transparència, de participació o d'informació. 
 

Considera que el document programàtic de base constitueix un llistó molt 
alt. S'autoexigeixen molt, assegura,  però no hi ha dubte que val la pena esforçar-se 
per aconseguir els objectius que recull. 
 

A partir d'ara, afirma, el Consell Insular de Mallorca farà sentir la seva veu 
dins l'entramat institucional de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Reclamaran 
poder i legítim protagonisme per al Consell, impulsaran el desenvolupament territorial 
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de l'Estatut d'Autonomia. Tot això, ho volen fer amb lleialtat a l'acord que avui comença 
a caminar, amb diàleg amb l'oposició i en contacte constant amb la societat i amb els 
ciutadans als quals va dirigida la gestió del Consell. 
 

Tanca el torn d'intervencions la presidenta del Consell. Recorda que en la 
vida dels pobles hi ha moments de tot. Moments d'esplendor, de progrés, de crispació, 
de silenci, de resistència soterrada, com ha passat duran tants d'anys, moments 
d'exaltació  i també, moments de serenitat. Ara, en aquests instants, els qui son aquí i 
els mallorquins i mallorquines que han fet possible la situació política actual, viuen un 
d'aquests moments d'evolució i de transformació, viuen un canvi profund que es 
presenta de la mà del consens de les forces polítiques que han rebut majoritàriament el 
suport popular i que, unint les seves voluntats, avui formen govern a la màxima 
institució de Mallorca. Unes forces que representen el sentiment predominant dels 
homes i les dones de la nostra terra. 
 

Argumenta que si es vol que el Consell Insular de Mallorca, com a 
institució en què està representada la voluntat de tots els mallorquins, arreli en el cor 
del poble, cal omplir-lo de sentiment popular, i, d'allò que és més important, del 
contingut que afavoreixi el benestar i progrés de Mallorca. Per això, a firma que és un 
dret i una obligació del govern futur del Consell Insular, durant els propers quatre anys, 
recuperar l'esperit de l'Estatut d'Autonomia, que atorga a aquesta institució, sense cap 
tipus de discriminació, respecte a la resta de territoris insulars de la nostra comunitat, 
l'autonomia en la gestió dels interessos exclusius de Mallorca. 
 

Opina que el nostre és un poble que, geogràficament i políticament, està 
dins Europa, dins l'Estat Espanyol i dins el territori de les illes Balears. Però , tot i així, 
els mallorquins són un poble diferenciat, amb un objectiu prioritari, que és la defensa i 
l'enfortiment de la pròpia identitat: aquesta afirmació, que és lògica per al seu grup, 
podria esser criticada amb l'argument que un país amb aquesta prioritat pot tenir una 
tendència al tancament, a l'autocontemplació, perquè hi ha gent que creu que la 
manera de defensar la pròpia identitat és tancar-se, defensar-se de les influències 
exteriors. El seu grup pensa que això és exactament a l'enrevés: que un país que vulgui 
reforçar la seva identitat i la seva llibertat, un país com el nostre en el conjunt d'Europa, 
de l'Estat i de les Illes Balears, justament allò que ha de fer és obrir-se. I això, per una 
raó principal; perquè la nostra personalitat, només serà forta, no a través de la 
confrontació amb els altres, sinó a través de la comparació amb ells, i d'aquesta 
comparació, se n'extrauran conclusions fonamentals per al nostre futur, com ara la 
necessitat urgent d'equiparar la realitat insular de Mallorca amb la de la resta de les 
illes i amb la resta realitats insulars de les Illes Balears, i es constatarà allò que s'ha de 
fer és superar les diferències i reclamar per a Mallorca allò que li pertoca. Si no es 
basam la nostra personalitat en aquesta acció de comparació, opina, potser sí que 
llavors podrem arribar a conservar una personalitat residual i marginal i, més o manco 
folklòrica, però no una personalitat moderna. 
 

Assegura que aquest és l'objectiu, i no recrear una Mallorca mística i 
nostàlgica, ni una Mallorca escindida, o sense arrels. Per això pensa que és necessària 
una voluntat de visió global, d'actuació i de configuració del nostre poble: Mallorca. Es 
compromet personalment, recollint el sentiment del mallorquins a través dels seus 
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representants en aquest institució, a elaborar i aplicar un projecte integral per a la 
construcció del nostre territori que solucioni les greus mancances de l'illa. 
 

Exposa els temes que considera pendents i que són molt importants, com 
ara els traspàs de competències al Consell Insular, repetidament anunciat i 
repetidament postergat; l'ordenació del territori, l'equilibri dels recursos, la preservació 
del patrimoni natural o la descompensació social.  
Tot aquest elements, propis de la personalitat de Mallorca i importants per al 
reforçament del sentit d'identitat i per a la vertebració del nostre poble. Temes com la 
cultura, el conjunt dels valors que ens singularitza i ens cohesiona. Temes amb els 
quals té, de fa molts d'anys,  un compromís personal i polític i que, amb l'acceptació de 
la Presidència d'aquesta institució, es compromet a dur endavant amb la col⋅laboració  
de totes aquelles forces que avui li han donant suport. També, a l'oposició, li demana la 
participació i la cooperació per aquest servei al nostre poble per aconseguir l'equilibri 
del país, de la convivència entre els mallorquins, de la modernització de l'economia, del 
benestar de la societat. Es tracta d'un servei a Mallorca, on nosaltres i els nostres fills 
puguin viure en el respecte envers tot i envers tothom.  
 

Anuncia que el seu propòsit és fer tot això amb serenitat, sense nervis i 
sense rauxes perilloses, amb solidesa i seguretat, igual com agrada fer-ho al poble 
mallorquí, amb ambició assenyada i, sempre, basant-se en l'esperit de treball, en la 
moral de l'esforç, i en la il⋅lusió de fer les coses ben fets. 
 

Es mostra convençuda que els propers anys, en un clima serè de 
convivència i en la fidelitat a la nostra identitat com a poble, farem entre tots, 
progressar Mallorca, amb més benestar, amb més equilibri i amb més atenció per a 
tothom. 

Conclou la intervenció expressant la confiança que el Consell Insular de 
Mallorca, totes les forces i entitats socials i polítiques, culturals, econòmiques, tot 
Mallorca, aconseguirem i sabrem convertir aquests anys que venen en un període que 
marcarà ben positivament la nostra història. 
 

I, no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. President, aixeca la sessió 
a les nou hores i cinquanta minuts de tot el qual se n'esten la present acta, que jo com 
a Secretari certific, amb el vist-i-plau del l'Hble. Sra. Presidenta del Consell Insular de 
Mallorca. 
 

   V.i P, 
LA PRESIDENTA   

 
  
 
 


