
ACTA FUNDACIONAL DE L’ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS I SERVEIS DE
SANTA MARIA DEL CAMÍ

(adaptada a la Llei orgànica 1/2002, del 22 de març, reguladora del dret d’associació)

Identificació de la sessió
Sessió: fundacional
Data: 26 de març de 2014
Lloc: Santa Maria del Camí
Hora: 21:00h

Assistents

Josep Maria Estarellas Torrens, amb DNI 43051532V i domicili a c/ Llarg, 13, de Santa Maria del Camí
(07320).

Miguel Ángel González Caldentey, amb DNI 42990497R i domicili a Pl. Nova, 13, de Santa Maria del
Camí (07320).

Silvia  Segura García,  amb DNI  43116867D i  domicili  a  C/  Aragó,  184 bloc  A pis  5 de Palma de
Mallorca (07008).

Inés Otero de la Rosa, amb DNI 43042834J i domicili a C/ Pintor Alexandro 30 dcha., Urbanització
Viña de Son Verí de Marratxí (07141).

Aina Maria Munar Salvà, amb DNI 43045285A i domicili a Camí des Velar, polígon 10, parcela 307 de
Biniali, Sencelles (07140).

Tots ells són majors d’edat i actuen en nom propi, a l’efecte de constituir una associació.

Desenvolupament de la sessió

1.  Per  tal  que  el  desenvolupament  de  la  sessió  transcorri  de  manera  adient,  es  decideix  que  la
presideixi  el/la  senyor/a  Josep  Maria  Estarellas  Torrens,  i  que  hi  actuï  com  a  secretari/ària  el/la
senyor/a Miguel Ángel González Caldentey . 

2. Les persones reunides tenen un canvi d’impressions pel que fa a la idea de constituir una associació
que tindrà l’adreça en aquest municipi i que tindrà com a objecte
— La dinamització del comerç local.
—  Mantenir  relacions  constants amb els  organismes oficials,  col·laborant  amb ells  en benefici  de
l’Associació i dels associats.

3. Fan constar expressament el fet que el motiu que els mou a crear tal associació és promocionar i
publicitar  el  petit  comerç  del  poble  amb la  finalitat  de  donar  a  coneixer  el  diferents  establiments
associats. 

4. Tot seguit, examinen i revisen el text dels Estatuts que s’ha redactat amb anterioritat, per aprovar-lo.



Acords

1.  Constituir al municipi de Santa Maria del Camí una associació que es denominarà Associació de
Comerciants i Serveis de Santa Maria del Camí i que perseguirà les finalitats esmentades.

2.  Aprovar els Estatuts pels quals s’ha de regir l’associació, que han estat llegits a la sessió, i que
formen un text de 9 capítols, agrupats en 31 articles.

3. Trametre al Registre d’Associacions de la comunitat autònoma de les Illes Balears els Estatuts de
l’associació per duplicat i també dues còpies de l’acta, amb la signatura dels fundadors en tots els fulls,
d’acord amb el que estableix l’article 26 de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret
d’associacions.

4. Designar les persones integrants dels òrgans de govern provisionals:

President Josep Maria Estarellas Torrens

Secretari Miguel Ángel González Caldentey

Tresorer Inés Otero de la Rosa

Vocals Silvia Segura García

Aina Maria Munar Salvà

El/la president en funcions aixeca la sessió, de la qual com a secretari en funcions, estenc aquesta
acta.

Josep Maria Estarellas
Torrens

Miguel Ángel González
Caldentey

Inés Otero de la Rosa

Silvia Segura García Aina Maria Munar Salvà
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