
 
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PER 
L'AJUNTAMENT EN PLE DIA 13-06-2015. 

 
      Per tal de procedir a la constitució de l'Ajuntament i a l'elecció de Batle, 
d'acord amb el que estableixen els articles 195 i 196 de la Llei Orgànica del Règim 
Electoral General 5/1985, de 19 de juny, es reuneixen a la Casa Consistorial de la 
Vila de Santa Maria del Camí a les 12 h. de dia tretze de juny de dos mil quinze, en 
sessió pública, els següents senyors/es, proclamats regidors electes en les 
eleccions locals efectuades dia 24 de maig de 2015: 
 
-Nicolau Canyelles Parets. 
-Mª Magdalena Borrás Coll. 
-Miquel Niell Crespí. 
-Magdalena Crespí Simón. 
-Ponç Vaquer Jaume. 
-Catalina Victoria Pons Rosselló. 
-Andreu Jaume Castañer. 
-Mª Teresa Cañellas Ramon. 
-José MariaNoguera Vert. 
-Cristina Graupera Gutiérrez. 
-Alfonso Gómez Rosselló. 
-Jaume Martí Santandreu. 
-Gabriel Amengual Borrás. 
 
 
      Hi actua com a Secretari, la Secretària de la Corporació, Sra. Lourdes Dols 
Salas; assistint també la interventora municipal Sra. Nicoleta Cazacu Cazacu. 
 
                                CONSTITUCIÓ MESA D'EDAT  
 
      Els assistents procedeixen a la constitució de la Mesa d'Edat, i aquesta 
s'integra, de conformitat amb la legislació vigent, pel regidor electe de més edat: Sr. 
Miquel Niell Crespí, que actua de President; i pel de menys edat: Sr. Alfonso Gómez 
Rosselló, que actua de vocal. 
      Hi actua com a Secretari, la Secretària de la Corporació Sra. Lourdes Dols 
Salas. 
 
                               CONSTITUCIÓ DE L'AJUNTAMENT  
 
      La Mesa declara oberta la sessió. Assisteixen els tretze regidors electes, per 
la qual cosa, existeix la majoria absoluta dels membres que de dret corresponen al 
municipi, requerida per poder constituir la Corporació; declarant la Mesa, en 
conseqüència, que queda constituïda la Corporació.   
 
      A continuació la Secretària informa que d'acord amb el Reial Decret 707/79, 
de 5 d'abril, la fórmula a emprar per a la presa de possessió dels càrrecs o funcions 
públiques és la següent: 
 
      “Jur o promet per la meva conciència i honor complir fidelment les obligacions 



del càrrec de regidor/a de l´Ajuntament de Santa Maria del Camí, amb lleialtat al Rei 
i de guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l´Estat.” 
 
      Tot seguit, tots els regidors electes procedeixen a jurar o prometre 
personalment el càrrec de regidor emprant la fórmula assenyalada anteriorment, en 
el sentit següent: 
 
-Nicolau Canyelles Parets: Promet. 
-Mª Magdalena Borrás Coll: Promet. 
-Miquel Niell Crespí: Jur. 
-Magdalena Crespí Simón: Promet. 
-Ponç Vaquer Jaume: Promet. 
-Catalina Victoria Pons Rosselló: Promet. 
-Andreu Jaume Castañer: Jur. 
-Mª Teresa Cañellas Ramon: Jur. 
-José MariaNoguera Vert: Jur. 
-Cristina Graupera Gutiérrez: Jur. 
-Alfonso Gómez Rosselló: Promet. 
-Jaume Martí Santandreu: Promet. 
-Gabriel Amengual Borrás: Per imperatiu legal promet. 
 
 

           ELECCIÓ DE BATLE  
 
 Tot seguit, s'anuncia que es procedirà a l'elecció de Batle. Els candidats que 
encapçalen les corresponents llistes són els següents: 
       
      -Sr. Nicolau Canyelles Parets per Més per Santa Maria. 

-Sr. Andrés Jaume Castañer pel PP. 
-Sr. Jaume Martí Santandreu per PSIB-PSOE. 
-Sr. Gabriel Amengual Borrás per Movem Santa Maria. 
 

  
 La Secretària demana si qualcú sol.licita votació nominal, sol.licitant-la la Sra. 

Mª Magdalena Borrás Coll.  
 
Posada a votació aquest tipus de votació, s’aprova la mateixa per la majoria 

absoluta dels vots, sets vots a favor i sis abstencions      
 

Posades a votació les candidatures, en votació nominal, s'obté el resultat 
següent: 
 
-Nicolau Canyelles Parets: Nicolau Canyelles. 
-Mª Magdalena Borrás Coll: Nicolau Canyelles. 
-Miquel Niell Crespí: Nicolau Canyelles. 
-Magdalena Crespí Simón: Nicolau Canyelles. 
-Ponç Vaquer Jaume: Nicolau Canyelles. 
-Catalina Victoria Pons Rosselló: Nicolau Canyelles. 
-Andreu Jaume Castañer: Abstenció. 
-Mª Teresa Cañellas Ramon: Abstenció. 



-José MariaNoguera Vert: Abstenció. 
-Cristina Graupera Gutiérrez: Abstenció. 
-Alfonso Gómez Rosselló: Abstenció. 
-Jaume Martí Santandreu: Abstenció. 
-Gabriel Amengual Borrás: Gabriel Amengual. 
 
 
      El Sr. Nicolau Canyelles Parets obté sis vots, per la qual cosa i com a llista 
més votada a les Eleccions Locals, es proclamat Batle de Santa Maria del Camí.  
       

A continuació, el Sr. Nicolau Canyelles Parets pren possessió del càrrec, 
prometent-lo personalment, en els termes següents: 
 
      "Promet per la meva conciència i honor complir fidelment les obligacions del 
càrrec de Batle amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma 
fonamental de l'Estat". 
 
        El Sr. Miquel Niell li fa entrega de la vara de comandament, assumint a 
continuació el Sr. Batle la Presidència de la Corporació. 
  
      Complit l'objectiu de la sessió, el Sr. Batle es dirigeix a la Corporació i al 
públic assistent en els termes següents: 
 
 “Bon dia a tots i totes i gràcies per ser aquí en un dia tan important per noltros 
com a partit, per jo com a persona i ara mateix com a Batle, però també és un dia 
important per Santa Maria ja que avui comença una nova legislatura. 
 En primer lloc vull donar la benvinguda als nous regidors i regidores que 
entren per primera vegada a l’Ajuntament, donar-vos molts d’ànims i desitjar-vos 
molta sort en aquesta nova tasca que el poble vos ha encomanat. 
 Gràcies a totes les persones que lliurament varen anar a votar el dia 24 de 
maig per escollir els seus representants, és un orgull representar a un poble que té 
un dels índexs més alts de participació, (71’39%). 
 Molt especialment gràcies a tots els que dia 24 de maig vàreu confiar amb la 
nostra proposta de govern i en el nostre equip. 
 A Santa Maria TENIM molt. Però VOLEM molt MÉS. Els nostres serveis 
municipals són d’una gran qualitat i tenim un dels Ajuntaments més sanejats de 
Mallorca. Tot això ha estat possible amb un equip de govern que ha apostat pel 
municipi i la seva gent. 
 Jo, com a regidor, vaig formar part d’aquest equip de persones que feren 
possible que Santa Maria cresqués com a poble. I part d’aquella gent m’acompanya 
en aquest nou projecte que avui ja comença a fer-se realitat. 
 Però no ens basta el que tenim. Volem més. I volem més amb un equip nou, 
amb saba nova, amb idees noves. 
 I aquest nou projecte, es basarà en tres grans pilars: 
 1.-La promoció econòmica del nostre municipi i del teixit empresarial que li 
dóna vida: seguirem treballant al costat dels comerciants, acabarem el polígon 
industrial, promocionarem el nostre municipi com a destí turístic i avançarem en la 
recerca de nous elements que permetin que el nostre poble sigui més ric. 
 2.-Seguirem defensant la nostra llengua, la nostra cultura i la necessitat d’uns 
serveis públics de qualitat. Com hem fet fins ara, amb força i seguretat i amb la 



col.laboració de totes les entitats del nostre poble. 
 3.-Hem recollit el missatge que la ciutadania va llençar el dia de les eleccions 
MÉS TRANSPARÈNCIA i MÉS PARTICIPACIÓ, per tant, treballarem per construir 
un Ajuntament MÉS accessible i MÉS transparent, un Ajuntament obert a la 
ciutadania. 
 I en aquest esforç ens agradaria que ens acompanyin les altres forces que 
integren aquest Ajuntament. Els ciutadans ens han demanat una nova forma de fer 
política basada en el CONSENS i en la COOPERACIÓ on els interessos ciutadans 
estiguin per sobre de tot. Per això, avui, vos convidam, vos demanam, que entre 
tots, fer un Govern i una institució plural i forta per defensar els interessos dels 
santamariers i santamarieres. 
 Moltes gràcies!!!”. 
 
 Tot seguit diu que vol cedir la paraula als representants de les forces 
polítiques, i si sembla bé, donarà el torn de paraula per ordre dels vots obtinguts: 
 
1.-Andreu Jaume. 
2.-Jaume Martí. 
3.-Gabriel Amengual. 
 
 A continuació pren la paraula el Sr. Andrés Jaume i en primer lloc dóna les 
gràcies als santamariers i santamarieres, demanant que li permetin també donar les 
gràcies a les persones que els votaren. Expressa que unes vegades te elegeixen 
per governar i d’altres per estar a l’oposició i ells pensen que qui ha de governar són 
els més votats a les eleccions. Continua dient que s’ofereixen en la idea de dur 
endavant un ajuntament més participatiu i en lo que puguin per al bé del poble i per 
fer un ajuntament més participatiu. Acaba dient que hi són per fer funcions una 
vegada per controlar l’acció del govern i d’altres per poder pactar en bé del poble. 
 
 Tot seguit pren la paraula el Sr. Jaume Martí, donant les gràcies a tothom i 
especialment a la gent que els ha votat. Diu que del que es tracta és de fer feina i de 
què es noti la presència del PSIB-PSOE a l’Ajuntament. Diu que feran feina en 
benefici del poble i una oposició responsable; acabant amb les paraules ganes i 
seny. 
 
 A continuació pren la paraula el Sr. Gabriel Amengual i també dóna les 
gràcies a tothom. Diu que ells són una força petita i que funcionen com a 
candidatura assembleària. Assenyala que volen la transparència total, la màxima 
participació i els interessos generals per damunt dels privats; acabant dient que 
estan a disposició del poble. 
 
 Tot seguit el Sr. Batle despedeix al públic. 
 
 
 
 
 
      I no havent-hi més assumptes per tractar, el Sr. Batle dóna l'acte per acabat i 
aixeca la sessió quan són les dotze hores trenta minuts de dia tretze de juny de dos 
mil quinze; de totes les quals coses, com a Secretària de la Corporació, don fe. 



 
 
                                                            LA SECRETÀRIA  
 
 
 
 
 
                                                           Sgt: Lourdes Dols. 
 
 


