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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE LA 
CORPORACIÓ MUNICIPAL DIMECRES DIA 12 DE JUNY DE 2019  
 
A la sala de sessions de la Casa Consistorial de Santanyí, dia dotze de juny de dos 
mil denou, 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 i pública. Quan són les 15.30 hores, la Presidència 
declara obert l’acte. Hi manquen Antoni Matas Blanch, Miquel Vidal Bauzá, Jordan 
Thomas Llamas i María Dolores Botia Casas, que han excusat la seva absència.    
 
Llorenç Sebastià Galmés Verger (PP) 
Ricarda Margarita Vicens Schluhe (PP) 
Bárbara Xamena Bordoy (PP) 
María Inmaculada Sánchez Alloza (PP) 
María de Consolación Pons Monserrat (PP) 
Francisca Margarita Vidal Servera (PP) 
Rafael Batle Gallardo(PP) 
Salvador Ferrer Castillo (PP) 
Jaume Amengual Bonet (AMS-APIB) 
Manuel del Rio Clar (AMS-APIB) 
Miquel Rigo Rosselló (AMS-APIB) 
José Andrés Roig Reynés (EL PI) 
Vesna Teresa Van-Buuren Sanchís (EL PI) 
 
Ana María Bonet Vidal, interventora 
 
 
Pedro Herrero Moya, secretari 
 
 
1.-APROVACIÓ DE LES ACTES D’1 D’ABRIL I 30 D’ABRIL DE 2019 
 
S’aproven per unanimitat les actes esmentades. 
 
 
El batle manifesta el següent: 
 
“Bones tardes, 
 
Amb l’aprovació d’aquestes actes es dóna per gairebé acabada la present 
legislatura. 
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Per aquest motiu, vull aprofitar aquesta intervenció per fer un agraïment: 
 
Al personal de l’Ajuntament i als treballadors de Semdesa; per la seva dedicació i 
esforç per tenir un municipi i un ajuntament millor; gràcies a tots ells i elles ho hem 
aconseguit!. Som l’enveja de molts altres indrets d’Espanya, i podem dir ben fort i 
clar que Santanyí està de moda des de fa molts d’anys!. 

 
També estic agraït molt sincerament a les persones que han col·laborat de manera 
anònima o a través de les associacions o altres institucions per poder tirar endavant 
projectes beneficiosos pel nostre municipi. 

 
Gràcies, també, a tota la gent de Santanyí pel seu suport durant els meus 12 anys 
de feina a l’ Ajuntament i molt especialment pels darrers 6 com a batle; no oblidaré 
mai l’ excel·lent tracte que heu donat al nostre projecte i que m’ heu donat a mi com 
a persona. 

 
                                           1 

La meva gratitud és també per a tots els regidors/es i batles/batlesses pedànies per 
la seva feinada diària. 

 
Gràcies al meu partit, el Partit Popular, per haver-me donat la possibilitat d’ocupar 
aquestes responsabilitats. 
 
...i vull anomenar avui aquí també a na Marga Obrador... la meva secretària i la 
meva mà dreta a qui li vull donar tants d’ànims com gràcies per tot i per 
tant...gràcies de tot cor; ben igual que a la meva família que tant m’han ajudat 
durant tants d’ anys. 

 
I per acabar amb els agraïments, en vull fer un de molt especial al batle Miquel 
Vidal perquè va ser ell qui a l’estiu de 2006 me va oferir formar part d’un projecte 
tan apassionant com ha estat el de la política municipal. 

 
I no només tenc agraïments, també vull demanar disculpes si en qualque moment 
trobau que ens hem pogut equivocar amb qualque cosa; tots ens equivocam en 
qualque moment de la vida però  també vos vull recalcar que totes i cadascuna de 
les decisions preses des de batlia han estat, sempre, les que hem cregut que eren 
les millors per Santanyí. 
 
Respecte felicitacions, vull donar l’ enhorabona a tots els regidors i regidores de tots 
els partits polítics que dissabte juraran o prometran el seu càrrec.  
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Enhorabona al Partit Popular per haver guanyat, una vegada més, les eleccions per 
àmplia majoria a Santanyí gràcies a la feina feta i per haver presentat el millor 
projecte i el millor equip per aquests pròxims 4 anys. 
 
I, per suposat, una gran felicitació a na Maria Pons qui ja serà a partir de dissabte 
dematí la primera batlessa  de Santanyí!!! 
 
...Maria, et desitg molta sorta i encerts perquè els teus encerts i els projectes i bons 
gestes que tenguis seran sempre en benefici del nostre poble! 
 
...La gent t’estima i t’aprecia; no canviïs mai de ser com ets; no deixis mai de ser na 
Maria de s’ Esclusiva o na Maria de cas Saig! 
 
Maria, disfruta molt d’aquesta oportunitat que el poble t’ha donat...sé cert que seràs 
una gran batlessa!!!!  
 
 
...Amics i amigues, 
 
Santanyí no s’atura ni s’aturarà mai. 
 
Qui creu que les persones són imprescindibles s’ equivoca clarament. 
                                                 
Nosaltres hem tengut l’oportunitat d’escriure una pàgina en la història del nostre 
terme però tant la nostra vida com la dels veïnats continua. 
 
Vos puc assegurar que estic molt orgullós d’aquesta etapa de la meva vida;...per jo, 
ha estat un honor ser batle de Santanyí!. 
 
He fet, hem fet, feina amb honestedat, il·lusió, amb esforç i amb entusiasme per 
tenir un poble més emergent, amb més futur, més humà i més culte...La sinceritat, 
el sentit comú i la transparència han estat els eixos bàsics de la nostra feina. 
 
Vos assegur que si a una altra vida em demanessin per tornar a la vida política 
municipal ho faria amb els ulls clucs. 
 
...I pel que fa a mi, no poseu en dubte mai que, sigui  on sigui, sempre faré feina per 
tenir un Santanyí millor i que reivindicaré, en tot moment, les necessitats i millores 
pel nostre municipi!. 
 
..Gràcies, gràcies...mil gràcies, de veres. 
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No puc acabar aquesta darrera intervenció meva com a batle sense dir ben fort i 
clar: 
 
VISCA SANTANYÍ “.   
                                                  
 
I sense que hi hagi més assumptes per tractar, el batle aixeca la sessió a les 15,40 
hores, de la qual, com a secretari, n’estenc aquesta acta. 


