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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE LA 
CORPORACIÓ MUNICIPAL DIVENDRES DIA 20 DE GENER DE 2017  
 
A la sala de sessions de la Casa Consistorial de Santanyí, dia vint de gener de dos 
mil desset, degudament convocats i notificats en forma de l’ordre del dia, es 
reuneixen sota la presidència del batle, Llorenç S. Galmés Verger, les persones que 
a continuació es relacionen, que integren la majoria de la Corporació municipal, per 
celebrar sessió extraordinària. Quan són les 8,30 hores, la Presidència declara 
obert l’acte. Hi manca Bárbara Xamena Bordoy que ha excusat la seva absència. 
 
Llorenç Sebastià Galmés Verger (PP) 
Ricarda Margarita Vicens Schluhe (PP) 
Miquel Contestí Burguera (PP) 
María Inmaculada Sánchez Alloza (PP) 
Antoni Matas Blanch (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) 
Juan Sbert Ferrando (PSIB-PSOE). 
Jordan Thomas Llamas (PSIB-PSOE) 
José Andrés Roig Reynés (EL PI) 
Cristina Coll Cervera  
 
Ana María Bonet Vidal, interventora 
 
Pedro Herrero Moya, secretari  
 
1. RESOLUCIÓ DE RECLAMACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA DEL 
PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE SANTANYI PER A L’EXERCICI 2017   
 
Vista la reclamació presentada per Andrés Roig Florit, amb número de registre 
d’entrada 5624 de data 30 de desembre de 2016, contra l’acord d’aprovació inicial 
del pressupost de l’Ajuntament de Santanyí per a l’any 2017,  i atès l’informe de la 
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Intervenció Municipal, la Batlia proposa s’informi favorablement la resolució 
següent: 
 
“PROPOSTA DE LA BATLIA-PRESIDENCIA RELATIVA A LA RE SOLUCIÓ DE 
RECLAMACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PRESSUPOST DE 
L’AJUNTAMENT DE SANTANYÍ PER A L’EXERCICI 2017 

 
Considerant les següents reclamacions contra l’acod d’aprovació inicial del 
Pressupost de l’Ajuntament de Santanyí per a l’exercici 2017: 
 
-D. Andrés Roig Florit (Número de registre 5624/2016). 
 
Vist l’informe de la intervenció municipal relatiu a les esmentades 
reclamacions 
 
S’eleva al Ple de la Corporació la següent 
 
PROPOSTA D’ACORD 
 
PRIMER.- Resoldre les reclamacions presentades contra el Pressupost de 
l’Ajuntament de Santanyí per a l’exercici 2017 en els següents termes: 
 
1.- D. Andrés Roig Florit (Número de registre 5624/2016). 
NO ADMETRE la reclamació preentada per D. Andrés Roig Florit contra el 
Pressupost de l’Ajuntament de Santanyí per a l’exerccic 2017 al considerar 
que l’al·legació no posa de manifest omissió del crèdit necessari pel 
compliment d’obligacions exigibles a l’Ajuntament de Santanyí, en virtut de 
precepte legal o qualsevol altre títol legítim. 
 
SEGON.- Aprovar definitivament el Pressupost de l’Ajuntament de Santanyí 
per a l’exercici 2017 conforme a l’acord d’aprovació inicial del Ple de la 
Corporació adoptat en sessió de 15 de desembre de 2016”. 

 
 
D’acord amb el dictamen favorable de la comissió informativa d’aquest Ajuntament, 
s’acorda per majoria de nou vots a favor (PP), sis vots en contra (AMS-APIB, PSIB-
PSOE i el PI) i una abstenció (Cristina Coll), aprovar la proposta de resolució i, per 
tant,  desestimar la reclamació presentada  i aprovar definitivament el pressupost 
de l'Ajuntament de Santanyí per a l'exercici 2017. 
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Jaume Amengual assenyala que han entrat escrits des del 2009 al registre de 
l’Ajuntament sobre el tema de les inundacions del torrent de Cala Gran i no sap si 
s’han contestat ni quines actuacions s’han duit a terme fins ara i d’acord amb 
aquesta qüestió decidiran el seu vot. 
 
José Roig diu que es tracta d’una propietat privada però que no es pot usar perquè 
està inundada. Que en aquesta zona no hi ha pluvials, l’aigua passa pel carrer 
enlloc d’anar per canalitzacions, que fa 8 anys que n’estan avisats i no han fet res ni 
contestat cap escrit. Que al soterrani d’un edifici s’hi han arribat a acumular fins a 
tres metres i mig d’aigua quan fa pluges fortes fins a arribar al primer pis i que si 
aquest edifici no aguantàs es produirien moltes desgràcies i el batle hi tendria 
responsabilitats perquè es tractaria d’imprudència temerària.  
 
El batle explica que aquests anys s’han anat fent actuacions, però que la solució no 
és gens fàcil, ja que evacuar l’aigua amb tants d’edificis és complicat. Que s’han 
anat estudiant diverses possibilitats, però que la millor solució seria per dins el 
torrent, però en tres fases, ja que al final l’aigua s’hauria de canalitzar per davall 
l’arena cap a dins la mar. Que és un projecte que depèn d’altres administracions, 
però que ja s’ha arribat a un acord amb la propietat privada. Que al pressupost del 
2017 hi ha la partida per comprar aquests terrenys i poder fer la canalització fins al 
torrent. Que en aquest punt s’hi ha acumulat en els darrers anys molta d’aigua i 
també requerirà d’un estudi. Els enginyers fan feina amb el projecte i l’únic que hi 
podem fer ara mateix és donar-los pressa. Que s’ha de tenir en compte que quan 
plou desmesuradament com aquests dies, hi ha acumulacions d’aigua a molts de 
punts del municipi. 
 
Jaume Amengual demana si els escrits de tots aquests anys amb registre d’entrada 
han rebut resposta. 
 
El batle exposa que els han contestat sempre de paraula i que sempre que hi ha 
hagut problemes han actuat.  
 
Jaume Amengual manifesta que el que s’ha fet fins ara és el que toca, una feina 
normal del govern quan hi ha problemes. Que ells demanen un compromís o un 
termini per solucionar aquest problema que fa anys que existeix. 
 
El batle explica que necessitaran autorització de Costes, d’Abaqua i del Ministeri si 
han de fer la tercera fase del projecte i que hauran de demanar ajuda si l’han de dur 
a terme.  
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José Roig demana si per a la primera fase necessiten altres administracions o ja la 
podrien dur a terme aviat. 
   
El batle exposa que en tenir el pressupost aprovat compraran el terreny, posaran la 
canonada i deixaran els soterranis inutilitzats. 
 
Jordan Thomas demana que es faci una reflexió, ja que aquest edifici es va 
construir sabent la problemàtica que hi havia. 
 
El batle exposa que una cosa és la voluntat política i l’altra la part tècnica. 
  
  
I sense que hi hagi més assumptes per tractar, el batle aixeca la sessió a les 8,55 
hores, de la qual, com a secretari, n’estenc aquesta acta. 
 
 
 


