DILIGÈNCIA: La següent acta consta del foli n.º 144696
al n.º 144699.
Santa Eugènia a 21 de juny de 2006
El Secretari,

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 17 DE
JUNY DE 2006, PER L´AJUNTAMENT EN PLE.
A Santa Eugènia a disset de juny de dos mil sis es
reuneix amb l´oportuna convocatòria, al Saló de sessions de
la Casa Consistorial, l´Ajuntament en Ple sota la
presidència del Sr. Batle i amb l´assistència del Sr.
Secretari, a fi de celebrar una sessió extraordinària en
primera convocatòria.
SENYORS ASSISTENTS: President: Batle en funcions, D.
Rafel Crepí Pol; regidors: Mateu Crespí Perelló; D.ª Maria
Magdalena Perelló Bibiloni, D.ª Sebastiana Sastre Coll, D.ª
Maria Eugènia Pou Mulet, D. Sebastián Alorda Roig, D.ª
Magdalena Amengual Pizá, D. Antoni Coll Ballester, i D.ª
Eugènia Cañellas Batle.
Essent les 12.00 hores el Sr. Batle declara oberta la
sessió desenvolupant-se l´ordre del dia següent:

ELECCIO BATLE.- Pren la paraula el Sr. Batle en
funcions el qual diu que el motiu de la sessió plenària es
l’elecció de nou Batle, desprès de que el dimarts passat,
dia 13 de juny, renuncies a la Batlia Mateu Crespí Perelló.
Aprofita l’avinentesa de presidir la sessió per dir unes
quantes paraules com homenatge al que diu ha estat el
millor batle que ha hagut fins ara i al mateix temps per
explicar la seva renúncia a presentar-se com a batle.
A continuació dóna un discurs en el que realça la
figura de Mateu Crespí Perelló i el que ha representat no
només
com a batle de Santa Eugènia sinó també com a
representant a la Mancomunitat des Pla on ha impulsat

importants mesures en polítiques socials i educatives; diu
que degut a la seva capacitat política l’encoratja a
liderar el projecte nacionalista que sempre ha representat.
Per un altre costat diu que no s’ha presentar al càrrec
de batle perquè sempre ho ha manifestat i vol ser fidel a
la seva paraula i perquè considera que ell seria un apèndix
d’en Mateu i considera que després de dotze anys, el poble
necessita un nou projecte il·lusionant amb la nova
batlessa.
Seguidament diu que per a l’elecció del nou batle,
l’article 196 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny,
del Règim Electoral General, diu: només poden ser candidats
els caps de llista”; en cas de renuncia d’aquest, el
candidat serà el tinent de batle, el qual diu que ja ha
manifestat la seva renúncia al càrrec.
Les regidores següents de la llista electoral, Mª
Magdalena Perelló Bibiloni i
Sebastina Sastre Coll
manifesten públicament la seva renúncia a presentar la seva
candidatura a batle, no així la següent de la llista, Mª
Eugènia Pou Mulet; per tant, Na Maria Eugènia Pou Mulet és
la candidata a Batlia pels membres no adscrits.
Els portaveus dels grups municipals del Partit Popular
i d’Unió Mallorquina, Sebastià Alorda i Antoni Coll, que
varen encapçalar les seves respectives llistes manifesten
que no es presenten com a candidats a batle.
Així, doncs, només es presenta com a candidata a Batle
Na Mª Eugènia Pou Mulet pertanyent als membres no adscrits.
Efectuada la votació pels regidors mitjançant votació
ordinària, es produeixen els següents resultats: vots a
favor 5 ( regidors Srs. Crespí Perelló, Crespí Pol, Perelló
Bibiloni, Sastre Coll i Pou Mulet ), que representen la
majoria absoluta de la Corporació. Els regidors dels grups
municipals del Partit Popular, Srs. Alorda Roig i Amengual
Pizá, i Unió Malorquina, Srs. Coll Ballester i Cañellas
Batle, s’abstenen.
A continuació i de conformitat amb el que preveu
l’article 108.8 de la LOREG, la Batlessa electe, Sra. Mª

Eugènia Pou Mulet, pren possessió del càrrec en la forma
establerta:
“Promet per la meva consciència i honor complir
fidelment les obligacions del càrrec de BATLESSA DE SANTA
EUGÈNIA amb lleialtat al Rei, guardar i fer guardar la
Constitució com a norma fonamental de l’Estat”.
Seguidament pren la paraula el portaveu d’Unió
Mallorquina, Sr. Coll Ballester, el qual assenyala que el
dia d’avui és important per Santa Eugènia perquè despedim
un Batle important, si bé al seu grup s’hagués estimat més
que hagués acabat la legislatura i felicitar a la nova
batlessa diguent-li que té el suport del seu grup per les
coses bones que proposi fer per Santa Eugènia.
A continuació pren la paraula el portaveu del grup
municipal del Partit Popular, Sr. Alorda, el qual diu que
el seu grup dóna l’enhorabona a la nova Batlessa i que
l’ajudarà en el que sigui necessari.
Seguidament pren la paraula el regidor Sr. Crespí
Perelló el qual dóna lectura a un discurs de comiat com a
Batle en el que destaca que durant els quasi dotze anys que
ha ostentat el càrrec de batle, els equips de govern que ha
presidit i amb una feina ben feta han transformat un poble
quasi oblidat en un poble modern, en el que suposa
d’implantació dels serveis bàsics, així mateix agraeix la
col·laboració de totes les persones que l’han ajudat en
exercir el seu càrrec des de el personal de l’Ajuntament
fins a tots els regidors, amb especial referència al qui va
ser el seu primer tinent de Batle, Rafel Crespí Pol i al
mateix temps encoratjar a la primera batlessa de la
democràcia en el desenvolupament del
seu nou càrrec i
posar-se a la seva disposició pel que vulgui i necessiti.
Per acabar pren la paraula la Batlessa de Santa
Eugènia, la qual agraeix als regidors i regidores que l’han
elegida com a batlessa per la confiança que han dipositat
amb ella, en especial per l’ex batle, Mateu Crespí Perelló,
el qual diu ha sigut el millor batle que ha tingut Santa
Eugènia i al mateix temps demana la col·laboració de tots
els taujans i taujanes, així com les diferents associacions
del poble per el nou projecte que ara comença.

I sense haver més assumptes a tractar la Sra.
Presidenta aixeca la sessió essent les dotze hores i trenta
cinc minuts, de tot el qual com a Secretari donc fe.
VIST I PLAU,
EL BATLE EN FUNCIONS,

EL SECRETARI,

