
 
 
 
 
 
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 16 DE 
JUNY DE 2007, PER L´AJUNTAMENT EN PLE. 
 
   Al Saló de sessions de la Casa Consistorial a les 12.00 
hores del dia setze de juny en primera convocatòria, en 
compliment del dispost a l´article 195 de la Llei Orgànica 
5/1985, de 19 de juny i 37 del Reglament d´Organització, 
Funcionament i Règim Jurídics de les Entitats Locals i als 
efectes de celebrar sessió constitutiva de l´Ajuntament, es 
reuneixen els regidors els regidors electes, que han 
presentat prèviament les seves credencials, acreditada la 
seva personalitat i justificada la presentació de les 
oportunes declaracions a efectes del Registres d´Interessos 
dels membres de la Corporació. 
 
   Queda formada la Mesa d´Edat, integrada pels regidors 
electes de major i menor edat, respectivament, segons les 
certificacions de la Junta Electoral de Zona. Presideix el 
Sr. Francisco Casellas Femenias per ser la de major edat, i 
actuant de Secretari, el de la Corporació, Sr. Juan Manuel 
Campomar Isern. 
 
   Seguidament, comprovant que han comparegut la totalitat 
dels regidors electes i previ jurament o promesa prestada 
personalment, per cada un dels mateixos, de complir 
fidelment les obligacions del càrrec de regidor amb 
lleialtat al Rei i de guardar i fer guardar la Constitució 
com a norma fonamental de l´Estat, diguent els membres 
electes del P.P., Sr. Crespí Sastre, Sra. Volait Matrat, 
Sr. Cabot Campins, Sr. Alorda Roig i Sr. López García, que 
juren la seva promesa, els membres electes de Entesa per 
Santa Eugènia Eugènia – Unió Mallorquina (EpSE-UM), Sra. 
Pou Mulet, Sr. Casellas Femenias, Sr. Coll Cañellas, Sr. 
Coll Ballester, que prometen, la Mesa declara legalment 
constituïda la nova Corporació. 
 
   Després de la constitució de la Corporació el Secretari 
que subscriu, d´ordre del Sr. President, dóna lectura a 
l´art. 196 de la Llei Orgànica 5/1985 de 19 de juny, que 
estableix el procediment per l´elecció del Batle. 
 
   Es presenta com a candidat per Batle el regidor que  
encapçala la llista del P.P., D. Guillem Crespí Sastre; Dª.  
 



 
 
 
 
 
 
 
Mª. Eugènia Pou Mulet que va encapçalar la llista de l’Unió 
Ben Entesa renuncia a presentar la seva candidatura. 
 
 
CANDIDATS             LLISTA ELECTORAL     VOTS OBTINGUTS 
                                           A LES ELECCIONS 
 
Guillem Crespí Sastre      P.P.                   441 
 
Efectuada la votació pels regidors mitjançant votació 
ordinària s´obtè el següent resultat: 
 
Sr. Guillem Crespí Sastre: 5 vots (Srs. Jacqueline Volait 
Matrat, Sr. Llorenç Cabot Campins, Sr. Sebastian Alorda 
Roig, i Sr. Luis López García).Els quatre regidors( Srs. 
MªEugènia Pou Mulet, Sr. Francisco Casellas Femenias, 
Sr.Miquel Angel Coll Cañellas i Sr.Antoni Coll Ballester) 
de la Unió Ben Entesa s’abstenen 
 
A la vista del resultat de l´escrutini la Presidenta de la 
Mesa d´Edat proclama Batle electe de l´Ajuntament al Sr. 
Guillem Crespí Sastre, que encapçala la llista pel P.P. 
 

PRESA DE POSSESSIÓ 
 
Seguidament el Sr. Batle electe promet complir fidelment 
les obligacions del càrrec de Batle amb lleialtat al Rei i 
de guardar i fer guardar la Constitució com a norma 
fonamental de l´Estat, afegint defensant l´Estatut 
d´Autonomia i aquest país nostre. 
 
Seguidament pren la paraula la Sra. Mª. Eugènia Pou Mulet, 
cap de llista de la candidatura de la Unió Ben Entesa, la 
qual agraeix als taujans i taujanes la confiança depositada 
en la seva candidatura ja que només 21 vots l’hi ha mancat 
per poder formar equip de govern i en resum diu que els 
regidors de la seva candidatura treballaran amb una 
política d’oposició constructiva d’ajuda i col·laboració i 
desitjar al Batle i regidors seny per gestionar el futur 
del nostre poble. 
 
A continuació pren la paraula el Sr. Batle, D. Guillem 
Crespí Sastre, el qual dóna lectura a un ampli discurs en 
el que felicitar a totes les persones que participaren en  



 
 
 
 
 
 
 
 
les eleccions municipals del passat 27 de maig. Diu que com 
a Batle assumeix el compromís de treballar en benefici de 
tots i que és un orgull poder exerci el càrrec de batle i 
recollir la vara que dur les inicials del seu padrí que va 
tenir la responsabilitat de ser Batle a l’any 1938.  
 
Continua dient el Sr. Batle que recull la confiança 
dipositada pel poble de Santa Eugènia i que treballarà al 
servei de tothom sense discriminacions i amb una política 
basada en el consens i el diàleg. 
 
Seguidament el Sr. Batle va aixecar la sessió essent les 
dotze hores i vint minuts. 
 
 
     VIST I PLAU, 
      EL BATLE,                            EL SECRETARI, 
 


