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ACTA DE LA SESSIÓ DE CONSTITUCIÓ DE L’AJUNTAMENT I ELECCIÓ DE 
BATLE CELEBRADA PEL PLE DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL DISSABTE DIA 
13 DE JUNY DE 2015  
 
A la sala de sessions de la Casa Consistorial de Santanyí, dia tretze de juny de dos 
mil quinze; quan són les 13 hores, es reuneixen els regidors electes a les eleccions 
locals celebrades el dia 24 de maig de 2015, que s’indiquen seguidament, als 
efectes de constitució de l’Ajuntament i elecció de batle.  
 
Llorenç Sebastià  Galmés Verger (PP) 
Ricarda Margarita Vicens Schluhe (PP) 
Bárbara Xamena Bordoy (PP) 
María Inmaculada Sánchez Alloza (PP) 
Antoni Matas Blanch (PP) 
Miguel Contestí Burguera (PP) 
María de Consolación Pons Monserrat (PP) 
Francisca Margarita Vidal Servera (PP) 
Miguel Vidal Bauzá (PP) 
Rafael Batle Gallardo (PP) 
Jaume Amengual Bonet (AMS-APIB) 
Angel Luis Quintela Montano (AMS-APIB) 
Aina Regina Nadal Vidal (AMS-APIB) 
Julio Fuster Culebras (PSIB-PSOE) 
Juan Sbert Ferrando (PSIB-PSOE) 
José Andrés Roig Reynés (EL PI) 
Cristina Coll Cervera (EL PI) 
 
Ana María Bonet Vidal, interventora 
 
Pedro Herrero Moya, secretari 
 
 
 
D’acord amb els tràmits procedimentals que indiquen als articles 195 i 196 de la Llei 
orgànica de règim electoral general i l’article 37 del Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, tenen lloc els actes següents: 
 
CONSTITUCIÓ DE LA MESA D’EDAT I DE LA CORPORACIÓ 
 
Es constitueix la mesa d’edat formada per Miguel Contestí Burguera, regidor electe 
de major edat, i Aina Regina Nadal Vidal, regidora electe de menor edat, actuant de 
secretari el de la corporació, i es comproven les credencials presentades i  
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l’acreditació de la personalitat dels regidors electes, d’acord amb la certificació 
tramesa per la Junta Electoral de Zona de Manacor; tots els regidors electes han 
realitzat les corresponents declaracions de béns patrimonials i sobre causes de 
possible incompatibilitat i activitats; concorren a la sessió la totalitat dels regidors 
electes; els assistents presten jurament o promesa segons el que disposa la 
legislació vigent, sota la fórmula: “Jur o promet per la meva consciència i honor 
complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor/a de l’Ajuntament de 
Santanyí, amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma 
fonamental de l’estat”; Jaume Amengual Bonet, Aina Regina Nadal Vidal i Angel 
Luis Quintela Montano prometen per imperatiu legal; per la qual cosa, prenen tots 
ells possessió del seu càrrec de regidor/a. Acte seguit, la mesa declara constituïda 
la Corporació Municipal. 
 
ELECCIÓ DE BATLE 
 
D’acord amb el que disposa l’article 196 de la Llei orgànica de règim electoral 
general “poden ser candidats tots els regidors que encapçalen les seves llistes 
corresponents”, que són els següents: 
 
Llorenç Sebastià Galmés Verger (PP). 
Jaume Amengual Bonet (AMS-APIB). 
Julio Miguel Fuster Culebras (PSIB-PSOE). 
José Andrés Roig Reynés (EL PI). 
 
Jaume Amengual, Julio Fuster i José Roig renuncien a la seva condició d’elegibles. 
 
Seguidament, el secretari indica que el sistema d’elecció no està clarament 
determinat per la Llei i pot ser mitjançant votació ordinària, nominal –si així s’acorda 
per majoria simple (art. 46.2.d LRBRL i 102 del ROF) – i secreta – si així s’acorda 
per majoria absoluta o està previst en el Reglament orgànic de la Corporació (art. 
70 LRBRL) . 
 
Realitzada la votació corresponent, de manera ordinària, per majoria de deu vots a 
favor (PP) i set vots en contra (AMS-APIB, PSIB-PSOE i EL PI), és elegit batle 
d‘aquest Ajuntament Llorenç Sebastià Galmés Verger. 
 
Atès que d’acord amb el que preveu l’article 196b) de la Llei orgànica de règim 
electoral general ha obtingut majoria absoluta dels vots dels regidors, Llorenç 
Sebastià Galmés Verger és proclamat batle. 
 
Acte seguit, Llorenç Sebastià Galmés Verger presta la promesa o jurament 
corresponent en la forma prevista legalment, pren possessió del seu càrrec com a 
batle d’aquest Ajuntament i assumeix  la Presidència de la Corporació Municipal. 
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Finalment, el batle manifesta el següent: 
 
“Si et criden a guiar 
un breu moment 
del mil·lenari pas 
de les generacions, 
aparta l'or, 
la son i el nom.  
També la inflor 
buida dels mots, 
la vergonya del ventre 
i els honors. 
Imposaràs 
la veritat 
fins a la mort, 
sense l'ajut 
de cap consol.  
No esperis mai 
deixar record, 
car ets tan sols 
el més humil  
dels servidors. 
El desvalgut 
i el que sofreix 
per sempre són 
els teus únics senyors. 
 
Excepte Déu, 
que t'ha posat 
dessota els peus de tots. 
          
 
Senyores i senyors, amigues i amics, autoritats, molt bon dia. 
 
Estic realment emocionat i molt orgullós de ser nomenat batle del meu estimat 
poble, Santanyí.  
 
He volgut començar el meu discurs d’investidura com a batle electe amb un poema 
de Salvador Espriu, concretament Servei, perquè reflecteix amb paraules planeres i 
alhora contundents, el compromís de construir un municipi que, a més de sentir-se 
orgullós del seu passat, emprèn esperançat un horitzó de futur per a la gent que 
l’habita i l’estima. 
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En primer lloc, i en un dia tan important per a mi, vull agrair-vos de tot cor la vostra 
presència i saludar totes les persones que per qüestió d’espai no caben dins 
aquesta sala de plens. Agraesc molt sincerament la confiança i el suport majoritari 
que els ciutadans d’aquesta terra han dipositat en mi i en tot l’equip que 
m’acompanya en aquest bell viatge, la qual cosa em comporta encara una 
responsabilitat major. 
 
També vull donar les gràcies a la família, als pares, germà, padrines i, molt 
especialment, a na Marga i al meu fill, pel temps no dedicat i pel seu suport sempre 
encoratjador. 
 
Assumesc el compromís de representació i defensa dels interessos de tots i 
cadascun dels santanyiners i santanyineres, un compromís sincer de treballar amb 
il·lusió i honestedat pel futur del meu poble, del nostre poble; en definitiva, un 
compromís que durem a terme amb tot un equip de persones disposades a fer feina 
a consciència i agraïdes de poder servir el poble. A ells i a mi, com sempre, ens 
trobareu a la Casa de la Vila, a les dependències municipals de cada un dels nuclis 
que conformen Santanyí o per carrers i places, festes o celebracions... No dubteu a 
demanar-nos o compartir dubtes, problemes o suggeriments perquè estam al vostre 
servei per defensar els interessos de tothom i per assolir els objectius que ens hem 
marcat, des de la més absoluta transparència. 
 
Fa dos anys, quan vaig ser nomenat batle, en substitució de Miquel Vidal, vaig dir: 
 
“És el moment d’agafar el timó i de continuar navegant, de traçar un rumb i de 
mantenir-lo amb fermesa i rigor malgrat les adversitats, de conviure, treballar i lluitar 
per tal de fer patent l’orgull de santanyiner i de pregonar i treballar intensament per 
un Santanyí universal.” 
 
Han passat dos anys; el rumb i el full de ruta estan traçats, ara només l’hem de 
mantenir i continuar lluitant, perquè Santanyí,  vos puc assegurar que ja és ben 
universal.  
 
Tenim artistes i  esportistes reconeguts, escriptors destacats, visitants il·lustres i 
habitants orgullosos de la terra en què ens ha tocat viure. Per tant, amb aquests 
ingredients de primera, les ganes de fer feina i de conservar les nostres arrels i les 
persones que assumim avui el compromís de governar només podem arribar a bon 
port.  
 
Vull manifestar també que comptam amb tots els regidors que avui també prometen 
o juren l’acta que els pertoca, perquè també han estat elegits democràticament pel 
nostre poble.        
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Moltes gràcies per la vostra assistència i pel vostre suport. Gràcies a les persones 
que han cregut en mi i han dedicat temps i esforços perquè el repte fos una realitat 
tangible. I gràcies per endavant a totes les persones que estareu al meu costat al 
llarg d’aquests quatre anys, dins i fora de la Sala, en els moments bons i en els no 
tan bons.  
 
Salut i molt bon estiu!” 
 
 
 
I sense que hi hagi més assumptes per tractar, el batle aixeca la sessió a les  13,20 
hores, de la qual, com a secretari, n’estenc aquesta acta. 


