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ACTA DE LA SESSIÓ CONSTITUTIVA DEL CONSELL INSULAR DE 
MALLORCA. 
 
  
A la sala de sessions del Consell Insular de Mallorca, a les onze hores i deu minuts del 
dia 7 de juliol de 2007, s'inicia la sessió constitutiva del Consell Insular de Mallorca, 
amb la presència dels consellers elegits a les eleccions celebrades el passat dia 27 de 
maig.    

El secretari procedeix a llegir la normativa aplicable per a la constitució d'aquesta 
corporació: 

"D’acord amb el que disposa l’article 64 de l'Estatut d'autonomia i l'art. 207.1 de la Llei 
orgànica de règim electoral general. 

Consegüentment, i de conformitat amb l’esmentada normativa, prec als honorables 
senyor Antoni Alemany Cladera i senyora Sílvia Cano Juan, consellers electes de major 
i menor edat, respectivament, que, assistits per mi, es constitueixin en Mesa d’edat". 

Seguidament, els membres de la Mesa d'edat prenen possessió davant el secretari amb la 
següent fórmula: 

«Jur / promet, per la meva consciència i el meu honor, complir fidelment les obligacions 
del càrrec de conseller/consellera del Consell Insular de Mallorca, amb lleialtat al rei, i 
servar i fer servar la constitució com a norma fonamental de l’Estat així com l’Estatut 
d’autonomia de les Illes Balears.» 

En primer lloc el Sr. Antoni Alemany promet el seu càrrec de conseller. 

En segon lloc la Sra. Sílvia Cano promet el seu càrrec de consellera. 

Es constitueix la Mesa d'edat, que resta presidida pel conseller de major edat. 

Constituïda aquesta, el president Sr. Alemany declara oberta la sessió. 

 

A continuació el secretari comenta que:  

"Com es desprèn de les còpies de les credencials emeses per la Junta Electoral de les 
Illes Balears, i d’acord amb el que disposa la disposició transitòria setena de la Llei 
orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut d’autonomia de les Illes 
Balears, els trenta-tres consellers i conselleres electes que han d’integrar aquest Consell 
Insular són els següents: 

1. Antoni Alemany Cladera 

2. Pedro Álvarez Chillida 

3. Francesca Lluch Armengol Socias 

4. Cosme Bonet Bonet 
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5. Rafael Angel Bosch Sans 

6. Margarita Cabrer González 

7. Silvia Cano Juan 

8. Maria Luisa Dubón Pretus 

9. Juan Flaquer Riutort  

10. Miguel Ángel Flaquer Terrasa 

11. Jaume Font Barceló 

12. Maria José Frau Marí 

13. Carmen Garzón Pelegrín 

14. Joan Lladó Binimelis 

15. Pablo Martín Peré 

16. Bartomeu Martínez Oliver 

17. Pere Joan Martorell Castelló 

18. Joana Lluïsa Mascaró Melià 

19. Clara del Moral Torres 

20. Cristina Moreno Mulet 

21. Dolça Mulet Dezcallar 

22. Antoni Pascual Ribot 

23. Antònia Maria Perelló Jorquera 

24. Andreu Prohens Vicens 

25. Maria Rosa Puig Oliver 

26. Josefina Ramis Rigo 

27. Miquel Ramon Matas 

28. Damián Ripoll Gálvez 

29. Ana María Rodríguez Arbona 

30. Miquel Rosselló del Rosal 

31. Fernando Rubio Aguiló 

32. Maria Pilar Sansó Fuster 

33. Catalina Sureda Fons 
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El secretari diu que els trenta-tres consellers i conselleres electes esmentats, presents a 
l’acte, han presentat les corresponents declaracions de béns patrimonials i de causes de 
possibles incompatibilitats i d’activitats que els proporcionen o poden proporcionar-los 
ingressos econòmics, sense que cap hagi manifestat que es troba sotmès a causa 
d’incompatibilitat sobrevinguda. 

A continuació la Mesa d’edat examina les credencials i les declaracions presentades. 

El president de la Mesa d'edat comenta que un cop constatades les credencials i les 
declaracions, i en no haver manifestat, cap dels presents, que es troba sotmès a causa 
d’incompatibilitat sobrevinguda, pertoca, ara, fer promesa o jurament del càrrec de 
conseller o consellera d’aquest Consell Insular de Mallorca a fi d’adquirir-ne la plena 
condició. Amb aquesta finalitat, el secretari crida nominalment els consellers i les 
conselleres electes per ordre alfabètic, als quals prega que s'acostin a la Mesa per prestar 
el jurament o la promesa d'acord, amb la fórmula que llegirà el secretari. 
 
El secretari llegeix la fórmula del jurament: 

"Jurau o prometeu, per la vostra consciència i el vostre honor, complir fidelment les 
obligacions del càrrec de conseller o consellera del Consell Insular de Mallorca, amb 
lleialtat al rei, i servar i fer servar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat, així 
com l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears? 

 
A continuació, el secretari general crida els consellers i les conselleres nominalment i 
per ordre alfabètic, els quals contesten la pregunta formulada:  

 
1. Pedro Álvarez Chillida, "sí, ho jur". 

2. Francesca Lluch Armengol Socias, "sí, ho promet". 

3. Cosme Bonet Bonet, "sí, ho promet". 

4. Rafael Angel Bosch Sans, "sí, ho jur". 

5. Margarita Cabrer González, "sí, ho promet". 

6. Maria Luisa Dubón Pretus, "sí, ho promet". 

7. Juan Flaquer Riutort, "sí, ho promet". 

8. Miguel Ángel Flaquer Terrasa, "sí, ho promet". 

9. Jaume Font Barceló, "sí, ho promet". 

10. Maria José Frau Marí, "sí, ho promet". 

11. Carmen Garzón Pelegrín, "sí, ho promet". 

12. Joan Lladó Binimelis "per imperatiu legal i sense renunciar a la independència 

dels països catalans, sí, ho promet". 

13. Pablo Martín Peré, "sí, ho promet". 

14. Bartomeu Martínez Oliver, "sí, ho promet". 
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15. Pere Joan Martorell Castelló, "sí, ho promet" . 

16. Joana Lluïsa Mascaró Melià, "sense renunciar al dret d'autodeterminació del 

nostre poble, sí, ho promet". 

17. Clara del Moral Torres, "sí, ho jur". 

18. Cristina Moreno Mulet, "sí, ho promet". 

19. Dolça Mulet Dezcallar, "sí, ho promet". 

20. Antoni Pascual Ribot, "sí, ho promet". 

21. Antònia Maria Perelló Jorquera, "sí, ho promet". 

22. Andreu Prohens Vicens, "sí, ho promet". 

23. Maria Rosa Puig Oliver, "sí, ho promet". 

24. Josefina Ramis Rigo, "sí, ho promet". 

25. Miquel Ramon Matas, "sí, ho promet". 

26. Damián Ripoll Gálvez, "sí, ho promet". 

27. Ana María Rodríguez Arbona, "sí, ho promet". 

28. Miquel Rosselló del Rosal, "sí, ho promet". 

29. Fernando Rubio Aguiló, "sí, ho promet". 

30. Maria Pilar Sansó Fuster, "sí, ho promet". 

31. Catalina Sureda Fons, "sí, ho promet". 

 

El president de la Mesa d'edat declara que els presents han pres possessió del seu càrrec 
de consellers i conselleres del Consell Insular de Mallorca i, per tant, queda constituït el 
Consell Insular de Mallorca. 

A continuació es du a terme l’elecció del president o la presidenta del Consell Insular de 
Mallorca.  

Consultats els partits polítics que han obtingut representació, es proposa com a 
presidenta del Consell Insular de Mallorca l’Honorable Senyora Francesca Lluch 
Armengol Socias pel Partit Socialista Obrer Espanyol, a qui el Sr. Alemany demana que 
presenti el programa de govern i en demani la confiança, l'atorgament de la qual 
requereix majoria absoluta en primera votació o majoria simple en segona. 

 
A continuació la candidata proposada exposa el programa polític i en demana la 
confiança, amb el següent discurs: 
 
"Digníssimes autoritats, honorables consellers i conselleres, 
 
 



 5 

Tenc l'honor de dirigir-me a aquest Ple per tal d'exposar el meu programa de govern 
com a candidata a la Presidència del Consell de Mallorca,  
 
El d'avui és un nou procediment d’elecció, en virtut de l’Estatut d'autonomia de les Illes 
Balears.  
 
Un nou Estatut que ha estat possible gràcies a l’acord i el consens de les formacions 
polítiques de les Illes Balears, i a l’impuls que s’ha donat des de l’actual govern estatal 
per reconèixer la pluralitat d’Espanya, les singularitats de cada territori i una aposta 
ferma i decidida per atorgar més quotes d’autogovern a les Illes Balears. 
 
Un nou Estatut  que  consolida el paper fonamental dels Consells Insulars en l'estructura 
institucional de la nostra Comunitat Autònoma, un paper que és la culminació d'un 
procés històric iniciat el 1979 amb la constitució dels primers Consells Insulars Pre-
autonòmics, i que seguí amb l'aprovació de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears el 
1983. 
 
Si els anys 80 i 90 foren anys de lent creixement d'aquesta institució, la legislatura de 
1999 a 2003 significà el reconeixement del paper polític dels governs insulars amb la 
Llei de consells insulars i amb la Llei de finançament. 
 
Avui, una vegada aprovat el nou Estatut, s'inicien uns nous temps per als Consells 
insulars. Nous temps que han d’aportar als Consells més finançament i més 
competències.  
 
Competències tan importants pel Consell de Mallorca com ordenació i promoció 
turística, transport terrestre, agricultura, ramaderia i pesca; polítiques d’igualtat o 
joventut, que des del seny, la responsabilitat i l’eficiència en la gestió hauran de ser 
assumides pel Consell Insular. 
 
 
Srs. consellers, sres. conselleres, em present davant aquest Ple com a candidata a la 
Presidència del Consell de Mallorca, amb la voluntat de ser qui lideri un nou temps que 
comença avui. 
 
Un nou temps que és possible gràcies a la capacitat d'arribar a acords per garantir 
l'estabilitat del futur govern insular de tres forces polítiques, el Partit Socialista, la 
coalició Bloc per Mallorca i  Unió Mallorquina. 
 
Aquest esforç de consens i de diàleg per assolir un govern plural i estable per Mallorca 
garanteix, des d'un principi, una capacitat d'escoltar i de trobar solucions davant les més 
diverses demandes, que estic segura seran importants virtuts del proper equip de govern 
del Consell de Mallorca. 
 
Vull agrair, doncs, l'oportunitat que tenc de poder presidir el Consell a les formacions 
polítiques que han proposat la meva candidatura, i amb les quals hem pogut preparar les 
línies bàsiques del programa que ara els exposaré. 
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Srs. consellers, sres. conselleres, vull presidir aquesta institució en un nou temps en la 
seva història, que s'ha de caracteritzar per: 
 

- La voluntat permanent de diàleg i de consens del proper Govern de Mallorca,  
 
- L'atenció permanent a les necessitats i demandes de la societat mallorquina, 
aportant solucions que facin compatible la prosperitat econòmica i la 
sostenibilitat, 

 
      - L'objectiu d'assolir la consolidació d'un Consell Insular que ha d’arribar a la 

seva plena maduresa política, per convertir-se en la institució de referència per 
tots els ciutadans de Mallorca. 

 
 
Per fer del Consell de Mallorca una institució de referència, que aporti solucions als 
ciutadans, el nou Govern insular treballarà per una major coordinació institucional a tots 
els nivells. 
 
En aquest sentit crec del tot necessari que es creï la Conferència de Presidents de 
Consells Insulars com a fòrum de diàleg entre les diferents illes i el Govern de la 
comunitat autònoma. 
 
En el mateix sentit estic convençuda que els Consells hauran de tenir major participació 
en la presa de decisions que afecten a les seves competències, no només a nivell 
autonòmic, sinó també a nivell estatal, i com exemple cal esmentar el compromís de 
garantir la participació dels consells insulars al "Consejo Estatal de la Dependencia", un 
dels grans reptes d'aquesta institució en la nova etapa que comença. 
 
Però quan parl de millorar la coordinació entre institucions no m’oblid d’una vessant 
fonamental de la nostra institució. El Consell que vull presidir ha d'esdevenir el 
veritable Ajuntament dels ajuntaments de Mallorca.  
 
Amb una col·laboració permanent, el Consell ha de fer un esforç per garantir a tots els 
mallorquins i mallorquines els mateixos serveis, garantir uns drets que es tenen per 
igual sigui quin sigui el tamany del municipi o la seva capacitat econòmica.  
 
Per això, des del respecte a l’autonomia municipal, hem d’establir els mecanismes que 
facin possible treballar amb xarxa amb els cinquanta-tres municipis de Mallorca. 
 
Amb l’objectiu de reforçar el paper polític dels ajuntaments, crec imprescindible la 
creació d'un espai d'encontre entre els responsables municipals i insulars.  
 
Des del nou Govern de Mallorca impulsarem la creació de l'Assemblea de Batles i 
Batlesses de la nostra illa, on puguin participar activament de les estratègies polítiques 
de futur del Consell de Mallorca. 
 
Un altre esforç important que farà aquest Consell de Mallorca serà el de modernitzar el 



 7 

seu funcionament, els seus serveis. Construirem una xarxa de serveis públics a favor de 
les persones, amb un compromís de qualitat en les prestacions als mallorquins i 
mallorquines. Amb l’objectiu clar d’assolir un nivell de satisfacció òptim entre els 
usuaris de l’administració insular, que són els ciutadans. 
 
La innovació serà, per tant, un dels puntals del nou Govern de Mallorca. 
 
 
Srs. consellers, sres. conselleres, tenim davant nosaltres el repte d'adaptar el Consell de 
Mallorca al servei d'una societat nova, un Consell modern per una Mallorca moderna, 
un Consell del que vull que la seva primera ocupació i preocupació siguin les persones: 
tots els ciutadans i ciutadanes de Mallorca, per millorar el seu benestar, per garantir els 
seus drets, per millorar la qualitat de vida, i per això necessitam reforçar el caràcter de 
servei públic d’aquesta institució. 
 
Les polítiques socials són pel Consell de Mallorca una de les seves més grans 
responsabilitats i per això mateix vull que siguin el meu principal compromís.  
 
Un compromís personal més enllà del que és estrictament polític, que té a veure amb la 
convicció que només des d'unes administracions que actuïn amb eficàcia es poden 
garantir els drets socials de la ciutadania. 
 
Estam davant una etapa crucial en la plasmació dels nous drets socials recentment 
aprovats pel Govern de l'estat i contemplats pel nou Estatut d’autonomia de les Illes 
Balears. 
 
Durant aquesta legislatura el Consell de Mallorca tendrà la responsabilitat de garantir 
entre d’altres els nous drets que atorga als ciutadans la Llei de l'autonomia personal i 
atenció a les persones amb dependència. 
 
L'èxit en l'aplicació d'aquesta Llei vull que sigui senya d'identitat de la legislatura que 
comença i de la gestió del Govern de Mallorca que vull presidir.  
 
Però per arribar a bon port en aquesta singladura complexa necessitarem complicitats 
entre administracions -estatal, autonòmica i municipals- com també consensos amb 
totes aquelles entitats que han treballat durant anys per aconseguir unes prestacions i 
uns drets que la llei ara ja contempla. Des del meu punt de vista, la implementació de la 
Llei de la dependència és un tema d'estat i com a tal el tractaré. 
 
Els ajuntaments de Mallorca han de saber que podran comptar amb el nou Consell de 
Mallorca per dur a terme una gestió eficaç dels serveis socials. 
 
Una gestió que, tal i com vàrem prometre durant la campanya electoral, es durà a terme 
a través d'una Conselleria Executiva de Benestar Social. 
 
Aquest ha de ser un instrument polític al servei dels ciutadans, amb la capacitat de 
gestionar amb eficàcia, d'assolir els objectius que ens marcam i, tot plegat, amb un 
esforç suplementari per fer més transparent i participativa la gestió de la política social.  
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Una política social més transparent i participativa i, alhora, orientada a la lluita contra 
l’existència de bosses de pobresa a Mallorca i de gent que viu a la marginació, que una 
societat benestant com la nostra no es pot permetre. 
 
Allà on hi hagi una necessitat social, el Consell de Mallorca hi ha de ser present per 
aportar una solució. 
 
Pensar en les persones voldrà dir també una forta implicació del Consell de Mallorca en 
les polítiques adreçades als nous mallorquins. L'adaptació d'aquells nouvinguts a la 
nostra societat requereix, com ja s'ha constatat, polítiques que facilitin la integració 
social, cultural i la garantia de tots els drets de ciutadania que corresponen a tots per 
igual, però alhora també la fermesa per fer complir les obligacions que emanen del 
nostre marc jurídic. 
 
I si parlam de garantir drets no vull oblidar un dels reptes que desgraciadament encara 
no s’ha assolit a la nostra societat. Em referesc al dret a la igualtat entre gèneres. Per 
això el meu govern s’implicarà de valent en treballar per aconseguir la veritable igualtat 
real entre homes i dones.  
 
Som ben conscient que en aquest tema hem de treballar per fer front a un dels temes 
més sagnats de la nostra societat, la violència masclista contra les dones. Per això vull 
fer públics dos compromisos: mai utilitzaré aquesta qüestió en el debat partidista, i 
segon lloc, el Govern de Mallorca treballarà lleialment i de forma coordinada amb totes 
les institucions per tal d’erradicar aquesta lacra social. 
 
El futur de Mallorca passa per assolir una societat cohesionada, capacitada per afrontar 
els reptes del nou segle, adaptant-se a noves situacions socials, econòmiques o culturals, 
cada vegada més influïdes per la globalització. 
 
En aquest sentit, crec que la cultura ha de jugar un paper fonamental. La creativitat, la 
capacitat creadora d'una societat, on s'expressa més vivament és en l'art i en la cultura. 
La vitalitat d'una societat té la seva expressió més clara en allò que és capaç de crear. 
 
Entenc que és una obligació del Consell de Mallorca amb la seva terra: el suport 
constant i la confiança en els seus creadors, en els seus artistes, i també en els difusors, 
moltes vegades anònims, de la cultura.  
 
Tots ells han de poder ser escoltats, i és per això que la creació del Consell de les Arts i 
la Cultura de Mallorca  serà una fita per al nostre món cultural. 
 
Tenc clar que només els pobles cultes i formats guanyaran el futur, i per guanyar el futur 
caldrà que apostem de forma decidida pels joves de Mallorca. Per aquest motiu la 
política de joventut serà també un compromís personal que vull assumir des de la 
Presidència del Consell de Mallorca. 
 
I per això també farem de la política esportiva una prioritat del Consell de Mallorca, 
com a element de cohesió social i de millora de la qualitat de vida dels nostres joves. 
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Parlant de persones, no podem oblidar el lloc on viuen: Mallorca, el nostre territori. 
 
El nostre és un territori escàs, del qual hem reivindicat un ús sostenible. Acabar amb 
l'especulació urbanística, afrontar les necessàries infrastructures des d'una perspectiva 
de sostenibilitat, planificar amb visió de futur i amb seny l'ordenació territorial de 
Mallorca; són els eixos sobre els quals s'ha de basar la política de territori del proper 
Govern de Mallorca. 
 
La moderació en l'expansió urbanística tendrà la seva plasmació en la necessària 
adaptació dels ajuntaments a les normatives urbanístiques i especialment al Pla 
territorial de Mallorca, adaptació per a la qual tendran tot el suport del Consell, tant a 
nivell tècnic com econòmic. 
 
Per altra banda, el Departament d'Ordenació Territorial haurà d'afrontar la revisió del 
Pla territorial de Mallorca, per tal de modificar puntualment aquells aspectes i aquelles 
mesures que no consideram encertades, eliminant aquelles àrees de Reconversió 
Territorial que permeten creixements injustificats a diferents indrets de la nostra illa. 
 
Però, al mateix temps, per tal de millorar els espais urbans a través de polítiques 
d’esponjament i millora de zones degradades, impulsarem aquelles Àrees de 
Reconversió Territorial previstes en aquesta línia a ciutats com Palma, Manacor o Inca, 
així com a totes les zones turístiques, tal com ja s’ha iniciat a la Platja de Palma. 
 
Per dur a terme aquesta política cercarem consensos, senyors consellers, amb els 
ajuntaments, amb la societat mallorquina, i, per suposat amb totes les forces polítiques. 
En aquest aspecte, l’oposició pot tenir per segur que comptaré amb ells a l’hora de 
pactar la política de territori. 
 
Gestionarem la política d'ordenació territorial i l'urbanisme amb seny, i a través del 
control de l’urbanisme municipal que té encomanat aquest Consell, garantirem una 
homologació dels criteris de sostenibilitat a tota l'illa, cercant el consens polític i social 
per la Mallorca de futur que volem.  
 
En aquesta línia exigirem la devolució de la competència del control urbanístic de la 
ciutat de Palma, derogant així aquella part de la Llei de capitalitat que entenem que va 
en contra d’una visió global de l’ordenació territorial a l’illa de Mallorca. 
 
Elaborarem un Pla sectorial de camps de golf a Mallorca, que impedirà camps de golf 
que incloguin creixements residencials i turístics, i amb aquest mateix criteri revisarem 
els expedients pendents en aquests moments. 
 
No vull oblidar el compromís adquirit amb la defensa del Patrimoni de la nostra illa, i 
en especial amb dues actuacions que haurem de prendre de forma immediata les 
diferents institucions, com són la protecció de l'entorn de La Real i la Façana Marítima 
de Palma. 
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En ambdós casos crec que haurem de fer entre tots un exercici de responsabilitat i al 
mateix temps de valentia. Hi ha decisions polítiques que afecten de forma irreversible el 
futur del país. I és responsabilitat dels polítics ser capaços de preveure les 
conseqüències de les nostres accions. Conseqüències que en massa ocasions resulten 
irreversibles, especialment quan estam parlant de política territorial o de protecció del 
patrimoni. 
 
Conscient d'aquesta enorme responsabilitat, procurarem sempre prendre les decisions en 
funció d'una exigència de visió de futur, de predicció del resultat de les nostres accions. 
Aquesta haurà de ser una constant en l'acció del Consell de Mallorca, tant si parlam de 
política territorial com si parlam de polítiques socials. 
 
En aquest esforç de preveure les conseqüències de la nostra activitat política, el consens 
serà absolutament necessari, perquè a través de la Mallorca que siguem capaços de 
planificar garantirem el futur econòmic i la prosperitat de les pròximes generacions de 
mallorquins i mallorquines. 
 
Mallorca és una terra pròspera gràcies a la feina de moltes generacions de mallorquins, 
les quals, amb el seu esforç i amb el seu esperit emprenedor, han aconseguit fer de la 
nostra terra una de les més riques de l'Estat. 
 
És la meva ferma voluntat que la prosperitat econòmica segueixi essent una senya 
d'identitat de Mallorca i des de les responsabilitats del Consell que afecten directament  
la nostra economia volem garantir un futur de creixement sostenible per a la nostra illa. 
 
Empresaris i sindicats tendran en el Consell de Mallorca un interlocutor i un aliat per 
impulsar aquelles polítiques que contribueixin a dinamitzar la nostra economia, a 
potenciar el sector turístic com a principal motor de la mateixa, a garantir, en definitiva, 
un futur de seguretat i tranquil·litat a les famílies mallorquines. 
 
Pensar en el futur de les properes generacions de mallorquins i mallorquines és també 
lluitar per donar solució a problemes mediambientals, que es troben a l'agenda de totes 
les administracions i que necessiten la implicació de tots, com és el cas de les polítiques 
mediambientals. 
 
Una política de protecció del nostre entorn és una política de previsió de cara al futur i, 
al mateix temps, de millora de la qualitat de vida dels ciutadans. 
 
El Consell de Mallorca té un destacat paper en aquest sentit, tant des del punt de vista 
de la protecció del nostre entorn natural privilegiat a través de la política d'ordenació 
territorial, com també de la política de gestió de residus, un camp en el qual cercarem 
solucions de futur, unes solucions que passen, inevitablement, un cop més, per la 
cooperació amb els ajuntaments de Mallorca, en la qual l'objectiu final hauria de ser 
abaratir el preu de la taxa de recollida de residus als ciutadans, fet que significaria que 
seriem més eficients en les polítiques de recollida, reciclatge i reutilització. 
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Millorar la qualitat de vida passa també per una millora de les infrastructures. El 
Consell de Mallorca ha de continuar apostant per millorar la xarxa secundària de 
carreteres, i la creació de variants, front a macroautopistes que no donen solucions reals. 
 
En aquest sentit la meva primera acció des de la Presidència del Consell serà reclamar la 
signatura immediata del Conveni de carreteres amb el Ministeri de Foment. 
 
Aquest Conveni, ja pactat durant la passada legislatura, ha d'implicar el compromís de 
l'Estat amb les solucions de futur per a la mobilitat a la nostra illa. 
 
En aquest sentit cal destacar que eliminarem definitivament del Pla de carreteres i del 
Pla territorial l’autopista d’Inca a Manacor i abandonarem també el projecte de segon 
cinturó de Palma elaborat a la legislatura que acaba. Però alhora prioritzarem les obres 
puntuals a les entrades i sortides de Palma per fer front als problemes de trànsit existents 
així com treballarem de valent en l'estudi de mobilitat que ens ha d'aportar solucions 
definitives a la problemàtica dels accessos a Ciutat. 
 
Prioritzarem per tant obres viàries adequades al nostre territori, que garanteixin la 
mobilitat dels usuaris i sobretot la seva seguretat, fent especial menció a l’eliminació 
dels elements a les carreteres que tanta inseguretat causen als motoristes de la nostra 
illa.  
 
Com resulta evident, la política de carreteres ha d’anar lligada a una política integral de 
mobilitat a la nostra illa que requereix d’una forta inversió per l’expansió, la millora i la 
qualitat del transport públic, amb una forta inversió sobretot en nova xarxa ferroviària i 
tramviària, que tal i com va anunciar el president Antich serà una prioritat pel nou 
Govern de les Illes Balears. 
 
Srs. consellers, sres. conselleres: les persones, el territori, el país, seran objecte de la 
feina del proper Consell de Mallorca. Un Consell que serà plural, dialogant, obert i 
transparent. 
 
Pluralitat, transparència i diàleg que s'han de veure reflectits cada dia en l'acció de 
govern dels diferents departaments, i en l'actuació de les entitats depenents del Consell, 
molt particularment de la Ràdio i Televisió de Mallorca, les quals vull convertir en un 
model de mitjà audiovisual de futur, transparent en la seva gestió, modern en els seus 
continguts, reflex dinàmic d'una societat dinàmica com és la mallorquina. 
 
Ja per acabar, vull incidir en el que crec que ha de ser el tret distintiu més destacat de la 
Presidència i del Govern de Mallorca: la mà estesa al diàleg, l'actitud d'escoltar 
permanentment també als que pensen diferent. 
 
Vull fer públic el meu compromís d'estendre la mà a tots els mallorquins i mallorquines, 
de sentir la veu de tots i dels seus representants, i molt singularment del partit de 
l'oposició. 
 
Vull que aquest nou temps que comença avui es caracteritzi no només en el fons de la 
seva política, sinó també en les formes. La meva prioritat serà escoltar les persones, els 
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partits polítics, les associacions... és la forma com entenc la política: escoltar, dialogar i 
debatre per assolir els consensos necessaris pel futur del país. 
 
Amb aquesta ferma voluntat de liderar Mallorca en un nou temps, els deman el seu 
suport per començar a treballar, intensament, apassionadament, per Mallorca. 
 
Moltes gràcies." 
 
 
El president de la Mesa d'edat demana als consellers si accepten el sistema de votació 
nominal, el qual s’accepta per assentiment. 

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

 

1. Pedro Álvarez Chillida  no 

2. Francesca Lluch Armengol Socias sí  

3. Cosme Bonet Bonet   sí 

4. Rafael Angel Bosch Sans  no 

5. Margarita Cabrer González  no 

6. Maria Luisa Dubón Pretus  sí 

7. Juan Flaquer Riutort    no 

8. Miguel Ángel Flaquer Terrasa sí 

9. Jaume Font Barceló   no 

10. Maria José Frau Marí   no 

11. Carmen Garzón Pelegrín  no 

12. Joan Lladó Binimelis   sí 

13. Pablo Martín Peré   sí 

14. Bartomeu Martínez Oliver  no 

15. Pere Joan Martorell Castelló  sí 

16. Joana Lluïsa Mascaró Melià  sí 

17. Clara del Moral Torres  no 

18. Cristina Moreno Mulet  sí 

19. Dolça Mulet Dezcallar  sí 

20. Antoni Pascual Ribot   sí 

21. Antònia Maria Perelló Jorquera no 

22. Andreu Prohens Vicens  no 
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23. Maria Rosa Puig Oliver  no 

24. Josefina Ramis Rigo   sí 

25. Miquel Ramon Matas   sí 

26. Damián Ripoll Gálvez  no 

27. Ana María Rodríguez Arbona no 

28. Miquel Rosselló del Rosal  sí 

29. Fernando Rubio Aguiló  no 

30. Maria Pilar Sansó Fuster  sí 

31. Catalina Sureda Fons   no 

32. Silvia Cano Juan   sí 

33. Antoni Alemany Cladera  sí 

 

El president de la Mesa d'edat proclama el resultat de l'escrutini de la votació a la 

Presidència del Consell Insular de Mallorca:  

 
Vots emesos: trenta-tres 
Abstencions: zero 
Vots en contra: setze 
Vots a favor: desset 
 

El president de la Mesa comenta que, de conformitat amb el que disposa l’article 66 del 
vigent Estatut d'autonomia, queda proclamada presidenta electa d’aquest Consell Insular 
de Mallorca la senyora Francesca Lluch Armengol Socias, a la qual demana que faci el 
jurament o la promesa preceptius.   

 
La presidenta electa pren possessió del càrrec i fa la promesa següent:  

 
"Promet, per la meva consciència i el meu honor, complir fidelment les obligacions del 
càrrec de presidenta del Consell Insular de Mallorca, amb lleialtat al rei, i servar i fer 
servar la constitució com a norma fonamental de l’Estat així com l’Estatut d’autonomia 
de les Illes Balears." 

 
A continuació el president de la Mesa d'edat declara que ha pres possessió del càrrec de 
presidenta del Consell Insular de Mallorca i li lliura la vara, la insígnia i la medalla i la 
convida a ocupar la cadira presidencial de la taula, amb la qual cosa resta dissolta la 
Mesa d'edat. 

 
A continuació la presidenta concedeix al torn de la paraula als caps de llista dels 
diferents partits polítics, de menor a major representació. 
 
El Sr. FLAQUER (UM) pronuncia el discurs següent: 
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"Honorable presidenta, honorables consellers, digníssimes autoritats: 
 
En primer lloc, des del Grup d'Unió Mallorquina us volem donar l'enhorabona com a 
presidenta del Consell de Mallorca. Avui vostè assumeix un dels reptes més importants 
que un polític pot tenir dins la seva carrera a les Illes Balears: la presidència de la 
primera institució de Mallorca.  
 
Des del Grup de consellers d'UM li volem confirmar novament la confiança que fa uns 
minuts hem dipositat en vostè, votant-la com a presidenta d'aquesta institució. També li 
volem transmetre la nostra voluntat de col·laborar activament en el governament del 
Consell de Mallorca. Vostè sap que UM és un partit que compleix els seus 
compromisos, que som gent de paraula, acostumada a pactar i, sobretot, acostumada a 
governar i li podem assegurar que durant els propers quatre anys, això no canviarà.  
 
Avui és un dia especial per al Grup de consellers d'UM, un dia on es mesclen sentiments 
ambivalents, un dia en el que no podem deixar de mirar enrere per un moment i recordar 
els dotze anys en què Unió Mallorquina ha presidit aquesta institució, dotze anys de 
presidència de la Sra. Maria Antònia Munar, dotze anys de feina d'un gran nombre de 
persones - consellers, directors, secretaris tècnics i altres col·laboradors - per a tots els 
quals vull tenir un record afectuós i agrair la seva tasca dins aquesta institució. 
 
Ens agradaria ressenyar una sèrie d'aspectes molt importants per a fer fructífera aquesta 
legislatura. En primer lloc, és essencial el diàleg; esperam d'aquesta presidència 
capacitat de diàleg, capacitat de consens i voluntat d'arribar a acords.  
 
El Grup UM tendrà tres consellers dins el seu equip de govern i un protagonisme dins 
l'àmbit de decisió del Ple del Consell de Mallorca. Per tant, serà essencial la 
comunicació directe, clara i propera amb vostè, com a presidenta, i amb la resta de 
l'equip de govern. Nosaltres estam disposats a col·laborar, amb il·lusió i lleialtat, perquè 
aquest projecte polític surti endavant.  
 
Esperam del seu Grup i de la resta dels Grups la mateixa actitud. Rebutjarem amb 
energia l'individualisme partidista, la infidelitat interna, la negativitat com a sistema i el 
radicalisme estèril. UM, amb el seu tarannà habitual, intentarà imbuir a aquest projecte 
templança, serenitat i moderació.  
 
Sra. Armengol: fa alguns anys, el Consell de Mallorca era una institució petita, amb 
poques competències, econòmicament feble i poc coneguda; col·loquialment, es deia 
que era "un ajuntament gran". Avui el Consell de Mallorca és el Govern de Mallorca, 
una institució competencial i econòmicament forta, una institució coneguda i respectada 
per tots els mallorquins. No ha estat fàcil aconseguir-ho, per això nosaltres li demanam 
que la seva presidència no deixi perdre aquest actiu tan valuós. El Consell de Mallorca 
no pot ser la sucursal de cap altra administració, ha de continuar creixent com a 
institució i s'ha de consolidar com a l'autèntic govern de la nostra illa. El contrari seria 
una autèntic fracàs.  
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És transcendental continuar amb la tasca de protecció del territori; l'instrument ja el 
tenim: el Pla territorial de Mallorca. És per aquest motiu que creim que l'essencial en 
aquests moments és l'adaptació de tots els municipis a aquest pla.  
 
També és transcendental continuar amb la tasca iniciada en les darreres legislatures de 
lluita contra la indisciplina urbanística. UM, en temes territorials, es circumscriurà a 
l'acord programàtic signat per tots els partits.  
 
En temes territorials i urbanístics haurà de tenir prioritat la responsabilitat i el seny. UM 
farà costat, amb decisió, al desenvolupament de l'Estatut d'autonomia, en allò que fa 
referència als Consells insulars; aquesta institució ha de rebre les competències 
contemplades a l'Estatut d'autonomia, però ho ha de fer correctament, sense retalls 
competencials, amb la dotació pressupostària adequada i evitant l'encavalcament de 
competències amb el Govern de les Illes Balears.  
 
A més, hem de lluitar conjuntament per la revisió dels sistema de finançament del 
Consell de Mallorca, millorant les condicions de les transferències actuals des d'altres 
administracions. Aquest aspecte del finançament és un punt essencial per al futur 
d'aquesta institució.  
 
Al nostre partit tenim clar que el PSOE, que actualment governa a Madrid i a les Illes 
Balears, és el responsable de la millora del finançament del Consell de Mallorca, per 
això li demanam un esforç especial en aquest sentit; per aconseguir més doblers per 
Mallorca, sempre ens tendrà al seu costat. Ens semblaria un error aturar l'actual política 
de millora d'estructures, pilar essencial de la qualitat de vida dels mallorquins i 
mallorquines i totes les decisions en aquest sentit, ens agradaria que fossin 
consensuades.  
 
Per al Grup d'UM, durant aquests propers quatre anys, tendrà prioritat la defensa de la 
nostra llengua, dels nostres costums i tradicions, dels nostres símbols; en definitiva, de 
la nostra identitat. Demanarem a aquest govern una actitud valenta, decidida i 
intel·ligent per potenciar la nostra cultura i els nostres valors com a poble.  
 
Des del Consell de Mallorca hem d'evitar entrar altra vegada en situacions d'inseguretat 
jurídica, que tan malament varen anar en el passat. La ciutadania, els empresaris i la 
gent del carrer vol unes normes, unes reglamentacions i unes lleis clares, segures i 
estables; només així un país pot créixer social i econòmicament. Hem d'evitar fer 
normes per fer normes, la confusió i el nerviosisme; per tant, hem de mantenir la 
seguretat jurídica.  
 
Si alguna cosa ha caracteritzat el govern d'UM al Consell de Mallorca durant aquestes 
darreres legislatures és que s'han fet moltes coses. La llista de realitzacions i actuacions 
és interminable perquè la gestió ha estat molt bona; tenim clar que això era l'important 
per a la ciutadania.  
 
El Grup UM desitja que el Consell de Mallorca, amb la seva presidència, no aturi 
aquesta inèrcia i que s'evitin els debats estèrils i la perillosa actitud de "parálisis, vaya 
análisis". Els resultats tangibles i no només el tarannà, serà allò que jutjarà la ciutadania.  
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En definitiva, senyora presidenta, pot comptar amb el suport i amb la lleialtat del nostre 
Grup, amb tot l'actiu que suposa la nostra il·lusió, la nostra capacitat i la nostra feina. 
Esperam que defensi amb força i orgull aquesta institució.  
 
Moltes gràcies." 
 
Tot seguit, la Sra. MASCARÓ (Bloc per Mallorca) pronuncia el discurs següent: 
 
"Moltes gràcies, senyora presidenta. Procuraré ser breu, perquè crec que avui és un dia 
d'enhorabones per a tots.  
 
Permeteu-me que, en primer lloc, doni l'enhorabona a totes les persones que ocupam 
aquests llocs de govern, als consellers i conselleres elegits pels ciutadans i ciutadanes de 
Mallorca, de tots dos costats. Hem de ser conscients que una part important dels 
ciutadans i ciutadanes de Mallorca no votaren les persones que ara dirigirem el futur de 
Mallorca, però sí que també han de ser conscients les persones que seuen a l'altre costat 
que els donam l'enhorabona, que els estenem les mans i que esperam el seu suport i la 
seva lleialtat per Mallorca, pels mallorquins i per les mallorquines; per tant, la primera 
enhorabona és per ells i per tots els altres que també ocupam els seients de consellers 
d'aquesta institució.  
 
En segon lloc l'enhorabona per vós, senyora presidenta. Realment ha estat un gran honor 
proposar-vos i tenir-vos de presidenta, de companya i, sobretot, de cap d'aquest nou 
govern que es conformarà en aquesta nova etapa que avui començam.  
 
Iniciam una nova etapa, per nosaltres molt il·lusionant i molt important per dos motius.  
 
En primer lloc, ho heu esmentat vós, pel tema de l'Estatut d'autonomia, un Estatut que, 
tot i que alguns no votàrem perquè el trobàrem esquifit en segons quins termes, sí que 
serem els primers que el defensarem i els primers que reclamarem aquestes noves 
competències, aquestes noves gestions que ha d'assumir el Consell de Mallorca, però 
també reclamarem que venguin ben finançades.  
 
Per tant, ens tendreu al vostre costat per reclamar aquestes noves competències, per 
desenvolupar-les i per fer que les puguem dur a terme correctament i sempre en benefici 
de Mallorca i dels seus ciutadans.  
 
En segon lloc, perquè avui també és un dia important per aquesta nova etapa, per aquest 
nou govern, fruit d'un pacte entre diferents formacions. Els signants del Pacte som tres 
formacions diferents, plurals, fet que a algunes persones els suposa un problema o certes 
pors, però que els que ens coneixen personalment als que formam part de les 
candidatures  -i als que no ens coneixen ja els ho anirem demostrant en el dia a dia-  
som gent disposada a fer feina amb lleialtat, sobretot amb lleialtat als ciutadans i 
ciutadanes. 
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En conseqüència, aquest serà un govern plural, però serà un govern fort, decidit a fer 
molta feina, amb la mà oberta a tothom, amb moltes ganes de que les coses que hem 
firmat funcionin i tirin endavant.  
 
Del programa que vós heu explicat jo no en diré gaire cosa, però sí que voldria fer 
referència a que, curiosament, les persones que hem signat aquest acord, férem especial 
èmfasi durant tota la campanya electoral als tres temes que consideram més importants: 
les persones -centrar les polítiques en les persones-,  el medi ambient i la cultura, com 
també la nova cultura de fer política a les institucions: política centrada en les persones.  
 
Evidentment que són les polítiques socials, però si volem una societat que es 
desenvolupi, si volem eixamplar aquestes classes mitjanes de les que ens parlava ahir el 
nou president del Govern de les Illes Balears i que vós també heu esmentat avui, no 
podem només apostar per un creixement econòmic i per una riquesa just i estrictament 
econòmica. La riquesa social ha d'anar acompanyada d'un desenvolupament cultural 
personal, que s'estengui dins tota la societat. Un alt nivell de vida no és bo si no va 
acompanyat d'unes polítiques culturals i que la cultura realment sigui patrimoni de tots i 
cadascun dels ciutadans de Mallorca.  
 
Res més, exprés la lleialtat a la presidència, lleialtat a la institució, lleialtat als ciutadans, 
que tenen tots les portes obertes i ho saben  -els que ens coneixen personalment ja ho 
saben i als que no ens coneixen els ho deim avui des d'aqui-. També ho deim a tot 
aquest grup nombrós de l'oposició, que també saben, els que ens coneixen, que si ells 
volen, els tendran i els tendrem en compte. Moltes gràcies."   
 
  
A continuació, el Sr. FONT (PP) pronuncia el discurs següent: 
 
"Honorable presidenta del Consell de Mallorca, enhorabona. Enhorabona pel seu 
nomenament, a vostè i a tots els que li han donat aquest suport. Desitjar-li el millor per a 
tots els ciutadans d'aquesta terra, Mallorca. 
 
Honorables consellers i conselleres, digníssimes autoritats: 
 
Jo no li demanaré, senyora presidenta, tant com el Grup d'Unió Mallorquina i agraïré a 
la Sra. Mascaró les seves paraules cap al Grup PP.  
 
En el moment de començar oficialment una nova etapa al Consell de Mallorca, gràcies 
al suport d'una majoria que, aritmèticament, permet la formació d'un govern insular en 
el qual, convé recordar-ho, no tendrà representació prop d'un 46% de la població 
mallorquina  -la qual cosa és un fet objectiu, no una valoració subjectiva-  pens que és el 
moment que el grup de consellers del Partit Popular expressi davant aquesta cambra un 
compromís explícit pel que fa als criteris que inspiraran la nostra activitat com a 
oposició durant els pròxims quatre anys. 
  
Un compromís que va dirigit tant als votants que, en la primera ocasió en què es podia 
votar al Consell de forma separada, han dipositat la seva confiança en la candidatura del 
Partit Popular encapçalada per la Sra. Rosa Estaràs (a la qual vull donar l'enhorabona 
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per ser la persona més votada de totes les que varen concórrer a les eleccions, fins al 
punt d’incrementar, en termes generals, el percentatge de vot respecte a altres 
eleccions), com a la resta de ciutadans illencs que han optat per altres ofertes 
programàtiques, però que sense dubte tenen el mateix dret a exigir tant un govern eficaç 
com una oposició responsable al Consell de Mallorca. 
 
El primer punt d’aquest compromís és garantir, per part del grup de consellers del Partit 
Popular, el màxim respecte a la institució i a les persones que la dirigeixen; un respecte 
necessari, que encara assoleix una major dimensió si tenim en compte que el paper 
institucional d’aquest ens experimentarà un notable protagonisme amb l’aplicació del 
nou Estatut d'autonomia, que confereix al govern de Mallorca un pes polític 
probablement impensable fa només dotze anys.  
 
Respecte, per tant, al que representa aquesta institució, però respecte no vol dir 
impunitat, ni donar per bons acords fets d’esquena als ciutadans, ni molt manco 
complicitat amb tot allò que, en la nostra opinió, pugui perjudicar el prestigi de la 
institució.  
 
En aquest punt serem impecables: el bon nom del Consell de Mallorca no pot ésser (o 
no pot  tornar a ésser) objecte de sospita ni de menyspreu: seva serà, senyora presidenta, 
la responsabilitat de que això no passi,  i la feina nostra serà que no ho oblidi. 
 
He dit que serem impecables a l’hora de preservar el bon nom d’aquesta institució; i ho 
reiter: impecables amb la corrupció, amb l’ús partidista de la institució, amb el 
sectarisme o amb la manca de transparència o amb qualsevol actuació que vulneri el 
dret de tots els ciutadans d’aquesta illa, sigui quin sigui el seu origen, a viure amb 
dignitat, des del convenciment que en una societat oberta com és la mallorquina, les 
diferències no han de servir per separar persones, sinó per fer-nos a tots més lliures i 
millors ciutadans.  
 
Per això, senyora presidenta, vigilarem perquè des d’aquesta institució no s’impulsin ni 
es tolerin polítiques que infravalorin el dret de totes les persones que viuen i treballen a 
Mallorca a gaudir d’un tracte just per part dels poders públics, sense altre límit que el 
respecte a un ordenament jurídic que és igualment vàlid per a tots i que ens iguala a tots 
en idèntics drets i deures.  
 
Si vostè també pensa així, segur que ens trobarà més d’una vegada al seu costat, 
negociant allò que sigui bo per a Mallorca i pel seu govern, impulsant iniciatives que, al 
marge del seu color polític, resultin beneficioses per als ciutadans d’aquesta illa. 
  
En aquests casos, li demanam que no dubti a l’hora de sol·licitar el nostre suport: quan 
sigui raonable, el tindrà; i si no li donam, li explicarem perquè no li hem donat la mà.  
 
I ho farem amb claredat, sense trampes i sempre amb sentit institucional. Li garantesc a 
partir d’ara. 
 
Però respecte, senyora presidenta, és un concepte d’anada i tornada i, de fet, és una idea 
que no pot sobreviure si no hi ha una reciprocitat. En aquest sentit, el nostre missatge és 
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molt clar: oferim respecte en la mateixa mesura que l’exigim, com a representants de la 
voluntat política expressada per prop de la meitat de la població mallorquina. 
  
Per tant, m’agradaria deixar ben clar que el grup de consellers i conselleres del Partit 
Popular no acceptarà en cap cas, per respecte a aquest col·lectiu, que s’infravalori la 
nostra representació o que s’intenti minvar el pes institucional d’un grup que ha rebut el 
suport de quasi el 46 % dels ciutadans de Mallorca.  
 
Respecte, sí, però respecte per a tots. Amb respecte mutu podrem negociar sobre allò 
que ens acosta, discutir civilitzadament sobre allò que ens separa, però sempre posant 
per damunt de tot la dignitat de la institució i també l’obligació política i ètica que tenim 
amb les més de 155.000 persones que ens varen votar el passat dia 27 de maig i varen 
optar per donar-nos la seva confiança, atorgant-nos una victòria tan incontestable com 
insuficient. 
 
Durant aquest darrer gairebé quart de segle, el Partit Popular ha governat en quatre 
ocasions el Consell de Mallorca, bé en coalició amb altres forces polítiques o bé 
mitjançant acords que afavorissin el govern de la institució.  
 
Sempre hem estat fidels al que hem pactat i sempre hem defensat la lleialtat com a 
element sense el qual l’acció política acaba perdent bona part de la seva dignitat.  
 
No és responsabilitat nostra explicar als ciutadans mallorquins les raons reals per les 
quals la formació política que durant quatre anys s’ha vist beneficiada del nostre suport 
ha decidit ara canviar de socis, de programa i d’objectius polítics, quan mai com durant 
aquesta darrera legislatura el Consell de Mallorca havia duit endavant una gestió de tal 
magnitud i amb tan bons resultats, així referendats amb l'augment de vots al Consell de 
Mallorca en les passades eleccions. 
 
Però si que és cert que a partir d’ara afrontam una nova etapa sense cap compromís 
previ, sense condicionants de cap tipus i sense altre límit a la nostra acció opositora que 
el respecte a la institució i als nostres votants, que ens demanen –amb tota la raó- que 
els nostres plantejaments siguin clars, transparents, que responguin a la lògica política i 
que no suposin, baix cap concepte, una vulneració de la seva voluntat sobirana, 
expressada a les urnes. 
 
Com he dit, senyora presidenta, a partir d’ara som lliures. Les polítiques que en el 
passat hem recolzat per imperatiu d’un pacte (polítiques que, li record, no hem gestionat 
nosaltres) ja no formen part dels nostres compromisos, ja no ens obliguen ni ens 
condicionen, i per tant reclamam la llibertat d’exigir la seva reforma en la mesura que 
no s’ajustin al que entenem que és millor per a Mallorca i pels seus ciutadans.  
 
M’agradaria que quedés clar, per tant, que ni estam disposats a acceptar cap “herència 
enverinada” ni reconeixerem “zones d’impunitat” en la gestió d’aquesta institució, 
basades en elements que ja formen part, avui, del passat.  
 
Com va dir algú fa només unes setmanes, en al·lusió a la nova etapa política que s’acaba 
d’obrir, també nosaltres posarem el comptaquilòmetres a zero a l’hora d’exercir una 
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oposició centrada, coherent, rigorosa i sempre a partir de plantejaments autènticament 
lliberals i sense altre objectiu que treballar al servei dels ciutadans i ciutadanes de 
Mallorca. 
 
Sols el respecte a les diferències ens farà a tots més lliures.  
 
Moltíssimes gràcies i enhorabona, senyora presidenta." 
 
 
A continuació, el secretari crida per ordre alfabètic tots els consellers i les consellers i la 
presidenta els lliura les medalles i les insígnies. 
 
La presidenta llegeix el següent discurs inaugural de mandat: 

 
"Molt Honorable president del Govern,  

Molt Honorable presidenta del Parlament de les Illes Balears, 

Molt Honorable batlessa de Palma, 

Excel·lentíssim delegat del Govern, 

Digníssimes autoritats, 

Honorables consellers i conselleres,  

Amics i amigues, 

Vull que les meves primeres paraules com a presidenta del Consell de Mallorca siguin 

d'agraïment. 

 

Agraïment, en primer lloc, als portaveus dels diferents grups polítics que han 

intervingut i especialment a la capacitat de diàleg que ha expressat el senyor Jaume 

Font, en nom del Grup de consellers del PP; malgrat les diferències polítiques que ens 

separen, li vull reafirmar que tendrem la mà estesa per arribar a acords. 

 

El nou equip de govern que jo presidiré tendrà la mà estesa al Partit Popular, el nou 

equip de govern que representa la voluntat de la majoria dels ciutadans i a les ciutadanes 

de Mallorca. 

 

Com ja he manifestat, crec que el diàleg, entre totes les forces polítiques, ha de ser un 

dels eixos sobre els quals basar la feina del Consell Insular de Mallorca aquests propers 

quatre anys. Esper comptar amb la seva col·laboració en aquest sentit. 
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Naturalment vull expressar l'agraïment a les paraules, i també al suport, del Bloc per 

Mallorca i d'Unió Mallorquina. Crec que després de les eleccions del passat 27 de maig 

hem estat capaços de demostrar com es poden arribar a acords, a consensos sobre temes 

fonamentals per Mallorca, deixant de banda interessos partidistes. Aquesta ha de ser la 

tònica de tota la legislatura, i estic convençuda que així serà. 

 

Vull manifestar també el profund i sincer agraïment que tenc cap al Partit al que 

represent, el Partit Socialista de les Illes Balears, que m'ha donat l'oportunitat de 

representar-lo i de ser escollida presidenta del Consell Insular de Mallorca. 

 

Són moltes les persones a les quals he d’agrair el seu treball i la seva entrega, però 

d’entre tots em permetran que en aquest moment tengui unes paraules de record i 

homenatge pel company, per l'amic, pel mestre que va ser en Xisco Quetglas, un 

exemple, un model de polític dedicat al seu país també des de les responsabilitats que va 

exercir en aquesta institució. A més, també vull tenir un record pels altres dos consellers 

que ens han deixat durant aquesta legislatura: en Ferran Trujillo i en Miquel Riera. 

 

Vull agrair també la presència dels mitjans de comunicació, de les autoritats, i dels 

amics i amigues, que avui heu volgut compartir una jornada per tots nosaltres històrica. 

 

I finalment acabaré donant les gràcies de tot cor a la meva família, igualment present 

avui aquí. 

 

Dins la família és on aprens a donar les teves primeres passes; també en política, com en 

el meu cas, és on em sostenc quan necessit suport, ànim per seguir. Sé que podré 

comptar amb vosaltres aquests quatre anys de feina intensa, de dedicació absoluta a allò 

en què crec. Sabeu que ho faré amb passió, i jo sé que tendré el vostre alè en tot 

moment. 

 

Com a presidenta del Consell de Mallorca, vull també tenir un reconeixement per totes 

les persones que han treballat de valent per aquesta institució, i ho vull singularitzar en 

les que l’han presidida: el Sr. Jeroni Albertí, el Sr. Maximilià Morales, el Sr. Joan 
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Verger i especialment a la primera dona que ha presidit aquesta institució, la Sra. Maria 

Antònia Munar. A tots ells gràcies per dedicar el seu esforç, el seu temps i les seves 

il·lusions perquè el Consell de Mallorca s’hagi convertit en la institució que avui 

coneixem.  

 

En aquests moments tan il·lusionats sent una enorme gratitud pels mallorquins i 

mallorquines. Per a mi és un honor i al mateix temps un repte assumir la Presidència del 

Consell de Mallorca, una institució a la que em sent molt vinculada, en la que sempre he 

cregut i sempre he defensat.  

 

He tengut la responsabilitat de ser la ponent de la Llei de consells, que ens ha permès el 

marc jurídic per assolir més capacitat d’autoorganització i, fa molts pocs mesos, vaig 

poder defensar el nou Estatut d’autonomia al Congrés dels Diputats, que ens consolida 

com a institució autonòmica. 

 

Els que em coneixeu sabeu que no som persona de mitges tintes, i que el que faig ho 

faig perquè hi crec. I sabeu que em dedicaré a la responsabilitat que avui se m'encomana 

amb totes les meves forces. 

 

Assumesc la Presidència del Consell de Mallorca amb voluntat de liderar una institució 

moderna que sigui referent per a tots els mallorquins i mallorquines. 

 

Entenc que això només es pot fer d'una manera: essent sensible en tot moment al batec 

de la societat mallorquina, essent capaç d'escoltar, cercar i donar les respostes que 

espera Mallorca. 

 

Vull que el proper equip de govern del Consell sigui, per tant, un equip dinàmic, capaç 

de tenir aquesta sensibilitat envers la societat a la qual ha de servir, un equip entregat a 

la seva tasca, que no defraudi les expectatives. 
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Com un equip afrontarem aquest nou temps que comença pel Consell de Mallorca i ho 

farem amb responsabilitat, amb seny, prenent les decisions posant sempre per davant 

l’interès general de la ciutadania i de la nostra terra.  

 

Posaré tot el meu esforç en aconseguir que aquest Consell de Mallorca sigui conegut per 

la seva capacitat de diàleg. I el diàleg només és possible quan es sap escoltar. No sé 

entendre la política d'altra manera. 

 

Diàleg entre partits polítics, però també diàleg amb la societat civil, amb els empresaris, 

amb els sindicats, amb les associacions, amb les Organitzacions No-Governamentals i 

també, és un compromís que assumesc personalment com a presidenta del Consell, vull 

ser accessible al ciutadà del carrer. 

 

Presidiré un govern plural, al que demanaré eficàcia, activitat intensa, permanentment 

en contacte amb la societat, com també serem exigents amb el compliment de la paraula 

donada i el desenvolupament del programa de govern que els he esmentat durant 

aquesta sessió. 

 

Ho farem amb humilitat, com a servidors públics, i amb fermesa, comptant amb tot 

l’equip humà de tants bons treballadors i treballadores que conformen el Consell de 

Mallorca. A tots ells els vull demanar la complicitat per tirar endavant aquest nou 

projecte. 

 

Durant la campanya electoral m’han sentit dir moltes vegades que a mi m’apassiona la 

política. I és cert, m’apassiona la política, perquè és una tasca noble, perquè l’entenc 

com un servei públic a la ciutadania, perquè des de la política podem millorar la nostra 

societat, el nostre entorn i el nostre futur. 

 

Treballaré amb l’objectiu que Mallorca segueixi essent una terra de prosperitat 

econòmica, amb un creixement sostenible i adequat al nostre territori, pensant sempre 

amb l’interès general i en garantir la igualtat d’oportunitats entre tots i totes. I això ho 

vull fer amb la mà estesa a tothom, amb diàleg i amb consensos. 
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Compromís, transparència, dedicació, esforç, seny i passió, d'avui fins al darrer dia de la 

legislatura, és el que poden esperar de mi i del meu govern els mallorquins i les 

mallorquines.  

 

Per acabar, vull fer meus aquells versos de Bartomeu Rosselló-Pòrcel dedicats a 

Mallorca, en aquests moments en què assumesc la més alta responsabilitat institucional 

de la nostra illa: 

Tota la meva vida es lliga a tu, 
com en la nit les flames a la fosca. 

Moltes gràcies." 

 

I, no havent-hi més assumptes a tractar, la Sra. presidenta aixeca la sessió, a les dotze  
hores i vint-i-cinc minuts. 
 

 


