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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE LA CORPORACIÓ 
MUNICIPAL DIVENDRES DIA 12 DE FEBRER DE 2016 
 
A la sala de sessions de la Casa Consistorial de Santanyí, dia dotze de febrer de 
dos mil setze, 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 ordinària i pública. Quan són les 15,30 hores, la Presidència declara 
obert l’acte. Hi manca Aina Regina Nadal Vidal que ha excusat la seva absència. 
 
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) 
Julio Miguel 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 
 
 
1. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DIA 15 DE 
DESEMBRE DE 2015 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
2. DACIÓ DE COMPTE DE DECRETS DE LA BATLIA 
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Es dóna compte dels decrets 566/2015, de 14 de desembre, fins al 58/2016, de 9 
de febrer, del Llibre de resolucions generals de la Batlia. 
 
 
3. APROVACIÓ DE LES BASES I CONVOCATÒRIA DE LES II JORNADES 
D’ESTUDIS LOCALS DE SANTANYI DE 2016  
 
Vistes les bases esmentades, amb la comissió científica formada per María Barceló 
Crespí, Magdalena Gayà Vidal, Jaume Vadell Adrover, Joan Más Vives i Cristòfol 
Salom Garreta; d’acord amb el dictamen favorable de la comissió informativa 
d’aquest Ajuntament, s’acorda per unanimitat l’aprovació.  
 
El batle assenyala que està satisfet de fer aquestes jornades per segona vegada, 
vol manifestar el seu agraïment  a l’Associació LAUSA i a totes les persones que 
col·laboren amb les jornades, especialment als membres de la comissió científica. 
Que aquest any es celebraran a Calonge, l’any passat a s’Alqueria Blanca, i així 
aniran recorrent tots els nuclis d’aquest municipi.   
 
 
4. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL CONSELL DE 
MALLORCA EN MATÈRIA D’EMERGÈNCIES, PREVENCIÓ I EXTINCIÓ 
 
Vist el conveni esmentat, que suposa la cessió gratuïta al Consell de Mallorca de 
l’ús exclusiu d’uns terrenys a Santanyí per ubicar i construir les instal·lacions 
necessàries destinades al servei d’emergències, prevenció i extinció d’incendis a la 
comarca de Migjorn, referència cadastral 1359245ED1515N0001OP, finca registral 
3819, situat al carrer Bernat Vidal i Tomás núm. 68 de Santanyí, d’una superfície de 
5.180,97 m2 , dels quals 715,73 m2 destinats a vial i 4465,24 m2 destinats a zona 
de serveis; atès que aquests terrenys són bens patrimonials d’aquest Ajuntament i 
atès que la finalitat d’aquesta cessió es positiva en benefici dels habitants d’aquest 
municipi; atesos els articles 109.2 i 110.1 del Reglament de bens de les entitats 
locals; d’acord amb el dictamen favorable de la comissió informativa d’aquest  
Ajuntament, s’acorda per unanimitat el següent: 
 
- Aprovar inicialment el conveni i cessió de terrenys assenyalats     
 
- Encarregar a l’arquitecte municipal una valoració i un informe que acrediti que 
aquests terrenys no es troben compresos a cap pla d’ordenació, reforma o 
adaptació, que no són  necessaris per aquest Ajuntament ni es previsible que ho 
siguin en els propers deu anys.  
 
- Encarregar informe de la intervenció en el qual es provi no haver-hi deute pendent 
de liquidació amb càrrec al pressupost municipal. 
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- Sotmetre aquest acord a informació pública per un termini de quinze dies. 
 
- Donar compte al Consell de Mallorca d’aquesta cessió. 
 
 
Julio Fuster demana perquè s’ha canviat de lloc si inicialment estava previst en el 
polígon industrial. 
 
El batle assenyala que han estat els tècnics del Consell els que han elegit aquest 
lloc per molts de motius, entre d’altres perquè té una millor sortida per als vehicles. 
 
 
5. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL 
DEL PERSONAL LABORAL I FUNCIONARI 
 
Vista la proposta de la batlia següent:    
 
Primer. Aprovar la proposta MF6, de modificació del lloc de treball d’Arquitecte/a 
Tècnic-zelador/a, adscrit a l'Àrea d'Urbanisme, establint un nivell de català B2 i 
creació d'un lloc de treball de TAG adscrit a l'Àrea de Secretaria General. 
 
Segon. Aprovar la proposta MF7, d'amortització d’un lloc de treball d'assessor/a 
jurídic/a adscrit a l'Àrea de Secretaria General, actualment TAE. 
 
Tercer. Aprovar la proposta MF5, de creació d'un lloc de treball de revisor/a 
manteniment d'edificis públics, adscrit a l'Àrea d'Infraestructures i Coordinació. 
 
Quart. Com a conseqüència dels punts anteriors, aprovar la incorporació de les 
modificacions que hi afecten a la plantilla de personal per a l’exercici 2016, 
aprovada amb el pressupost municipal (BOIB NÚM. 8 de 16 de gener), mitjançant la 
seva aprovació inicial i exposició pública al BOIB per un termini de quinze dies a 
efectes de reclamacions i si durant aquest termini no es presenten reclamacions 
esdevindrà definitiva l’aprovació inicial. 

SITUACIÓ ACTUAL 

A) 
 

PERSONAL FUNCIONARI GR
UP 

Núm SITUAC
IÓ 

NCD CE 

II ESCALA ADMINISTRACIÓ 
GENERAL 

     

 Subescala tècnica A1 0    
III ESCALA ADMINISTRACIO 

ESPECIAL 
     

 Subescala tècnica superior:      
 Assessor jurídic A1 2 2(i) 26 23.605,68 
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NOVA SITUACIÓ  

A) 
 

PERSONAL FUNCIONARI GR
UP 

Núm SITUAC
IÓ 

NCD CE 

II ESCALA ADMINISTRACIÓ 
GENERAL 

     

 Subescala tècnica:      
 Tècnic d’administració general A1 1 (V) 26 23.605,68 
III ESCALA ADMINISTRACIO 

ESPECIAL 
     

 Subescala tècnica superior:      
 Assessor jurídic A1 1 1(i) 26 23.605,68 
 

Cinquè.Totes aquestes propostes han estat negociades en la Mesa General de 
Negociació de l’Ajuntament de Santanyí i s’han aprovat per unanimitat. 

Sisè. Establir com a data d’efectes el dia següent de la seva publicació al BOIB i 
publicar el contingut d’aquest acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. 

 
D’acord amb el dictamen favorable de la comissió informativa d’aquest Ajuntament, 
s’acorda per majoria de dotze vots a favor (PP i PSIB-PSOE), dos vots en contra 
(EL PI) i dues abstencions (AMS-APIB) l’aprovació.  
 
Julio Fuster demana si està pactat amb la representació sindical. 
 
José Roig demana si hi ha problemes amb qualque treballador en concret. 
 
El batle contesta que sí s’ha pactat i no hi ha cap problema amb ningú. 
 
 
6. APROVACIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA VENDA 
AMBULANT AL TERME MUNICIPAL DE SANTANYÍ   
 
Vista l’Ordenança esmentada i d’acord amb el dictamen favorable de la comissió 
informativa d’aquest Ajuntament, s’acorda per unanimitat l’aprovació i l’exposició al 
públic durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la 
publicació de l’anunci d’exposició en el BOIB. Transcorregut el període d’exposició 
pública sense haver-se presentat reclamacions, l’acord adoptat restarà 
definitivament aprovat. 
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Julio Fuster demana si es controlen els aliments elaborats que es venen als 
mercats i si s’ha tengut en compte un pla d’emergències. 
 
El batle contesta que l’Ordenança està especialment pensada per al mercat de 
Santanyí. Que s’ha tractat d’adaptar a la nova llei autonòmica, s’aplica el pla 
d’emergències que va fer la policia local, està consensuada amb el sector i es dóna 
preferència als artesans i que mirarà si es controlen els aliments elaborats. 
 
Antoni Matas manifesta que sí que es controlen i que es denunciarà el que no 
estigui correcte i que es repartirà un plànol amb el pla d’emergències quan es 
renovi el permís anual.   
 
 
7. APROVACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ DE FIANÇA PER LA ZVP DE CALA EGOS  
 
Vist l’escrit de l’entitat  Mar Hispana Apartamentos SL, societat que va absorbir 
l’entitat Internacional Hotelera Industrial SA, on sol·licita la devolució de la fiança 
constituïda de 6.732,02 euros, mitjançant aval bancari, per la concessió de la 
construcció i l’explotació de la zona verda pública de Cala Egos; atès els informes 
favorables dels serveis tècnics municipals i de fiscalització d’intervenció; d’acord 
amb el dictamen favorable de la comissió informativa d’aquest Ajuntament, s’acorda 
per majoria de catorze vots a favor (PP, PSIB-PSOE i El PI) i dues abstencions 
(AMS-APIB), aprovar la devolució de l’aval esmentat.  
 
 

8. MOCIÓ D’ALTERNATIVA SOBRE TRANSPARÈNCIA   
 
Vista la moció de referència, modificada en la Comissió Informativa, que diu : 
 
“És evident el clima de desconfiança general de la població sobre l'honradesa i 
l'ètica dels partits polítics i dels seus càrrecs, motivats pels diferents casos de 
corrupció que s'han produït arreu de l’estat i que han afectat tant a persones, partits 
polítics i/o institucions públiques. La democràcia participativa i la transparència són 
la millor "vacuna" contra aquesta desconfiança. Entenem que ha de ser una 
obligació –i no un mèrit- donar a conèixer els objectius d'un govern, la forma en què 
aquest pretén aconseguir-los, poder realitzar-ne un seguiment i una posterior 
avaluació . 
Atès que el dret a la informació dels ciutadans és un principi reconegut per la llei 
30/1992 de Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, i al seu torn per la Llei 19/2013, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern. 
Atès que la comunicació d'un consistori ha de ser transparent i ha de reflectir la 
pluralitat sense ser usada com a instrument polític. 
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Donada la investigació realitzada l’any 2015 pel Centre d'Ensenyament Superior 
Alberta Giménez (CESAG), i gràcies al projecte "Infoparticipa" per part de la 
Universitat Autònoma de Barcelona, al seu torn finançat pel Ministeri d'Economia i 
Competitivitat, que considera l'Ajuntament de Santanyí com un dels ajuntaments 
més opacs de les Illes Balears, i que només compleix amb el 25% dels indicadors 
de transparència. 
 
Per tot això el Grup Municipal d'Alternativa per al Municipi de Santanyí, proposa al 
ple de Santanyí que adopti els següents acords: 
 
1) Publicar a la web de l'Ajuntament de forma més clara a com es fa actualment i 
crear un portal de transparència concebut a la informació de transparència pública, 
una relació de les retribucions econòmiques que perceben totes les regidores i 
regidors del consistori en el seu exercici com càrrec electe, així com la dels càrrecs 
directius de totes aquelles entitats i organisme amb participació municipal i les 
retribucions dels càrrecs de confiança, i inclús les retribucions percebudes de 
concessionaris de l’Ajuntament.  
Igualment que es faci públic, a la mateixa pàgina web municipal, i si escau de la 
mateixa manera esmentada, el o els càrrecs de tots aquelles regidores i regidors 
del consistori en altres societats públiques municipals, fundacions i/o altres amb 
participació mixta o plena municipal, així com el percentatge de participació 
d'aquestes i les possibles retribucions que es poguessin percebre.  
 
2) Que en la relació d'ingressos percebuts per les regidores i regidors de 
l'ajuntament i publicats a la web, s'incloguin totes les retribucions que es percebin 
des de qualsevol altra administració pública com a càrrecs públics o responsables 
polítics, certificades per la persona habilitada per això . 
 
3) Publicar a la web de l'Ajuntament una informació bàsica, una petita biografia i/o 
currículum del batle i de totes les regidores i regidors del consistori, tant de l'equip 
de govern com de l'oposició. 
 
4) Publicar a posteriori a la web de l'Ajuntament l'agenda institucional del batle i de 
les regidores i regidors amb dedicació exclusiva i/o parcial d’un 80%. Igualment que 
es publiqui informació sobre les competències i el calendari de treball dels diferents 
òrgans de govern. 
 
5) Publicar a la web municipal íntegrament els Plens en format àudio i/o vídeo, quan 
tècnicament sigui possible i amb el compromís de treballar per millorar les actuals 
possibilitats tècniques de l'Ajuntament per assumir la seva plena realització en els 
propers dos anys. Alhora, publicar també les convocatòries amb els ordres del dia 
previs a la celebració dels plens municipals, les actes del ple municipal i les actes  
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de les juntes de govern. -Aquest punt no s’aprova per majoria de deu vots en contra 
(PP) i sis vots a favor (AMS-APIB, PSIB-PSOE i EL PI)-. 
 
6) Publicar a la web municipal i seguint la forma que tècnicament es procedeixi 
aquelles subvencions que de caràcter anual es direccionin a les entitats, col·lectius 
o persones sense ànim de lucre, quedant exclosos els ajuts de caràcter social, 
indicant el nom de les persones o entitats beneficiàries, la data i l'import total de les 
subvencions que es concedeixen. 
Alhora, cal indicar al web municipal si aquestes subvencions han estat atorgades 
per concurrència competitiva, per concessió directa, o bé a través d'un conveni amb 
terceres entitats, en cas de ser així indicar el nom de l'entitat de procedència. 
 
7) Publicar a la web municipal i en altres mitjans municipals, el pressupost 
municipal en resums gràfics per àrees i per partides, i sent intel•ligible. Publicar 
trimestralment l'estat d'execució del mateix també amb resums gràfics clars i fàcils 
d'entendre. 
 
8) Publicar a la web municipal amb la màxima claredat informativa, la projecció dels 
venciments dels crèdits actualment compromesos per aquest consistori, des de 
l'any corrent i fins on està actualment previst finalitzar el pagament. Amb els càlculs 
del volum total dels diners compromesos, una projecció gràfica de l'amortització del 
capital, i una altra dels interessos. 
 
D’acord amb el dictamen favorable de la comissió informativa d’aquest Ajuntament, 
s’aprova per unanimitat l’aprovació d’aquesta moció. 
 
El batle manifesta que mai no s’ha amagat res i que saben que han de continuar 
així. 
 
 
9. MOCIÓ D’ALTERNATIVA PER AL SEGUIMENT DEL PLA D’ACCIÓ PROPOSAT 
EN EL PLA DE GESTIÓ DE LA DEMANDA DE RECURSOS HÍDRICS  
 
Vista la moció de referència que diu: 
 
“L’aigua és un element de vital importància que afecta el conjunt dels ciutadans.  
L’única font d’abastiment d’aigua disponible per a la gran majoria de municipis de 
Mallorca i les Illes Balears, entre els que s’inclou també Santanyí, són els aqüífers i 
les aigües subterrànies. En el nostre cas concret, ens  trobam en una certa situació 
de risc en quant a l’abastiment d’aigua i cal adoptar mesures per tal de capgirar la 
situació. 
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El Pla de gestió de la demanda de recursos hídrics en el terme municipal de 
Santanyí, elaborat el mes d’abril de l’any 2015, descriu la situació actual i proposa 
un conjunt de projectes a executar emmarcats en set línies estratègiques diferents, 
totes elles amb l’objectiu de millorar la quantitat i la qualitat de les aigües del nostre 
municipi. Entenem que les línies de treball esmentades són del tot necessàries, i 
per tant, una prioritat  per al nostre Ajuntament, que no pot  escatimar cap esforç ni 
un en aquest sentit. 
 
El grup municipal d’Alternativa ve insistint en la necessitat de posar a disposició de 
la ciutadania tota la informació possible relacionada amb l’aigua que utilitza, així 
com també la nostra voluntat de col·laboració amb la resta de forces polítiques. 
 
Per tot això el grup municipal d'Alternativa per al Municipi de Santanyí, proposa al 
ple de Santanyí que adopti els següents acords: 
 
1) Posar a disposició de la ciutadania tota la informació i l’explicació de les diferents 
analítiques i estudis sobre l’estat i la qualitat de les diferents aigües que utilitzen. 
 
2) Establir un calendari del pla d’acció proposat en el Pla de gestió de la demanda 
de recursos hídrics en el terme municipal de Santanyí, on es planifiqui l’execució de 
de les accions en funció de la seva prioritat. 
 
3) Establir una comissió per al seguiment de l’execució del Pla d’Acció proposat 
formada per representants del govern municipal i de l’oposició”. 
 
D’acord amb el dictamen desfavorable de la comissió informativa d’aquest 
Ajuntament, s’acorda per majoria de deu vots en contra (PP) i sis vots a favor 
(AMS-APIB, PSIB-PSOE i EL PI), la no aprovació d’aquesta moció. 
 
Jaume Amengual manifesta el següent: “El pla de residus hídrics, encarregat i 
pagat per aquest ajuntament du la data d’abril de 2015, fa quasi un any. A la 
comissió informativa del passat dilluns es va informar que aquest document era 
públic. Per això ens agradaria saber on i en quin moment aquest document ha estat 
públic, perquè no hem estat capaços de trobar cap plataforma on la ciutadania 
tengués accés a aquest document. Una cosa diferent, molt diferent, és que aque 
aquest document es faciliti a qui el sol·liciti, com vaig fer jo mateix atesa la meva 
condició de regidor. Així, com bé saben, no vol dir que el document sigui públic. 
L’estudi en qüestió es divideix en dues parts. La primera és una diagnosi, on 
apareixen entre d’altres, anàlisis de les analítiques de les aigües de consum, anàlisi 
de les tarifes d’aigua i del seu consum que, al nostre entendre, interessen i molt a la 
ciutadania. La segona, el pla d’acció, presenta set línies estratègiques de feina i 
classifica les prioritats entre altes, mitjanes i baixes. Entre les accions de prioritat 
alta figuren implantar un sistema de seguiment de l’evolució del consum d’aigua en  
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els edificis municipals, realitzar un diagnòstic de la xarxa de distribució d’aigua de 
consum i de detecció de fugues d’aigua, un estudi sobre la situació de les empreses 
subministradores, redactar i executar un projecte per assolir la interconnectivitat de 
xarxes de subministrament municipal o la implantació d’una planta pilot per a la 
millora d’una massa d’aigua concreta. La proposta que votarem és precisament per 
posar un calendari d’actuació en totes aquestes tasques que l’Ajuntament té 
pendents. Moltes de les accions s’han de dur a terme exclusivament des de l’àmbit 
municipal. I per a un major control, una comissió de seguiment. En un tema que 
hauria de ser prioritari, no es poden escatimar esforços. Ens agradaria evitar, per 
exemple, que estudis que duen data d’abril de 2015 es presentin davant la 
ciutadania un any després.”      
     
Julio Fuster exposa que han contactat amb la DG de Salut Pública i efectivament 
fan analítiques i les fan arribar a l’Ajuntament i a les empreses i que una tasca a fer 
a Santanyí és millorar les xarxes perquè es perd quasi un 30 %. 
 
El batle explica que es prepara una jornada per al proper dia 22 de març amb el 
conseller de Medi Ambient i la Direcció General de Recursos Hídrics per parlar 
sobre aquest tema al terme municipal de Santanyí i que demanaran un calendari 
d’actuacions alhora que oferiran al senyor Julio Fuster fomar-ne part. Que la 
sequera és un problema gros, però que es van fent passes, per exemple aquesta 
setmana, arran de la reunió amb la FELIB sobre aquesta qüestió, s’ha repartit un 
ban per tot el municipi per tal conscienciar-ne la població i que un dels objectius 
primers també és tenir unes xarxes interconnectades de subministrament en bon 
estat i que, com ja va dir a la Comissió informativa també han estudiat la possibilitat 
de dessaladores o potabilitzadores. I que també presenten una moció sobre el 
tema. 
 
Julio Fuster explica que estarà encantat d’assistir-hi com a regidor i que haurien 
d’anar tots de la mà i amb transparència. 
 
El batle manifesta que es fa molta feina i que la que depèn de l’Ajuntament està en 
marxa i que enguany el 50% de Cala d’Or ja tendrà aigua dels pous nous de devora 
Manacor. 
 
  
10. MOCIÓ DEL PSIB-PSOE SOBRE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DELS CARRERS 
 
Vista la moció de referència que diu: 
 
“Ens hem referit en aquest ple en diverses ocasions als problemes que té 
l’enllumenat elèctric a diverses parts del Municipi especialment quan plou o fa vent,  
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en que hi han barris sencers que es queden sense llum. Aquest fet es especialment 
greu a Cala d’Or, carrer Punta Grossa i carrers del costat, però no és l’únic lloc.  
Per posar un exemple el passeig de Cala Figuera a Sa Torre Nova,  continua a dia 
d’avui sense llum i en aquesta mateixa urbanització son moltes les faroles que han 
deixat de funcionar. Sempre hem tingut bones paraules per resposta però el que es 
cert és que els problemes continuen exactament igual. Som conscients que no tota 
la responsabilitat recau sobre l’equip de Govern, part d’ella ho és també de la 
companyia elèctrica però estam convençuts que l’Ajuntament disposa dels mitjans 
suficients per aconseguir que aquest problema es solucioni d’una manera definitiva 
i adient.  
 
Per tot això presentem la següent moció 
 
l Ple de L’Ajuntament de Santanyí  ACORDA: 
 
1 Instar  a l’equip de govern de l’Ajuntament de Santanyí a que  desenvolupi un 
estudi complert de l’estat de l’enllumenat en les diverses condicions 
meteorològiques.  
 
2. Instar a l’equip de Govern de l’Ajuntament a que fruit d’aquest estudi, es prenguin 
les mesures oportunes per assegurar que tots els carrers del nostre Municipi 
disposin de d’il·luminació correcta i en bones condicions, independentment de la 
situació meteorològica”.  
 
D’acord amb el dictamen desfavorable de la comissió informativa d’aquest 
Ajuntament, s’acorda per majoria de deu vots en contra (PP) i sis vots a favor 
(AMS-APIB,  PSIB-PSOE i EL PI), la no aprovació d’aquesta moció.  
 
El batle assenyala que l’extensió del  municipi és molt gran i que els serveis tècnics 
procuren tenir-ho tot controlat, però que hi ha problemes com a robatoris de 
cablejats, rates, rompuda de bombetes i faroles per vandalisme, i que s’han millorat 
i ampliat  diversos enllumenats a diferents nuclis de població. 
 
Julio Fuster manifesta que el batle sempre diu el mateix i que està tot molt bé, però  
la veritat es que hi ha zones sense llum i altres que quan plou deixen de funcionar. 
 
Jaume Amengual assenyala que és compatible aquesta moció amb la feina que 
s’està realitzant. 
 
 
11. MOCIÓ DEL PSIB-PSOE SOBRE RACIONALITZACIÓ DE L’US DE L’AIGUA 
 
Vista la moció de referència que diu: 
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“Es un fet que estam patint uns mesos de sequera que estant posant en perill les 
reserves d’aigua a les nostres Illes. Les previsions meteorològiques, tot i les 
dificultats que comporten, no són precisament massa optimistes pel que fa a les 
possibilitats de pluja pels propers mesos. Aquest fet es especialment greu en el 
nostre Municipi on ja venim patint des de fa bastants anys una manca d’aigua 
potable, de la que ja hem parlat a la Sala en diverses ocasions. Per contra l’aigua 
és una necessitat, no només per tots els que aquí vivim, si no també per mantenir la 
nostra màxima font de riquesa que és el turisme. Conscients que aquest és un tema 
que sens dubta preocuparà a la totalitat dels grups polítics, presentem la següent 
moció: 
 
El Ple de L’Ajuntament de Santanyí  ACORDA: 
 
1. Instar  a l’equip de govern de l’Ajuntament de Santanyí i a l’empresa pública 
municipal a que prengui les mesures oportunes per estalviar el màxim d’aigua 
possible, especialment a les àrees de jardineria i manteniment i allà on es faci una 
major despesa d’aquest apreciat be.  
 
2. Instar a l’equip de Govern a donar informació periòdica a tots els residents i 
institucions hoteleres sobre la qualitat de l’aigua, donant recomanacions sobre la 
seva utilització i sobre la necessitat de estalviar al màxim el seu consum”. 
 
D’acord amb el dictamen desfavorable de la comissió informativa d’aquest 
Ajuntament, s’acorda per majoria de deu vots en contra (PP) i sis vots a favor 
(AMS-APIB, PSIB-PSOE i EL PI),  la no aprovació d’aquesta moció. 
 
El batle indica que aquest tema ja s’ha tractat abans, que es fan campanyes 
informatives i s’ha fet un ban. Que dia 22, dia mundial de l’aigua, també es farà una 
conferència.  
 
 
12. MOCIÓ DEL PSIB-PSOE DE SUPORT A LA IMPLANTACIÓ DE L’IMPOST 
DEL TURISME SOSTENIBLE 
 
Vista la moció de referència que diu: 
 
“L’impost del turisme sostenible serà un tribut directe i propi de les Illes Balears amb 
caràcter finalista, que gravarà les estades que fan les persones a allotjaments 
turístics i habitatges que es comercialitzen turísticament a les Illes Balears, i també 
a embarcacions de creuer que facin escala a la nostra comunitat.  
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Aquest nou tribut serà una de les claus per a aconseguir que la nostra principal 
indústria, el Turisme, mantingui la seva competitivitat i que la seva activitat sigui 
compatible amb el nostre principal patrimoni: el territori. De la mateixa manera, 
generarà les condicions adequades per repartir de forma més sostenible i 
beneficiosa econòmicament l'arribada de visitants. 
 
L'impost del turisme sostenible gravarà les estades a establiments d’allotjament 
hoteler, apartaments turístics, allotjaments de turisme rural, albergs i refugis, 
hostatgeries, empreses turistico-residencials, hostals, hostals residència, pensions, 
posades, cases d’hostes i campaments de turisme o càmpings, habitatges objecte 
de comercialització d’estades turístiques i els susceptibles d’inscripció, així com a la 
resta d’establiments i habitatges als quals la normativa autonòmica atorga la 
qualificació de turístics. De la mateixa manera, també s'aplicarà als habitatges 
objecte de comercialització d’estades turístiques que no compleixin els requisits 
establerts a la normativa autonòmica  i no siguin susceptibles d’inscripció i a les 
embarcacions de creuer turístic quan fan escala a un port de les Illes Balears 
 
Els fons recaptats es destinaran al finançament d'actuacions que tenguin com a 
objectiu la protecció, preservació i recuperació del medi natural, rural i marí, la 
millora de la qualitat i la competitivitat del sector turístic, el foment de la 
desestacionalització, la creació́ de producte turístic i promoció turística, el 
desenvolupament d’infraestructures relacionades amb el turisme sostenible, la 
recuperació́ i rehabilitació́ del patrimoni històric i cultural, l'impuls de projectes de 
recerca científica, desenvolupament i innovació́ tecnològica (R+D+I) que 
contribueixin a la diversificació́ econòmica o relacionats amb l’àmbit turístic, i la 
millora de la formació́ i la qualitat de l’ocupació́ del sector turístic. 
 
Les prioritats seran fixades per la Comissió d’Impuls del Turisme Sostenible, 
formada, com a mínim, per representants de les conselleries competents en matèria 
de turisme, d’hisenda, d’economia i de medi ambient de l’Administració de la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i per representants dels consells insulars, 
dels ajuntaments per mitjà de les associacions que els representen, dels agents 
socials i econòmics, i de les entitats que es determinin, particularment les de 
caràcter mediambiental. 
Aquesta comissió elaborarà un pla anual d’impuls del turisme sostenible, amb 
criteris d’equilibri territorial. 
 
Segons l’esborrany presentat pel Govern de les Illes Balears, el client que s’allotja a 
aquests establiments és qui merita l’impost. Però qui ha de satisfer l’import -que 
serà d'entre 0,5 € i 2 € segons establiment i categoria en temporada alta, i d'entre 
0,25 € i 1 € en temporada baixa- són els titulars de les empreses que gestionen 
allotjaments, habitatges o embarcacions que allotgen els contribuents. 
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Pels motius exposats, i amb el convenciment de que un Municipi com el nostre es 
pot veure molt beneficiat amb l’aplicació d’aquest impost, que ens pot permetre 
afrontar problemes greus i històrics com la manca d’aigua o la necessitat de 
serveis, el Grup Municipal Socialista  a l'ajuntament de Santanyí presenta els 
següents acords: 
 
 
1. El ple de l'Ajuntament de Santanyí manifesta la necessitat de que la principal 
indústria d'aquesta terra, el turisme, mantingui la seva competitivitat, i que la seva 
activitat sigui compatible amb la sostenibilitat del nostre territori. 
 
2. El ple de l'Ajuntament de Santanyí  dóna el seu suport a la implantació d'un 
impost del turisme sostenible, tal i com es fa a altres destinacions turístiques, per tal 
d'assolir els objectius de competitivitat i sostenibilitat, comptant amb la solidaritat 
dels turistes cap a la terra que els acull”. 
 
D’acord amb el dictamen desfavorable de la comissió informativa d’aquest 
Ajuntament,  s’acorda per majoria de dotze vots en contra (PP i EL PI) I  quatre vots 
a favor (AMS-APIB i PSIB-PSOE), la no aprovació d’aquesta moció. 
 
Per majoria de deu vots en contra (PP), dos vots a favor (EL PI) i quatre 
abstencions (AMS-APIB i PSIB-PSOE), no s’aprova l’esmena de EL PI. 
 
Jaume Amengual assenyala que està d’acord amb aquesta moció i vol deixar 
constància que varen votar en contra de la declaració d’urgència a la comissió 
informativa, perquè havent-hi dues mocions sobre aquest mateix tema, sempre s’ha 
tractat d’unificar les mocions. 
 
José Roig indica que està en contra d’aquest impost i la majoria de la societat està 
a favor, per la qual cosa proposa una esmena a la moció, consistent que els doblers 
recaptats a Santanyí venguin a Santanyí i es destini el 50%  a medi ambient i l’altre 
50% a sanitat i educació, i d’aquesta manera a Cala d’Or es podria millorar 
l’assistència sanitària i els col·legis que estiguin en males condicions. 
  
Julio Fuster exposa que no hi ha cap problema però que no parlarien de 
percentatges. Que els serveis sanitaris existents estan preparats per assistir la 
població però no la població visitant. 
 
El batle manifesta que la seva moció no és com la del PSOE, que demanen que els 
doblers es reinverteixin aquí i que estan en contra de la moció del PSOE. I que 
tampoc no hi ha consens amb l’ecotaxa. Proposa crear una comissió per decidir 
com s’invertirà, que ja varen mantenir una reunió amb la consellera de Sanitat per  
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poder oferir un bon servei sanitari a la població flotant de Cala d’Or i crear la unitat 
bàsica de Calonge i també han demanat reunions amb educació per donar 
solucions a les mancances dels centres del municipi. 
 
Julio Fuster exposa que no té res a veure amb l’ecotaxa que els partits que ara 
mateix formen el govern segur que arribaran a una resposta consensuada i que és 
just que els doblers de l’ecotaxa es repartesquin i arribin per tot en foma de serveis. 
I que no està bé que el president Rajoy es manifesti públicament a una fira turística 
en contra d’una decisió del Govern Balear.  
 
José Roig demana quantes mocions va presentar el PP per demanar un PAC a 
Cala d’Or i que per coherència tota l’ecotaxa s’hauria d’invertir a Cala d’Or. 
 
Jaume Amengual exposa que entristeix molt veure aquest debat buit de contingut i 
absurd perquè és impossible un PAC a Cala d’Or. I que si el batle diu que el 100% 
de l’ecotaxa ha de quedar a Santanyí, també els doblers dels imposts haurien de 
quedar a Mallorca. 
 
El batle diu que s’ha de defensar l’Ajuntament de Santanyí i el terme municipal i que 
el darrer cop que es va imposar una ecotaxa el turisme va caure en picat. Pel que 
fa a Sanitat, no podem tenir un PAC, però sí més competències i més metges. 
 
 
13. MOCIÓ DE EL PI PER A LA POSADA EN MARXA DE BARCA DE NETEJA 
DEL LITORAL 
 
Vista la moció de referència que diu: 
 
“En los dos últimos años ha dejado de funcionar la barca que se encargaba de 
limpiar el agua del litoral del municipio. 
 
Las barcas del Govern Balear que se encargan del servicio no cubren toda la 
temporada turística y son claramente insuficientes. 
 
En diversas mesas de calidad del sello de Calidad Sicted los regidores del equipo 
de gobierno se han comprometido a reanudar el servicio. 
 
El Alcalde ofreció a la Asociación Hotelera de Cala d’Or una subvención para que 
fuera la citada Asociación la que se ocupara de garantizar el servicio de limpieza 
del agua, alegando dificultades de tipo legal para hacerlo directamente el propio 
Ayuntamiento de santanyi. 
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En base a todo lo expuesto PROPONEMOS AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE 
SANTANYI que adopte los siguientes ACUERDOS: 
 
Primero. Instar a la empresa pública SEMDESA a que ponga en marcha la barca de 
limpieza desde el 1 de Mayo al 31 de Octubre de 2016  
 
Segundo. Instar al GOVERN BALEAR a que el servicio de limpieza del agua sea 
efectivo desde el 1 de Mayo al 31 de Octubre de 2016”. 
 
D’acord amb el dictamen desfavorable de la comissió informativa d’aquest 
Ajuntament, s’acorda per majoria de deu vots en contra (PP), quatre vots a favor 
(EL PI i PSIB-PSOE) i dues abstencions (AMS-APIB), la no aprovació d’aquesta 
moció. 
 
José Roig manifesta que l’Associació Hotelera va convocar el batle a una reunió el 
2003, però va explicar que les barques estaven en mal estat i que valia 6.000 € 
posar-les bé i ja no hi havia temps per a la temporada alta; l’estiu del 2014 la barca 
estava en bones condicions però no varen trobar patró; i el 2015, l’Associació 
Hotelera va escriure una carta el 8 d’abril per demanar el servei d’aquesta barca. I a 
dia d’avui, no s’ha contestat cap d’aquestes cartes. Que en una d’aquestes 
reunions, la regidora Maria Pons va dir que la barca estava llesta per al 2015, però 
que no hi havia partida pressupostària. La solució que es va donar per part de 
l’Ajuntament va ser que l’Associació Hotelera contractàs el servei d’aquesta barca. 
Demana que aquest estiu l’Ajuntament o Semdesa duguin a terme aquest servei. 
 
Maria Pons demana que consti en acta que va anar a la reunió esmentada, però 
que no va dir que no hi havia partida pressupostària. 
 
Jaume Amengual manifesta que han cercat un lloc on funciona la recollida de 
plàstics i que a Manacor la fa l’empresa municipal i funciona. 
 
Julio Fuster exposa que no entenen que l’Ajuntament no pugui dur a terme aquest 
servei. 
 
El batle exposa que està content d’aquesta moció, però que les barques són del 
Govern, no del Consell i que al llarg dels anys s’ha aconseguit tenir un bon servei 
de neteja del litoral i s’han fet millores amb els concessionaris dels serveis de 
platges que comporten la neteja del litoral i que estan pensant d’incloure-ho al 
proper concurs. Que s’ha demanat al Govern que doblin el servei de neteja i que es 
pugui controlar directament des del municipi. I que, a més, aquesta qüestió, la 
neteja del litoral, no és competència de l’Ajuntament.   
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José Roig exposa que estaria molt bé tenir una barca pròpia, a part del servei del 
Govern. 
 
Jaume Amengual proposa afegir el punt de la neteja als concessionaris per al nou 
concurs de platges. 
 
 
14. MOCIÓ DE EL PI DE MESURES PER ESTIMULAR L’ACTIVITAT ECONÒMICA 
EN TEMPORADA BAIXA EN EL MUNICIPI DE SANTANYÍ 
 
Vista la moció de referència que diu: 
 
“Desde hace ya más de diez años, las zonas turísticas del municipio de Santanyi 
están experimentando un continuo retroceso de la actividad económica en 
temporada baja, hace ya años que la actividad en los meses de Marzo y Abril es 
prácticamente  inexistente, no llega al 10% de los negocios de hostelería y 
restauración abiertos, aunque los folletos de verano de los touroperadores 
empiezan a mediados de Marzo, en nuestro municipio la temporada turística no 
empieza hasta el mes de Mayo. 
Esta reducción de la temporada está suponiendo la pérdida de puestos de trabajo 
tanto directamente en las empresas que han acortado su actividad, como 
indirectamente en las empresas del municipio cuya actividad está relacionada con 
el turismo. Los trabajadores son los grandes perjudicados y el ayuntamiento tiene 
en su mano tomar medidas para incentivar la actividad económica en temporada 
baja. 
 
En base a todo lo expuesto PROPONEMOS AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE 
SANTANYI que adopte los siguientes ACUERDOS: 
 
Primero. Instar al Ayuntamiento de Santanyi a bonificar un 50% el recibo del IAE a 
los negocios abiertos más de 225 días al año. 
 
Segundo. Bonificar el 100% de la ocupación de vía pública de Noviembre a Abril. 
 
Tercero. Bonificar el 20% de la ocupación de vía pública de Mayo a Octubre a los 
negocios abiertos más de 225 días al año”. 
 
José Roig manifesta que no s’ha arribat mai a aplicar cap mesura respecte d’això, 
per tant proposen bonificar el rebut d’IAE a les empreses que obrin més de 225 dies 
l’any. 
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El batle explica que no coincideix amb la imposició de l’impost turístic i que els 
sorprèn que el sector turístic d’aquí no hagi presentat cap moció en contra de 
l’ecotaxa i que l’Ajuntament ha ajudat sempre aquest sector per allargar la 
temporada turística. 
 
Julio Fuster exposa que donen suport a la moció  perquè només pretenen estimular 
l’activitat econòmica en temporada baixa. 
  
La interventora assenyala que la bonificació prevista en el punt primer no està 
prevista a la Llei per la qual cosa no es pot establir, per la qual cosa José Roig 
retira aquest punt de la moció.  
 
D’acord amb el dictamen desfavorable de la comissió informativa d’aquest 
Ajuntament, s’acorda per majoria de deu vots en contra (PP), quatre vots a favor 
(PSIB-PSOE i EL PI) i dues abstencions (AMS-APIB),  la no aprovació dels punts 
segon i tercer. 
 
 
15. MOCIÓ DEL PP DE TARIFA DE TRACTAMENT DE LLOTS 
 
Vista la moció de referència que diu: 
 
“El Consell de Mallorca, en Ple celebrat el 14 de gener de 2016, va aprovar una 
pujada de la tarifa de tractaments de llots de depuradora. 
 
La llei 13/2012, de 20 de novembre, de mesures urgents per a l'activació econòmica 
en matèria d'indústria i energia, noves tecnologies, residus, aigües, altres activitats i 
mesures tributàries, en el seu article 18 fa referència als llots d'estacions 
depuradores i estableix que en el procediment d'aprovació d'aquesta tarifa 
específica s'ha de garantir, en tot cas, la participació dels productors dels llots, que 
són les entitats gestores de les estacions depuradores d'aigües residuals, i s'ha de 
calcular segons els costs reals del tractament dels llots, sense incloure altres 
conceptes. 
 
Aquesta pujada de les taxes pot suposar en darrer terme una pujada del cànon de 
sanejament de les aigües, cosa que en principi provocarà un augment en els 
rebuts. 
 
La nova tarifa de fangs per al 2016 ha estat aprovada inicialment, sense 
compliment del que estableix l'art. 18 de l'esmentada llei 13/2012, sense comunicar 
prèviament i donar audiència a l'Ajuntament en el procés d'elaboració de la mateixa,  
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només donant el mateix termini per presentar al·legacions que tenen els ciutadans i 
empreses en general. 
 
Entenem que és obvi que si la Llei 13/2012 preveia en un article, en concret art 
18.2, garantir que els productors de fangs participessin en el procés d'aprovació de 
la tarifa, no es referia al termini ordinari d'al·legacions, sinó a la possibilitat de 
revisar els expedients de la tarifa i revisar els costos efectius de la mateixa, per a 
poder fer aportacions si fos el cas, abans de la seva aprovació definitiva. 
 
Així mateix, destacar que des del Consell de Mallorca han tramitat aquesta pujada 
impositiva al·ludint a la necessitat de recalcular de la taxa, però, ni l'empresa que 
realitza el tractament ni els productors havien demandat en cap moment el seu 
augment o recàlcul. 
 
Per tot això, els grup municipal del Partit Popular presenta al Ple de l’Ajuntament 
perquè s’aprovin els següents ACORDS: 
 
1. L’Ajuntament de Santanyí insta al Consell de Mallorca a que paralitzi l’aprovació 
inicial de la tarifa de fangs i que torni a iniciar el procediment ajustant-se al que 
determina la Llei 13/2012. 
 
2. L’Ajuntament de Santanyí insta al Consell de Mallorca a la congelació de la tarifa 
de fangs. 
 
3. En cas de que es dugui a terme aquesta pujada definitivament, l’Ajuntament de 
Santanyí insta al Govern de les Illes Balears que sigui la Direcció General de 
Recursos Hídrics la que assumeixi els costs”.  
 
D’acord amb el dictamen  favorable de la comissió informativa d’aquest Ajuntament, 
s’acorda per majoria de deu vots a favor (PP), dos vots en contra (PSIB-PSOE) i 
quatre abstencions (AMS-APIB i EL PI), l’aprovació d’aquesta moció. 
 
Julio Fuster exposa que hi votaran en contra perquè hi ha escrits que no hi estan a 
favor per part de Tirme i de la Direcció General, entre d’altres. 
 
 
16. MOCIÓ DEL PP RESPECTE DE LES CARRETERES MA-6100 SANTANYÍ-
SES SALINES I M-19 SANTANYÍ-S’ALQUERIA BLANCA 
 
Vista la moció de referència que diu: 
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“Ens trobam davant l’inici d’una nova temporada turística i els nuclis costaners i 
interiors del terme municipal de Santanyí es convertiran en un lloc de vacances o 
de treball temporal per a milers de persones. Com a conseqüència, els accessos 
per carretera rebran una gran afluència de trànsit rodat i es fa necessari 
acondicionar i millorar-ne alguns trams, concretament el tram de la carretera Ma-
6.100 entre Santanyí – ses Salines i el tram de la carretera Ma-19 entre Santanyí – 
s’Alqueria Blanca.  
 
Per tot això, el grup municipal del Partit Popular presenta al Ple de l’Ajuntament 
perquè s’aprovin els següents ACORDS: 
 
1. Que se sol·liciti a la Direcció Insular d’Infraestructures i Mobilitat del Departament 
de Territori i Infraestructures del Consell de Mallorca la millora de la carretera Ma-
6.100 entre Santanyí – ses Salines en els aspectes següents: 
 
• Millora del sòl 
• Amplada de la calçada 
• Eliminació dels punts negres (revolts perillosos) 
 
A destacar la importància que creiem que tendra el bon estat d’aquesta carretera 
degut també a la pròxima construcció del nou Parc de Bombers de Santanyí.  
 
2. Que se sol·liciti la construcció d’una rotonda al tram de la carretera Ma-19 entre 
Santanyí – s’Alqueria Blanca, a l’altura del creuer direcció al Santuari de la  nostra 
Mare de Déu de Consolació i al Camp Municipal d’Esports de sa Teulera. Aquest 
creuer presenta una perillositat manifesta a causa de la velocitat i a la falta de 
visibilitat, això queda demostrat amb el gran volum d’accidents que es produeixen 
any darrere any, alguns dels quals amb víctimes mortals. Sabem que l’Ajuntament 
ha estat treballant per aconseguir els terrenys dels voltants i que està disposat a 
cedir-los al Consell de Mallorca per a la construcció d’aquesta rotonda”.  
 
D’acord amb el dictamen favorable de la comissió informativa d’aquest Ajuntament  
s’acorda per unanimitat  l’aprovació d’aquesta moció. 
 
Julio Fuster demana que consti en acta que ells varen presentar una moció en 
aquest sentit fa tres anys i que se’n canviï la redacció i hi consti que és per millorar 
la seguretat i un carril bici com ja varen demanar. 
 
Jaume Amengual manifesta que el batle a la Comissió Informativa va dir que els 
Catàleg de Patrimoni ja estava aprovat i no és vere. 
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El batle explica que està aprovat per aquest Ajuntament i que s’hi pot afegir això de 
la seguretat i del carril bici. 
 
 
17. MOCIÓ DEL PP SOBRE LA ECOTAXA 
 
Vista la moció de referència que diu: 
 
“El Partit Popular està en contra de la implantació de qualsevol impost que afecti, 
directament o indirectament, el turisme. 
 
Apostam clara i decididament pel turisme i per augmentar la competitivitat de la 
destinació millorant el finançament, la formació en idiomes, la seguretat jurídica per 
donar suport a les inversions privades i la renovació d'establiments, la reducció del 
frau fiscal, la millora del producte i la seva promoció així com l'atracció de talent. 
 
A més, rebutjam el plantejament actual de l'ecotaxa perquè també perjudica el 
resident ja que es veu obligat a pagar-ho si s'allotja en qualsevol establiment 
hoteler, independentment de si es tracta d'un viatge de plaer, de negocis o familiar. 
 
En sentit econòmic, s’ha de tenir en compte que l'impost dificultarà la negociació 
per a la reducció de l'IVA turístic o la reducció de les taxes aeroportuàries i 
portuàries.  
 
L'impacte publicitari negatiu de l'ecotaxa en els nostres mercats d'origen és 
altament perjudicial. També la pagaran els creueristes, 1.800.000 turistes anuals, la 
qual cosa pot ser molt negatiu per a aquest tipus de turisme. No s'ha realitzat cap 
estudi de demanda per saber quin serà l'impacte real en l'arribada de turistes o en 
la recaptació global (ingressos per turista + ingressos per ecotaxa). 
 
La contractació 2016 està tancada i la majoria de turistes vénen amb paquets 
tancats, per tal motiu l'empresari s'haurà de fer càrrec d'aquest impost de manera 
individual, la qual cosa es traduirà en la disminució dels beneficis empresarials, 
fonamentals per continuar amb el procés de renovació d'establiments així com per a 
l'estabilitat laboral dels treballadors del sector. La volen imposar sense el consens 
del sector empresarial. Malgrat que el Govern va dir que sempre hi hauria consens 
en totes les noves imposicions fiscals. Aquest impost no ha valorat cap criteri 
econòmic ni estructural, i sense valorar els efectes cap al teixit empresarial i als 
treballadors. 
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Per tot això, els grup municipal del Partit Popular presenta al Ple de l’Ajuntament 
perquè s’aprovin els següents ACORDS: 
 
1. L'Ajuntament de Santanyí es declara contrari a la implantació de l’ecotaxa i de 
qualsevol impost que afecti, directament o indirectament, el turisme. 
 
2. L'Ajuntament de Santanyí insta el Govern Balear que estableixi els mecanismes 
adients i les ajudes necessàries per tal d’evitar els efectes perjudicials per al sector 
empresarial turístic i cap als treballadors d’aquest sector. 
 
3. L'Ajuntament de Santanyí insta el Govern Balear que, en el cas que s’imposi 
l’ecotaxa, els ingressos originats per les empreses turístiques del terme municipal 
de Santanyí es destinin íntegrament a inversions i millores per al turisme del 
municipi”. 
 
D’acord amb el dictamen favorable de la comissió informativa d’aquest Ajuntament, 
s’acorda per majoria de dotze vots a favor (PP i EL PI) i quatre vots en contra 
(AMS-APIB i PSIB-PSOE) l’aprovació dels punts primer, i segon i per majoria de 
deu vots a favor (PP), quatre vots en contra (AMS-APIB i PSIB-PSOE) i dues 
abstencions (EL PI) l’aprovació del punt tercer. 
 
 
18. MOCIÓ DEL PP D’INSTAR AL GOVERN DE LES ILLES BALEARS A 
REALITZAR DE MANERA URGENT LA CONNEXIÓ DEL MUNICIPIS DEL 
MIGJORN DE MALLORCA A LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ D’AIGUA POTABLE 
 
Vista la moció de referència que diu: 
 
“1. L’aigua és un element indispensable per la població i els ecosistemes, una 
necessitat bàsica que ha de ser gestionada sota criteris de sostenibilitat per tal de 
garantir l’abastiment quantitativament i qualitativament. L'aigua és, a més, un dret 
humà reconegut per les Nacions Unides en la seva resolució 64/92 aprovada el 28 
de juliol de l’any 2010. 
 
2. És evident que estam patint un hivern extremadament sec on no s’han produït 
pluges d'importància en els últims mesos i la conseqüent previsió de sequera a la 
que ens veim abocats i un Canvi Climàtic que provocarà l’increment de fenòmens 
extrems com el que vivim. 
 
3. La situació geogràfica dels municipis del Migjorn de Mallorca fa que presentin el 
clima més àrid de l’illa amb uns índex pluviomètrics baixos que no assoleixen els 
500mm/any de mitjana provocant una escassa disponibilitat de recursos hídrics.  
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4. El Pla Hidrològic de les Illes Balears aprovat l’any 2013, avalua l’estat de les 
masses d’aigua subterrània de la regió. Presenta dades sobre els volums d’aigua 
extrets i la seva disponibilitat, així com una avaluació de la qualitat de conservació 
de cada una de les masses d’aigua.  
 
Respecte de  les masses d’aigua que es troben dins la superfície dels municipis de 
la comarca del Migjorn, segons el mateix Pla i en funció dels volums extrets i 
disponibles, hi ha tres masses que presenten una situació delicada en quant a 
sobreexplotació o dèficit de qualitat, que són la massa de Santanyí, la massa de 
Cala d’Or i la del Pla de Campos. Segons l’estat de conservació de les masses 
d’aigua, es troben en risc les masses de Cas Concos i Sant Salvador, les quals 
significa que, segons el Pla, a l’any 2015 podrien assolir un bon estat, mentre que 
les masses de Cala d’Or i Santanyí es troben en estat prorrogable i risc 2, el que 
significa que poden assolir un bon estat a més llarg termini, per a l’any 2021. La 
massa d’aigua del Pla de Campos es troba en estat excepcionable i risc 4, el que 
significa, en principi, que necessitarà molt de temps per assolir un bon estat de 
conservació. 
 
5. Els municipis del Migjorn de Mallorca empren de manera exclusiva l’aigua 
subterrània per a l’abastiment de la població sense possibilitat de cap font 
alternativa en l’actualitat.  
 
6. Com a resultar de tot l’exposat, es podria considerar que l’abastiment de la 
població d’aigua potable no es troba garantit. Aquesta situació de risc, que es dóna 
des de fa dècades i que és anterior a la sequera, es veu agreujada per la situació 
climàtica actual. Fet que ens fa veure la necessitat urgent d’emprendre mesures per 
solucionar aquesta situació endèmica a la comarca. 
 
7. Essent coneixedors dels estudis actuals per realitzar la connexió provinent des 
de Maria de la Salut, que aquest projecte resta aturat des de fa anys i que sembla 
molt costos en temps i recursos. 
 
Per tot això, els grup municipal del Partit Popular presenta al Ple de l’Ajuntament 
perquè s’aprovi els següent ACORD: 
 
Instar el Govern de les Illes Balears a realitzar de manera urgent els estudis, plans i 
projectes necessaris per connectar els municipis del Migjorn a la Xarxa de 
Distribució d’Aigua Potable de Mallorca directament des de la Dessaladora de la 
Badia de Palma”. 
 
D’acord amb el dictamen favorable de la comissió informativa d’aquest Ajuntament,  
s’acorda per unanimitat l’aprovació d’aquesta moció. 
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Julio Fuster indica que el tub ha estat aturat durant quatre anys i és ara quan s’ha 
d’instar la seva continuació. 
 
 
19. CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN D’AQUESTA CORPORACIÓ 
 
José Roig demana si una piscina que s’està construint en terrenys del Parc Natural 
de Mondragó, propietat d’Antoni Matas, té llicència i si és legal o no, i que ja fa un 
mes que ho varen demanar. 
 
El batle manifesta que en tenir tota la informació li contestaran. 
 
 
Seguidament i per unanimitat s’aprova  declarar d’urgència i incloure a l’ordre del 
dia el punt següent: 
 
 
20. MOCIÓ D’ALTERNATIVA  PER AL MUNICIPI DE SANTANYI, EL PSIB-PSOE I 
EL PI PER AL COMPLIMENT DE LES ORDENANCES MUNICIPALS A CALA 
FIGUERA I AL CONJUNT DEL MUNICIPI DE SANTANYI 
 
Vista la moció de referència que diu: 
 
“Atès l’escrit lliurat a la batlia i als grups de l’oposició, signat dia 1 de febrer de 
2016, on es demana que s’apliquin els articles 95 i 96 de les ordenances municipals 
al carrer de Sant Pere de Cala Figuera, i atès que l’escrit en qüestió sol·licita que 
aquest tema formi part de l’ordre del dia en aquest ple. 
 
Per això es proposa el següent acord: 
 
Instar a l’Ajuntament de Santanyí a fer complir el conjunt de les ordenances 
municipals a tots es propietaris de Cala Figuera i, per extensió, del municipi de 
Santanyí”. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
El batle manifesta que la situació a Cala Figuera és complicada des de fa anys, que 
s’han rebut moltes queixes de particulars i d’associacions sobre aquesta mala 
imatge i que s’han fet moltes passes per canviar-la. Que varen tancar els solar 
Neptuno i el del Tomarinar i que s’han enviat cartes a tots els propietaris afectats 
perquè hi posin solució, però que s’han de seguir les passes legals. Que propietat 
privada i administració haurien d’anar a la par, ja que l’Ajuntament anirà solucionant  
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els problemes d’una zona cada any i que també han arribat a un acord amb 
l’església per firmar un conveni i usar l’església de Cala Figuera per a usos 
municipals i associacions. Que moltes vegades hi ha problemes per saber qui és el 
propietari de locals en males condicions. 
 
Julio Fuster exposa que té un sentiment ambivalent, que fa cinc anys que és regidor 
i que una de les primeres mocions que va presentar va ser per millorar Cala Figuera 
i al cap d’uns anys presentaren un pla integral de millora. Que està content que s’hi 
vagin fent millores, però que s’ha d’afrontar la situació de bon de veres. 
 
José Roig recorda que aquests ciutadans duen una batalla de fa estona. 
 
Cristina Coll manifesta que als Apartaments Siesta hi ha dormit gent, per tant, s’ha 
d’actuar aviat. 
 
El batle explica que el tema de la demolició és complicat, que han fet totes les 
petites coses que podien fer i que convida el Sr. Fuster perquè des de la 
Conselleria de Salut requereixin els propietaris que tenen les piscines 
abandonades. 
 
  
21. DACIÓ DE COMPTES DE DIVERSES QÜESTIONS I ASSUMPTES 
GENERALS 
 
21a. El departament d’intervenció dóna compte de l’aprovació per decret de batlia 
de 21 de desembre de 2015, de l’expedient núm. 17 de modificació de crèdits en el 
pressupost municipal de 2016, per transferència de crèdits. 
 
21b. El departament d’intervenció dóna compte de l’aprovació per decret de batlia 
de 2 de febrer de 2016, de l’expedient núm. 1 de modificació de crèdits en el 
pressupost municipal de 2016, per incorporació de romanents de crèdits de 
l’exercici de 2015 amb  finançament afectat i superàvit 2015. 
 
21c. En compliment del que preveu la Llei 15/2012 de modificació de la Llei 3/2004, 
de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat 
en les operacions comercials, la intervenció d’aquest Ajuntament presenta el 4t 
trimestre de l’any 2015, al mateix temps que el compte 413 d’operacions pendents 
d’aplicació al pressupost.  
Aquesta documentació s’ha tramès als òrgans competents del Ministeri d’Economia 
i Hisenda. 
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22. PRECS I PREGUNTES 
 
Jaume Amengual exposa que té un prec i tres preguntes:  

- Que es faci un calendari de plens i assenyala el calendari que tenen els 
ajuntaments de la zona de llevant. Que es reconsideri aquesta qüestió i que 
es posi un dia i hora fixos. 

- Que passa amb el quarter de la Guardia civil. 
- Que a la biblioteca municipal no s’hi pot anar ni en divendres horabaixa ni en 

dissabte. 
- Com està el clavegueram des Llombards. 

 
Angel Quintela demana perquè està tan abandonat Cala Egos i que tengui més 
vigilància a l’hivern. 
 
Julio Fuster es queixa que els foguerons no tenien els mateixos preus a tots els 
nuclis ni les mateixes activitats i perquè a Cala d’Or es varen lliurar premis pel 
carnaval. 
 
Cristina Coll demana que es canviï el servei de retorn de llibres, ja que quan està 
tancada la biblioteca s’han de dipositar a una bústia que tothom pot obrir. També 
demana com es controlen els descansos dels treballadors de l’Ajuntament i si 
s’exerceix cap tipus de control, ja que pel poble es diu que sempre estan a fora i 
amb bosses de comerços. I que reduesquin l’espai que ocupen amb taules i cadires 
a la plaça Constitució, i si el gimnàs serà explotat per la família Nadal i com 
quedarà la situació de na Laura.  
 
José Roig demana si també aniran a concurs les piscines. 
 
El batle explica que s’està elaborant el plec del gimnàs en conjunt per a Santanyí i 
Cala d’Or (piscines, gimnàs  i pistes de pàdel) i que el gestionarà el que guanyi el 
concurs. I que na Laura és funcionària de l’Ajuntament i es reubicarà. Del carreró 
del Roser miraran de solucionar-ho. Que dels horaris del personal, no hi ha rellotge 
i amb la mitja hora que tenen per anar a berenar poden fer el que vulguin; a més, el 
personal acompleix amb la seva feina, i com que són molts sempre hi ha algú fora, 
però que si volen presentar una moció per posar un rellotge ho poden fer. Que la 
vigilància a Cala Egos és sempre la mateixa i en tot moment saben on es fan els 
controls. Que l’horari de la biblioteca es reconsiderarà i que els actuals s’ajusten a 
les necessitats de tots d’acord amb la persona encarregada. Que respecte dels 
foguerons i disfresses, cada nucli de població sempre fa les festes a la seva 
manera, que l’Ajuntament paga una carpa a Cala d’Or, que les mestresses de casa 
fan la xocolata i que l’Associació de Veïns paguen els premis. Que el clavegueram 
des Llombards va lent perquè la connexió a la depuradora de Santanyí l’ha de fer  
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Abaqua. Respecte del quarter de la Guardia civil ha tengut una reunió amb el 
coronell de les Illes Balears i s’està estudiant posar un destacament a Cala d’Or i 
una oficina conjunta Guardia civil, policia local i oficina de turisme, per a la qual 
cosa es van mirant diferents locals.    
 
 
I sense que hi hagi més assumptes per tractar, el batle aixeca la sessió a les 19 
hores, de la qual, com a secretari, n’estenc aquesta acta. 


