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ACTA REUNIÓ PLE MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT
============================================
SESSIÓ CONSTITUTIVA REALITZADA EL 15 - 06 - 2019
=============================================
Assistents
Sra. Águeda Reynés Calvache
Sr. Mateo Francisco Aínsa Coll
Sra. Ana Lía Noval García
Sr. Llorenç Coll Pons
Sr. Bernardino Andrés Gelabert Petrus
Sra. Sonia Huguet Gelabert
Sr. Basilio Ferrer Florit
Sra. Margarita Pons Sintes
Sr. Héctor Pons Riudavets
Sra. María José Camps Orfila
Sr. Carlos Javier Montes Vivancos
Sra. María Dolores Antonio Florit
Sr. José Manuel García Pascual
Sra. María Carmen Seguí Puntas
Sr. Enrique Mas Martínez
Sra. Conxa Juanola Pons
Sra. Laia Obrador Pons
Sr. Gabriel Pons Pons
Sr. Manuel Lora Buzón
Sr. Rafael Muñoz Campos
Sr. Ricardo Arturo Terré Alonso
Sra. Mónica Mercadal Pons
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Cs
(SECRETÀRIA)

A la Casa Consistorial de l'Excm. Ajuntament de Maó, quan són les 12.00 hores del dia 15-062019, la Sra. secretària de la corporació procedeix a iniciar l’acte de celebració de la sessió
pública de constitució de l’Ajuntament, sota el següent ordre del dia:
1. CONSTITUCIÓ DE LA MESA D’EDAT
Després de donar la benvinguda a totes les persones assistents, la Sra. secretària procedeix a
llegir els articles 195 i 196 de la Llei 5/1985, orgànica del règim electoral general, que
estableixen els passos a seguir per complir l’ordre del dia, els quals són del següent tenor literal:
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ARTICLE 195
“1. Les Corporacions Municipals es constitueixen en sessió pública el vigèsim dia posterior a la
celebració de les eleccions, llevat que s'hagués presentat recurs contenciós-electoral contra la
proclamació dels Regidors electes, supòsit en el qual es constitueixen el quadragèsim dia
posterior a les eleccions.
2. A tal fi, es constitueix una Mesa d'Edat, integrada pels elegits de major i menor edat, presents
a l'acte, i actua com a Secretari qui ho sigui de la Corporació.
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3. La Mesa comprova les credencials presentades, o les acreditacions de la personalitat dels
electes, en base a les certificacions que a l’Ajuntament hagi remès la Junta Electoral de Zona.
4. Realitzada l'operació anterior, la Mesa declararà constituïda la Corporació, si concorren la
majoria absoluta dels regidors electes. En cas contrari, es celebrarà sessió dos dies després, i
quedarà constituïda la Corporació, sigui quin sigui el nombre de regidors presents.”
ARTICLE 196
“En la mateixa sessió de constitució de la Corporació, es procedeix a l'elecció d'Alcalde, d'acord
amb el següent procediment:
a) Poden ser candidats tots els regidors que encapçalin les seves corresponents llistes.
b) Si algun d'ells obté la majoria absoluta dels vots dels regidors, és proclamat electe.
c) Si cap d'ells obté l’esmentada majoria, és proclamat Alcalde el regidor que encapçali la llista
que hagi obtingut major número de vots populars en el corresponent Municipi. En cas d'empat,
es resoldrà per sorteig.”
Així mateix, la Sra. secretària fa constar que s’ha donat compliment al que disposa l’article 36.2
del ROF, atès que l’expedient d’Inventari de béns municipals ha estat a disposició dels regidors
electes des del dia de la convocatòria de la sessió constitutiva i s’ha confeccionat acta
extraordinària d’arqueig, de data 15 de juny de 2019, a la qual acompanyen els justificants de les
existències en metàl·lic o valors propis de la corporació, dipositats a la Caixa Municipal i a les
entitats bancàries, signada per la Sra. alcaldessa en funcions, pel Sr. interventor i per la Sra.
tresorera.
En compliment dels preceptes legals llegits i conforme al primer punt de l’ordre del dia,
consistent en la CONSTITUCIÓ DE LA MESA D’EDAT, la Sra. secretària sol·licita la
presència del Sr. RICARDO ARTURO TERRÉ ALONSO, perquè és el candidat electe de major
edat, i que ha presentat la seva credencial de regidor, estesa pel president de la Junta Electoral de
Zona, i, de conformitat amb el que disposa l’article 75.7 de la Llei 7/85, reguladora de les bases
de règim local, ha complert l’obligació de presentar la declaració d’activitats que li proporcionen
o puguin proporcionar ingressos econòmics, i sobre causes de possible incompatibilitat, així com
2
Acta aprovada definitivament en sessió plenària extraordinària i urgent de dia 02.07.19

PLE MUNICIPAL, DIA: 15 - 06 - 2019 N. SESSIÓ: 1A

la declaració dels seus béns i drets patrimonials, i l’autoliquidació d’Impost sobre la renda de les
persones físiques, PER TAL QUE PROMETI O JURI el càrrec de REGIDOR i passi a ocupar la
Presidència de la Mesa d’Edat.
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La Sra. secretària pren promesa del càrrec de regidor al Sr. Terré Alonso, en els termes establerts
en el Reial decret 707/1979, de 5 d’abril, i li posa la medalla de regidor; seguidament, el Sr.
Terré Alonso passa a ocupar la Presidència de la Mesa d'Edat.
A continuació, la Sra. secretària sol·licita la presència del Sr. LLORENÇ COLL PONS, candidat
proclamat electe de menor edat, de qui s’ha obtingut la seva credencial de regidor, estesa pel
president de la Junta Electoral de Zona, i que ha presentat la seva declaració d’activitats que li
proporcionen o puguin proporcionar ingressos econòmics, i sobre causes de possible
incompatibilitat, així com la declaració dels seus béns i drets patrimonials, i l’autoliquidació de
l’Impost sobre la renda de les persones físiques, PER TAL QUE PROMETI O JURI el càrrec de
REGIDOR i, juntament amb el Sr. Terré Alonso, passi a formar la Mesa d’Edat.
El Sr. Terré Alonso pren promesa del càrrec de regidor al Sr. Coll Pons, seguint la fórmula
prevista al Reial decret 707/1979, de 5 d’abril, li posa la medalla de regidor, i queda constituïda
la Mesa d’Edat.
2. CONSTITUCIÓ DE LA CORPORACIÓ
Tot seguit, el Sr. president de la Mesa d’Edat demana a la Sra. secretària si tots els candidats
electes han presentat les seves declaracions de béns i drets patrimonials i de participació en
societats (amb informació de les societats per elles participades), de causes de possible
incompatibilitat i activitats que els proporcionin o puguin proporcionar ingressos, les
autoliquidacions de l’Impost sobre la renda de les persones físiques, de l’Impost sobre el
patrimoni de les persones físiques i de l’Impost sobre societats, si escau, així com les seves
credencials.
La Sra. secretària contesta afirmativament i indica que estan en el seu poder les referides
declaracions i autoliquidacions presentades per tots els candidats proclamats electes, amb
anterioritat a la data de celebració de la sessió de constitució d’aquest Ajuntament, així com les
seves respectives credencials, les quals han estat prèviament comprovades i declarades
conformes.
Seguidament, el Sr. Coll Pons crida un a un els candidats i candidates proclamats electes, per
ordre de llista més votada, segons acta de la Junta Electoral de Zona de 31 de maig de 2019, i el
Sr. Terré Alonso, president de la Mesa d’Edat, seguint la fórmula establerta en l’RD 707/1979,
de 5 d’abril, els pren jurament o promesa, per la seva consciència i honor, de complir fidelment
les obligacions del càrrec de regidor/a, amb lleialtat al rei, i guardar i fer guardar la Constitució
com a norma fonamental de l’Estat –amb algunes variacions introduïdes pels regidors/ores
electes, que a continuació es detallen– i els posa la medalla;
•

Juren el càrrec de regidor/a: la Sra. Reynés Calvache, el Sr. Ainsa Coll, el Sr. Gelabert
Petrus, el Sr. Ferrer Florit i la Sra. Pons Sintes;
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•
•
•
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•

Prometen el càrrec de regidor/a: la Sra. Noval García, la Sra. Huguet Gelabert, el Sr. Pons
Riudavets, la Sra. Antonio Florit i la Sra. Seguí Puntas;
Prometen el càrrec de regidor/a “amb lleialtat al Rei, a l’alcalde de Maó, a la ciutadania de
Maó”: la Sra. Camps Orfila i el Sr. Mas Martínez;
Prometen el càrrec de regidor/a “amb lleialtat al rei, per imperatiu legal”: el Sr. Montes
Vivancos, el Sr. García Pascual, la Sra. Juanola Pons i el Sr. Lora Buzón;
Promet el càrrec de regidora seguint la fórmula següent “Promet complir fidelment les
obligacions del càrrec de regidora, treballar pel benestar, la igualtat i la justícia social, sense
renunciar als principis republicans, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma
fonamental de l’ Estat”: la Sra. Obrador Pons;
Prometen el càrrec de regidor seguint la fórmula següent “Promet complir fidelment les
obligacions del càrrec de regidor, treballar pel benestar, la igualtat i la justícia social, sense
renunciar mai als principis republicans, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma
fonamental de l’Estat”: els Srs. Pons Pons i Muñoz Campos;

A continuació, entre els aplaudiments del públic assistent, els nous regidors i regidores passen a
ocupar els seus respectius seients, i el president de la Mesa d’Edat declara constituïda la
corporació.
REGIDORS I REGIDORES QUE INTEGREN LA CORPORACIÓ
NOM I LLINATGES

LLISTA ELECTORAL

ÁGUEDA REYNÉS CALVACHE
MATEO FRANCISCO AINSA COLL
ANA LÍA NOVAL GARCÍA
LLORENÇ COLL PONS
BERNARDINO ANDRÉS GELABERT PETRUS
SONIA HUGUET GELABERT
BASILIO FERRER FLORIT
MARGARITA PONS SINTES
HÉCTOR PONS RIUDAVETS
MARÍA JOSÉ CAMPS ORFILA
CARLOS JAVIER MONTES VIVANCOS
MARÍA DOLORES ANTONIO FLORIT
JOSÉ MANUEL GARCÍA PASCUAL
MARÍA CARMEN SEGUÍ PUNTAS
ENRIQUE MAS MARTÍNEZ
CONXA JUANOLA PONS
LAIA OBRADOR PONS
GABRIEL PONS PONS
MANUEL LORA BUZÓN
RAFAEL MUÑOZ CAMPOS
RICARDO ARTURO TERRÉ ALONSO
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3. ELECCIÓ D’ ALCALDE/ALCALDESSA
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Una vegada constituïda la corporació, el Sr. president de la Mesa d’Edat demana a les persones
que encapçalen les llistes de les diferents candidatures si presenten la seva candidatura a l’elecció
d’alcalde o d’alcaldessa, i contesten afirmativament els representants del PP i del PSIB-PSOE.
El Sr. Terré Alonso, que encapçala la llista electoral de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía,
manifesta que no presenta la seva candidatura a l’elecció d’alcalde o d’alcaldessa.
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Es presenten com a candidats a alcalde o a alcaldessa el regidor i la regidora que seguidament
s’indiquen, que són els que encapçalen les seves corresponents llistes:
CANDIDATURES

LLISTA ELECTORAL

SRA. ÁGUEDA REYNÉS CALVACHE
SR. HÉCTOR PONS RIUDAVETS

PP
PSIB-PSOE

La Sra. Reynés justifica la presentació de la seva candidatura a l’elecció d’Alcaldessa amb la
següent intervenció:
“Molt bon dia a tothom; presentam la nostra candidatura a l’Alcaldia en nom del Partit Popular
perquè ha estat la candidatura més votada a les eleccions de dia 26 de maig i, per tant, som la
opció més recolzada per tots els veïns de Maó. És, per tant, una aposta de legitimitat i també de
responsabilitat. Som quatre grups i tots quatre representam el municipi i els interessos dels seus
habitants amb reivindicacions que, en molts de casos, estan per damunt de les diferències
ideològiques, i, per tant, ens hem d’unir en el que és el plantejament de solucions i propostes. El
nostre paper, ja sigui de govern o d’oposició, tindrà sempre caràcter constructiu, tal i com ha
demanat l’electorat maonès. Els integrants d’aquest grup, majoritari a la corporació que avui es
constitueix, oferim la nostra disposició a col·laborar amb iniciatives i propostes dirigides a la
defensa del bé comú, al progrés i a la qualitat de vida dels maonesos; un principi, que, com no
pot ser d’ altra manera, tots compartim, perquè els èxits del govern municipal, siguin els que
siguin, seran també els èxits dels ciutadans de Maó, dels que més d’una tercera part estan
representats pel Grup Popular i tindran en nosaltres la defensa de les seves inquietuds. Moltes
gràcies.”
La Sra. Juanola justifica la no presentació de la seva candidatura a l’elecció d’alcaldessa amb la
següent intervenció:
“Bon dia; benvinguts companys, companyes, ciutadans, ciutadanes que ens acompanyau. És un
dia important per al municipi, per a la ciutat, per aquest sistema de convivència que hem après a
crear que es diu democràcia. Hem celebrat fa uns dies les eleccions locals, insulars,
autonòmiques i europees, en una cita electoral que és possible perquè fa dècades hi va haver un
clam ciutadà d’anys de lluita que va retornar el sistema democràtic a l’Estat espanyol. És bo
recordar que els nostres pares i alguns dels avis més joves no van tenir aquesta sort i van passar
gran part de la seva vida sense les llibertats actuals i amb molta por. La democràcia és un tresor
que hem de saber conservar. El veredicte dels ciutadans després d’aquestes eleccions locals ha
dit que Maó ha de continuar sent progressista. Que les polítiques engegades en aquest passat
5
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mandat són les que han de tenir continuïtat. El nostre grup municipal, Ara Maó, és una
plataforma ciutadana, diversa, formada per persones amb visió de servei a la ciutadania, que va
més enllà de les sigles o de les legislatures; va en el sentit de fer feina perquè aquesta societat
avanci de la mà de l’equitat, la justícia social, l’educació, la cultura, la sostenibilitat. Aquests són
els objectius d’Ara Maó. Per tant, per a aquests objectius hem fet feina aquests quatre anys
passats, amb l’equip de govern que hem compartit amb el Partit Socialista, i que hem acordat
revalidar per a quatre anys més, des de la responsabilitat d’altres àrees. Amb aquest Ple es dona
fi al mandat en virtut del qual he tingut el privilegi de representar la meva ciutat, el meu municipi
i els ciutadans. Ho he fet amb sentit de responsabilitat i servei, com ha de ser en un servidor
públic, amb dedicació absoluta a atendre, mediar i a resoldre, en la mesura del que ha estat
possible, els problemes de la ciutat. En el meu discurs d’investidura de fa quatre anys deia que
els vots rebuts eren deixats, en préstec, i que el principi que ens havia de regir era governar
escoltant i servint. Açò ha estat el nostre fil conductor, amb el que hem gestionat les àrees
encomanades, sabent que els ciutadans tenen sempre la darrera paraula. Vull agrair sincerament a
tota la gent amb qui hem col·laborat per buscar un Maó millor, una Menorca més avançada, un
mon més adequat. Des d’un despatx d’Alcaldia s’aprenen moltes coses, es coneixen molts de
problemes que, a vegades, passen inadvertits; i es prenen decisions que, en ocasions, són ben
complexes. És difícil fer-ho bé per a tothom, perquè a qualsevol comunitat humana hi ha
conflictes d’interessos i punts de vista que poden ser distants. En tot cas, faig arribar les meves
disculpes a aquella gent que no s’hagi pogut sentir prou satisfeta i vull enviar una abraçada a tots
aquells amb els que hem pogut construir projectes de manera conjunta. Deixau-me que faci una
menció especial a tots els treballadors i treballadores que, amb dedicació i sentit de servei públic,
fan que puguem tenir en el nostre municipi una sèrie de prestacions que ens fan la vida més fàcil
i agradable. També vull fer un agraïment a totes i cada una de les persones que formen o han
format part del consistori i que sempre han intentat que el diàleg hagi estat present en les nostres
relacions. Gràcies, Maó; gràcies, maonesos i maoneses, per tota aquesta experiència. Avui, com
us deia, revalidant el funcionament de la nostra societat democràtica, els cinc regidors d’Ara
Maó donarem suport a la investidura del candidat del PSOE, Sr. Héctor Pons, a qui desitjam
molts d’encerts, i vetlarem perquè els objectius compartits siguin una realitat, a la vegada que
ens posam a disposició de tota la corporació i de tota la ciutadania de Maó. Gràcies.”
A continuació, la Sra. secretària manifesta que, per tal de decidir si la votació per a l’elecció
d’alcalde o alcaldessa ha de ser secreta, és procedent votar aquesta decisió per votació ordinària
(a mà alçada), fet que resulta aprovat, per unanimitat dels 21 membres presents, dels 21 de la
corporació.
Per tant, després de la votació ordinària, es procedeix a votar, de forma secreta, l’elecció de
l’alcalde o d’alcaldessa. Amb aquesta finalitat, la Sra. secretària crida un a un tots els membres
del consistori, per tal que dipositin el seu vot dins l’urna col·locada sobre la taula presidencial; i,
finalment, indica que pertoca emetre el seu vot als components de la Mesa d’Edat, per ordre
invers a la seva edat (primer ha de votar el membre de menor edat i després, el de major edat).
Efectuada la votació pels regidors i regidores, el Sr. Coll Pons, prèvia obertura de l’urna,
procedeix a l’escrutini dels vots emesos i llegeix el nom del candidat/a que figura a cada una de
les paperetes, que seguidament lliura al president de la Mesa d’Edat, qui, després de verificar el
recompte de vots, anuncia el resultat següent:
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CANDIDATURES

VOTS OBTINGUTS
EN LLETRA/EN NOMBRE
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SRA. ÁGUEDA REYNÉS CALVACHE ( PP)
SR. HÉCTOR PONS RIUDAVETS (PSIB-PSOE)
VOTS EN BLANC/ABSTENCIONS
VOTS NULS

VUIT / 8
DOTZE / 12
UN / 1
CAP

A continuació, el Sr. president de la Mesa d’Edat manifesta que ha obtingut majoria absoluta
dels vots dels regidors el SR. HÉCTOR PONS RIUDAVETS, que encapçala la llista del PSIBPSOE; i, en conseqüència, el proclama alcalde electe de Maó-Mahón, sol·licitant-li, alhora, si
accepta el càrrec. Així mateix el Sr. Terré Alonso indica al Sr. Pons Riudavets que ha de
procedir a prometre o jurar el càrrec d’alcalde.
Tot seguit, el SR. HÉCTOR PONS RIUDAVETS manifesta que accepta el càrrec d’alcalde i,
posant la mà sobre la Constitució, promet el càrrec d’alcalde davant el president de la Mesa
d’Edat, conforme a la següent fórmula:
“Promet, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec d’alcalde,
amb lleialtat al rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat.”
A continuació, el Sr. Terré Alonso fa entrega al Sr. alcalde de la vara de comandament, i tant els
membres de la Mesa d’Edat com l’alcalde s’incorporen als seus llocs respectius. Queda dissolta
la Mesa d’Edat i, des d’aquell mateix moment, presideix la sessió el Sr. alcalde.
Complert l’objecte de la convocatòria, el Sr. alcalde dirigeix als membres del consistori i al
públic assistent les següents paraules:
“Regidores i regidors, autoritats, senyores i senyors,
Avui dissabte, 15 de juny, es constitueixen els ajuntaments resultants de les eleccions del passat
26 de maig. Vint-i-una persones representam, en aquest nou consistori, els 28.500 maonesos i
maoneses residents al nostre municipi. Tenc l’honor –tal vegada un dels més grans que pot tenir
un ciutadà– de ser elegit, avui, alcalde de Maó. Vull agrair, en primer lloc, a tots els maonesos i
maoneses que van confiar el seu vot a la candidatura socialista, així com també a totes aquelles
persones que van participar de forma cívica en aquestes eleccions i que van optar per altres
formacions. Vull ser, i seré, l’alcalde de totes i de tots; dels qui ens han votat i dels qui no. I vull
agrair, també, el suport dels meus companys i companyes, i, de manera especial, el vot dels
regidors d’ARA Maó, amb qui hem tancat un acord de govern per als pròxims quatre anys. Estic
convençut que l’acord assolit és el que Maó necessita: estabilitat, prioritats i compromís per
seguir fent de Maó una ciutat millor per viure i conviure. Als altres grups, Partit Popular i
Ciutadans, els estenc la mà per cercar consensos i acords que ens permetin traçar línies de futur a
la nostra ciutat. Ells representen molts de ciutadans i ciutadanes que també han de ser escoltats i
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tinguts en compte. Sempre trobaran la porta del meu despatx oberta. Assumesc aquest càrrec
conscient del que representa i amb l’experiència d’aquests quatre anys com a regidor de govern i
com a 1r tinent d’Alcaldia. Aquesta experiència em permet conèixer i tenir clares les prioritats
del nostre municipi, la capacitat i les mancances del nostre Ajuntament, el funcionament de
l’Administració i l’oportunitat que ens ofereix la coordinació amb la resta d’institucions, a les
quals deman, també, el seu compromís amb aquesta ciutat i amb la seva gent. I vull aprofitar
aquest moment per fer un sincer agraïment a tots els treballadors i treballadores d’aquest
Ajuntament, que són els qui fan possible el bon funcionament i la consecució dels objectius que
políticament ens marcam. Aquests quatre anys he pogut confirmar que la sensatesa i la humilitat
són la base per a la recuperació de la confiança en la vida política. La nostra societat té el repte
de reforçar la participació ciutadana i la implicació de la ciutadania en la presa de decisions. Des
d’aquí vull convidar tothom a assumir un paper actiu dins aquesta societat. Des de la política
convencional, des de les associacions, des de les entitats veïnals o des de qualsevol altre
col·lectiu, i a tenir una actitud individual de corresponsabilitat en la vida i en el funcionament de
la ciutat. Els maonesos i les maoneses s’han expressat i han dibuixat, amb el seu vot, un
consistori de majoria progressista, que suposa, com comentava la Sra. Juanola fa un moment, un
clar aval a les prioritats marcades i als reptes assolits en els darrers quatre anys de govern
compartit entre Ara Maó i PSOE. Un nou consistori que té el compromís d’afrontar els reptes de
futur des de la justícia social, la igualtat d’oportunitats, el desenvolupament sostenible de la
ciutat i de l’economia i la defensa dels serveis públics com a garants de cohesió. En aquest nou
mandat veurem satisfetes demandes històriques fruit de la feina feta i del compromís aconseguit
d’altres administracions, principalment, del Govern de les Illes Balears. Les obres i la posada en
funcionament de l’antic Hospital Verge del Toro, el Conservatori Professional de Música i
Dansa, l’Escola d’Adults, l’entrada en funcionament de l’ampliació de l’Institut Joan Ramis, les
promocions iniciades per l’IBAVI o la nova residència per a gent gran als quarters de Santiago
són les principals fites que hem d’assolir. Tot açò sense oblidar reptes importants com la gestió
de l’aigua, la relació de la ciutat amb el port o la consolidació del penya-segat, que també viurà
una transformació important fruit del protocol subscrit amb l’Autoritat Portuària. L’objectiu
fonamental del nou mandat, a més de continuar amb la feina iniciada, ha de ser, sens dubte,
aconseguir el suport d’aquestes administracions per executar les grans inversions
d’infraestructures pendents. Maó afronta una nova dècada. Una etapa que estarà marcada a tot el
món per l’avanç en la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, la coneguda
Agenda 2030. Maó té feina en aquest sentit. Sabem què necessitam i què hem de fer.
Clavegueram, energia, central elèctrica, gestió de residus, Milà, depuració i reutilització
d’aigua…, en són alguns exemples. I estic convençut que qui millor pot encarar aquests reptes és
l’equip que ja ha començat a fer-ho en els darrers quatre anys. La sostenibilitat serà una de les
prioritats d’aquest govern. Maó és una ciutat rica en cultures, llengües i procedències. Oberta,
culta, cosmopolita i moderna. Tenim una llarga i nodrida història que ens ha deixat l’herència
d’un patrimoni únic en un port únic al món. Farem feina per enfortir la nostra economia posant
en valor el que hem estat, el que som i el que volem ser, i mirant al futur, apostant per
l’educació. Una ciutat que educa, amb la participació de totes les entitats i col·lectius que
treballen en la transmissió de valors, que es preocupa per mantenir els espais de convivència i pel
bon estat dels centres educatius i dels serveis públics. Una ciutat que està compromesa amb les
reivindicacions socials, les necessitats dels refugiats, dels immigrants, dels sense sostre i de les
famílies que ho passen malament. Una societat, la nostra, que tornarà a sortir al carrer tots els 8
de març que facin falta per defensar els drets de les dones i de tantes persones com les del
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col·lectiu LGTBI que, de forma injusta, han estat discriminades durant molts d’anys per ser
diferents. Un Govern que cerqui oportunitats per als joves que s’han format i volen tornar. Un
Ajuntament que pensa en la seva gent gran, la que ha lluitat i ens ha donat tot el que tenim,
també aquesta democràcia que avui ens ha duit fins aquí. Senyores i senyors, avui fa 40 anys i 73
dies es constituïa, en aquesta mateixa sala, el primer Ajuntament democràtic de Maó. Avui, vull
reconèixer i posar en valor la feina i dedicació de tots els regidors i regidores que ens han
precedit i que han format part d’aquest consistori, i especialment dels alcaldes i alcaldesses que
l’han presidit: Sr. Ramon Homs, Sr. Borja Carreras-Moysi, Sr. Arturo Bagur, Sr. Vicenç Tur,
Sra. Agueda Reynés, Sra. Conxa Juanola. De tots i cadascun d’ells intentaré aprendre les millors
virtuts i encerts, convençut que han treballat sempre per fer de Maó una ciutat millor. D’ells hem
d’aprendre a trobar l’esperit sempre necessari del consens, així com el coratge i l’encert que ens
han de permetre avançar entre tots, des del respecte al passat i amb la mirada posada en el
benestar de tothom. Moltes gràcies.”
Finalitzada la seva intervenció, el Sr. alcalde rep una gran ovació del públic assistent, present a la
Sala de Plens, com a felicitació.
No havent-hi més assumptes per tractar, s'aixeca la sessió, a les 12.50 hores del dia 15-06-19, de
la qual s'estén la present acta. De tot açò jo, la secretària interina, don fe.
L’acta està signada electrònicament per mi, la secretària interina, que la certific, i per el Sr.
alcalde, que hi dona el vistiplau.
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