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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE LA CORPORACIÓ 
MUNICIPAL DIMARTS DIA 15 DE DESEMBRE DE 2015  
 
A la sala de sessions de la Casa Consistorial de Santanyí, dia quinze de desembre 
de dos mil quinze, 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 totalitat de la Corporació municipal, per 
celebrar sessió ordinària i pública. Quan són les 16,45 hores, la Presidència declara 
obert l’acte.  
 
Llorenç S 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 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 LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS DE 
14 D’OCTUBRE I  23 DE NOVEMBRE 
 
S’aproven per unanimitat, amb les rectificacions que seguidament s’indiquen: 
 
Angel Quintela respecte de  l’acta de 14 d’octubre de 2015 assenyala el següent: 
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“Pag. 31: Respecte a la pregunta en què jo vaig manifestar que “el Servei ZEC de 
Cala d’Or ha ocasionat moltes molèsties que ens han fet arribar”, cal afegir que el 
batle va dir que els residents deien estar molt contents amb el nou servei. I també 
respecte a la pregunta que jo vaig fer dient “perquè no es posa també a Santanyí 
zona ZEC”, quan s’ha posat “El batle contesta que Cala d’Or té molts més 
comerços i és difícil acontentar a tothom”, cal afegir que el batle també va dir que 
no existeix una normativa al respecte.  
 
Pàg. 32: a la pregunta en què Aina Vidal demana si existeix normativa respecte 
dels cans que lladren i, si no n’hi ha per quin motiu. A l’acta posa: “El batle diu que 
respecte dels cans que lladren s’intenta solucionar però hi ha ocasions en què 
sorgeixen problemes greus”, cal afegir que el batle també va dir que no existeix una 
normativa al respecte. Que hi ha conveni amb Natura Park perquè també 
intervinguin quan hi hagi problemes. Diu que no pot haver-hi una normativa al 
respecte.”  
 
 
2. DACIÓ DE COMPTE DE DECRETS DE LA BATLIA 
 
Es dóna compte dels decrets 456/2015, de 9 d’octubre, fins al 565/2015, d’11 de 
desembre, del Llibre de resolucions generals de la Batlia. 
 
 
3. APROVACIÓ DE LES BASES DEL XXXI PREMI DE POESIA BERNAT VIDAL I 
TOMÁS  
 
Vistes les bases esmentades, similars a les d’anys anteriors, i amb el jurat format 
per Antònia Vicens Picornell, Pere Antoni Pons i Tortella i Sam Abrams; atès 
l’informe d’intervenció de conformitat; d’acord amb el dictamen favorable de la 
comissió informativa d’aquest Ajuntament, s’acorda per unanimitat l’aprovació 
d’aquestes bases.  
 
 
4. APROVACIÓ PROVISIONAL DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL 
SISTEMA ESPECIAL DE PAGAMENTS FRACCIONATS DE TRIBUTS D’AQUEST 
AJUNTAMENT  
 
Vista la proposta de la batlia que diu:  
 
“Atès que l’actual situació econòmica que travessen les economies domèstiques, 
especialment les més desfavorides a causa de la crisi econòmica en la qual ens 
trobem immersos, ha provocat una escassesa de recursos monetaris immediats en 
les mateixes i tenint en compte els diferents tributs municipals de cobrament 
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periòdic per rebut, es considera convenient establir la possibilitat de que el seu 
pagament es pugui fer de forma fraccionada en diferents modalitats durant l’exercici 
corresponent. 
 
EL  text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,  aprovat pel Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,  estableix en els seus articles 15 a 19 el 
procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores 
dels tributs locals. 
 
Atesa la possibilitat legal contemplada en els articles 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local, relatiu a la potestat reglamentària 
que tenen les Entitats locals en matèria tributària així com l’article 9 del Text refós 
de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març. 
 
Vist l’informe de secretaria i d’Intervenció es proposa al Ple l’adopció del següent  
ACORD:  
 
Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2016 i següents l’ordenança 
fiscal reguladora del sistema especial de pagament fraccionat de tributs de 
l’Ajuntament de Santanyí, en els següents termes: 
 
OF.G.01 Ordenança fiscal reguladora del sistema especial de pagament fraccionat 
de tributs de l’Ajuntament de Santanyí 
 
Article 1. Fonament i objecte 
 
1. En ús de la potestat reglamentaria que li atribueix l’article 106 de la Llei 7/1985 
de 2 d’abril, reguladora de les bases de regim local, i d’acord amb allò que 
preveuen els articles 15 a 19 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i amb l’objectiu de 
facilitar el compliment de les corresponents obligacions tributàries, l’Ajuntament de 
Santanyí estableix un sistema de pagament fraccionat de determinats tributs de 
cobrament periòdic per rebut i notificació col·lectiva que es regirà pel que estableix 
aquesta Ordenança. 
 
2. El sistema especial de pagament fraccionat que regula aquesta Ordenança no 
suposa cap alteració dels terminis per exercir els recursos ni qualsevol altre aspecte 
de la gestió tributaria, que se seguirà regint per la seva normativa específica.  
 
Article 2. Tributs respecte els quals es por sol·licitar el pagament fraccionat 
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El sistema especial de pagament fraccionat és d’aplicació als obligats tributaris que 
en sol·licitin l’aplicació al conjunt dels seus rebuts corresponents a algun o alguns 
dels següents tributs:  
a) Impost sobre activitats econòmiques.  
b) Impost sobre vehicles de tracció mecànica.  
c) Taxa de recollida de fems i clavegueram. 
d) Taxa d'entrada i sortida de vehicles (guals). 
e) Taxa d'ocupació de la via pública. 
 
Article 3. Requisits 
 
1. Per poder acollir-se al sistema especial de pagament fraccionat, el sol·licitant ha 
de complir els requisits següents:  
a) Formular l’oportuna sol·licitud  abans del dia 10 de febrer de l’any de que es 
tracti.  
b) No mantenir cap tipus de deutes en període executiu 
c) Efectuar els pagaments mitjançant domiciliació bancària. A aquest efecte s’haurà 
d’adjuntar una còpia de la cartilla bancària o certificat de l'entitat financera on consti 
que l’obligat al pagament és el titular del compte en que es domicilien els 
pagaments fraccionats. En cas que l’obligat al pagament no fos el titular, el titular 
del compte ha d’autoritzar la domiciliació. 
 
2. L’aprovació de la sol·licitud es formalitzarà per Resolució de batlia a proposta de 
l’ATIB prèvia fiscalització d’intervenció. 
 
Article 4. Modalitats de pagament fraccionat i duració 
 
1. El pagament de l’import total anual dels tributs s’efectuarà en qualsevol de les 
següents modalitats:  
 
a) Modalitat de nou pagaments: En vuit mensualitats (de març a octubre), la 
quantitat equivalent al resultat de dividir per nou l’import del conjunt de rebuts dels 
tributs liquidats al sol·licitant en l’exercici immediatament anterior; i el mes de 
novembre, la quantitat resultant de deduir, a l’import dels rebuts dels padrons o 
llistes de cobrament ja definitivament aprovades a nom del sol•licitant, les quantitats 
ja pagades. En el supòsit que el deute del sol·licitant estigui cobert i existeixi un 
sobrant, es procedirà d’ofici a la devolució.  
 
b) Modalitat de quatre pagaments: En tres pagaments trimestrals (març, juny, 
setembre) la quantitat equivalent al resultat de dividir per quatre l’ import del conjunt 
de rebuts dels tributs liquidats al sol·licitant en l’exercici immediatament anterior; i el 
mes de novembre, la quantitat resultant de deduir, a l’import dels rebuts dels 
padrons o llistes de cobrament ja definitivament aprovades a nom del sol•licitant, les 
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quantitats ja pagades. En el supòsit que el deute del sol·licitant estigui cobert i 
existeixi un sobrant, es procedirà d’ofici a la devolució.  
 
2. L’acolliment al sistema especial de pagament es prorrogarà automàticament per 
a l’exercici següent sempre que l’interessat no en manifesti la seva renúncia 
expressa i no tingui deutes pendents de pagament en període executiu.  
 
Article 5. Incompliment  
 
En el cas de falta de pagament de qualsevol dels terminis, el sistema especial de 
pagament fraccionat quedarà sense efecte i s’haurà de pagar el deute en el període 
general de pagament voluntari del tribut corresponent. Els pagaments que ja 
s’hagin efectuat, si s’escau, tindran la consideració d’ingressos a compte. 
 
Disposició final. Vigència 
 
Aquesta Ordenança entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2016 i estarà vigent fins a 
la seva modificació o derogació expressa. 
 
Segon- Exposar al públic al tauler d’anuncis de l’Ajuntament l’anterior acord  
provisional, així com el text complet de la Ordenança fiscal  durant el termini de 
trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci 
d’exposició en el BOIB. 
Publicar l’anunci d’exposició en un del diaris de major difusió de la comunitat 
autònoma. 
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els que tenguin un interès 
directe o resultin afectats, en els termes previstos en l’article 18 del text refós de la 
Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que 
estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se 
presentat reclamacions, l’acord adoptat restarà definitivament aprovat”. 
 
D’acord amb el dictamen favorable de la comissió informativa d’aquest Ajuntament, 
s’acorda per unanimitat l’aprovació provisional d’aquesta Ordenança. 
 
José Roig manifesta que hi estan a favor, però que si no s’informa la població no té 
sentit. 
 
El batle diu que es farà una nota de premsa i que podran triar diferents modalitats 
de pagament si ho demanen abans del 10 de febrer. I que tots aquests avantatges 
se sumen al fraccionament de l’IBI. 
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5. APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST MUNICIPAL I BASES D’EXECUCIÓ 
DE L’ANY 2016  
 
Vista la proposta de la batlia que diu: 

 

“Vists els articles 168.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel que 

s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i 18 del RD 

500/90, de 20 d’abril, es proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció del següent ACORD: 

 

1. Aprovar inicialment els Pressupostos Municipals per a l’exercici de 2016 que 

comprenen: 

-Pressupost propi de l’Ajuntament de Santanyí xifrat en:  20.000.000,00€ 

-Estat previsió ingressos i despeses de l’Empresa Serveis 

 Municipals de Santanyí SLU xifrat en:       1.727.550,08€ 

-Bases d’execució 

-Plantilla i relació de llocs de treball (funcionari i personal laboral fix). 

 

2. Sol·licitar a l’Institut Balear de la Dona de conformitat amb l’article 7.g de la Llei 

12/2006, de 20 de desembre, per a la dona, un informe sobre l’impacte de gènere 

respecte a l’esmentada normativa, incorporant-se els suggeriments que es formulin 

sobre el text de la normativa amb caràcter previ a l’aprovació definitiva. 

 

3. Exposar l’expedient a informació pública, previ anunci al BOIB de l’acord 

d’aprovació inicial, per un termini de 15 dies durant els quals els interessats podran 

presentar les al·legacions i reclamacions que considerin oportunes. 

 

4. De no produir-se reclamacions, l’acord d’aprovació inicial s’entendrà 

automàticament elevat a definitiu”. 
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D’acord amb el dictamen favorable de la comissió informativa d’aquest Ajuntament, 

s’acorda per majoria de nou vots a favor (PP) i set abstencions (AMS-APIB, PSIB-

PSOE i EL PI) l’aprovació. 

 

Antoni Matas durant el debat d’aquest punt abandona la sala d’actes quan són les 

17.30 h.  

 

Jaume Amengual presenta la següent esmena a aquest punt: 
 
“En l’apartat de despeses, disminuir 50.000 euros la partida 230 00 “Dietes 
membres dels òrgans de govern: assistències i RPB”, la quantitat final de la qual 
romandria en 50.000 euros enlloc de 100.000 euros pressupostats inicialment. De 
la partida 230 00 “Dietes dels membres òrgans de govern: altres”, eliminar  la 
dotació de 6.000 €. Disminuir  en 10.000 € la partida 22601 “Atencions 
protocol·làries i representatives”, la quantitat final de la qual romandria en 10.000 €, 
enlloc dels 20.000 pressupostats inicialment. De la partida 23100 “Locomoció 
membres dels òrgans de govern”, pressupostada en 3.500 €, i de la partida 23100 
“Locomoció personal eventual”, pressupostada en 700 €, disminuir-les en la seva 
totalitat. De la partida 22699 “Despeses diverses de la ràdio municipal”, dotda en 
9.000 €, eliminar-la en la seva totalitat. De la partida 22699 “Atencions turístiques”, 
dotada en 49.000 €, disminuir-la a 30.000 €. 
 
La suma d’aquestes disminucions suposa un total de 98.200 €, els quals es podrien 
aplicar a les següents partides amb les següents quantitats: 

- Educació per a persones adultes, dotada en 15.000 €. 
- Fons cultural, augmentar la partida en 73.200 €“ 

 
Ángel Quintela demana quins criteris apliquen a l’hora de distribuir els doblers per a 
festes populars entre els nuclis de població perquè hi ha grans diferències entre uns 
i els altres, per exemple: 23 € per habitant a s’Alqueria Blanca, 14 € a Portopetro, 
15 € a Cala Figuera, etc. 
 
Julio Fuster manifesta que aquests pressuposts no responen a les necessitats, que 
els ajuts socials no arriben a 60.000 €, que suposen el 3 %, que els 45.000 € per al 
foment d’ocupació laboral suposen el 0,2 % i són insuficients, que la partida per a 
l’aigua, de 100.000 €, és també insuficient perquè es tracta d’un problema molt greu 
i l’aigua no potable hauria de ser molt més barata. Que el pressupost de festes és 
un 2% del total i que la construcció del gimnàs suposa un 70% de la inversió total. 
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José A. Roig indica que del 2012 al 2015 el rebut de l’IBI ha pujat un 41,10 % del 
valor mitjà, amb pujades d’un 60 o un 70%, i que l’any que ve hi haurà una altra 
pujada d’aquest tipus, cosa que suposa que molta de gent no ho pugui assumir, 
que amb un sou de 1.000 o 1.100 € és impossible pagar l’IBI i els fems, per tant és 
insostenible. Manifesta que no tothom té el privilegi de guanyar 40.000 € cada any, 
que els sous de l’equip de govern es podrien reduir, que s’ha contractat una 
persona amb un sou de 40.000 € més seguretat social per a relacions amb els 
proveïdors. Que no es preveu res per solucionar els problemes de les aigües 
pluvials a l’avinguda Cala Gran de Cala d’Or. Que segons la llei Montoro ha de ser 
sostenible dedicar superàvit a inversió. Demana perquè Semdesa no pot fer neta la 
costa de plàstics amb la barca i perquè les despeses en festes patronals no són 
proporcionals per tots els nuclis del terme i la fira d’octubre de Santanyí té una 
partida pròpia. A més, assenyala els sous dels directius de Semdesa, que li 
semblen excessius, l’av. Cala Gran de Cala d’Or, que s’inunda amb poca aigua i no 
sembla prioritari per  l’Ajuntament, i el pagament a les germanes Barceló que no 
figura al pressupost. A tall d’exemple de l’IBI, assenyala que el valor mitjà cadastral 
del municipi l’any 2015 ha estat de 41.865 €, el 2014 de 36.197 €, el 2013 de 0 € 
per un error informàtic i el 2012 de 29.670 €. 
 
 
El batle explica que es tracta d’un pressupost de 20.000.000 €, que estan fets amb 
calma però que s’hi poden fer modificacions, que no hi haurà augment de la càrrega 
fiscal, que baixaran les taxes i no pujaran els imposts. Que continuen les ajudes a 
associacions, al sector primari i a l’àmbit social i juvenil per consolidar projectes. Pel 
que fa a Semdesa se n’ha augmentat el pressupost amb 50.000 € per incrementar 
serveis. Respecte de l’aigua, és un tema complicat però que s’hi va treballant 
intensament i d’acord amb les conselleries de Medi Ambient i Sanitat del Govern 
balear, amb una partida inicial de 100.000 €. Culturalment, Santanyí és un referent, 
per la qual cosa es dedica una part important del pressupost per tal de continuar 
amb les activitats i esdeveniments culturals i de potenciar i crear-ne de nous, com la 
primera primavera musical, per exemple, el primer premi de narrativa, una 
publicació sobre la història de Santanyí o la col·laboració amb l’Atles dels aucells, 
entre d’altres. Respecte del tema d’educació d’adults, s’amplia el CEPA Sud a 
Santanyí. La partida sobre protocol també inclou despeses d’atencions turístiques i 
sobre la ràdio municipal s’estan resolent els problemes de potència d’antenes 
existents per tal que es pugui tornar a posar en marxa aviat. Els 3.000 € de 
locomoció no se solen gastar, però són necessaris per si s’ha de pagar un 
pàrquing, per exemple. El tema de les festes és complex, però s’ha de tenir en 
compte que cada nucli té les seves pròpies celebracions i que es van creant o 
recuperant festes noves; Santanyí el 2015 no ha gastat tot el pressupost, en canvi 
Cala d’Or ha superat la partida pressupostària, però s’ha de tenir en compte que 
aquesta redistribució es va fer quan es va reduir la partida de festes en un 45%. La 
partida de foment a l’ocupació també ha augmentat molt i el gener es començarà a 
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aplicar la subvenció del Govern de 45.000 €. El carril bici ja té un projecte 
encarregat fins el cementeri i es durà a terme el 2016/2017 i ja s’ha parlat també 
amb els veïnats de Portopetro-Cala Egos per unir-los també amb un passeig de 
vianants. El solar de les germanes Barceló s’haurà de pagar, però en aquests 
moments no genera interessos. El problema de l’avinguda Cala Gran s’està 
negociant perquè al seu moment no es varen fer aigües pluvials, però encara no 
està clar com acabaria la sortida de les aigües. 
 
José Roig manifesta que hi ha un pressupost de 600.000 € i que s’hauria de saber 
que si hi hagués cap desgràcia personal hi hauria responsabilitat penal i que no es 
pot comparar amb res perquè desemboca a un carrer a l’av. Cala Gran perquè una 
obra no està acabada. 
 
El batle exposa que aquest pressupost era fins a l’arena, però que hi ha un 
sobrecost important. Que l’Ajuntament no és competent pel que fa a la neteja del 
litoral, que és competència del Govern i que n’ha posades dues a Santanyí ja que el 
passat estiu han arribat molts de plàstics provinents del nord d’Àfrica, que 
l’Ajuntament demanarà al Govern que amb els doblers de l’ecotaxa netegin més el 
litoral. 
 
José Roig diu que si la barca fos de propietat municipal seria més fàcil de coordinar. 
 
El batle manifesta que el control municipal de les barques estaria molt bé. Que de la 
partida de protocol s’han baixat molt el sou i del sou de batle se n’ha reduït un 30%. 
Que de l’IBI no se n’ha pujat el tipus impositiu. També s’ha reduït la taxa d’ocupació 
de la via pública en temporada baixa. 
 
Jaume Amengual manifesta que estan contents de l’escola d’adults, però que hi 
podrien destinar una partida pressupostària. També estan molt contents del premi 
de narrativa i manifesta que hi col·laboraran en tot el que vulguin, i amb el tema de 
l’aigua també, però amb el tema dels sous dels polítics, al darrer ple ja li varen 
entregar un document comparatiu amb altres ajuntaments i no n’hi ha cap que 
tengui el sou de batle més alt en un municipi de les mateixes característiques. 
També explica que varen intentar votar a favor de les ordenances, però que no 
varen votar a favor de l’IBI, perquè mai no n’haguessin votat una congelació. 
 
José Roig exposa que l’oposició va votar a favor de les ordenances fiscals, que es 
poden deixar igual que l’any passat i que si no es modifiquen no necessiten anar a 
ple i es fals també que l’oposició hagi votat a favor de l’IBI. 
    
Julio Fuster recorda que durant tres anys consecutius han demanat la baixada de 
l’IBI i que l’any passat varen tenir una llarga discussió al ple. Que no s’alegren del 
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tema de l’aigua perquè fa motls d’anys que en parlen i el preu és exagerat i que una 
memòria de pressuposts de tres fulls és ridícula. 
 
José Roig exposa que la reducció de la taxa d’ocupació de via pública en 
temporada baixa no ajuda a incentivar, proposa ajudar a la gent que allarga la 
temporada, per exemple si obrin el mes d’abril que no paguin aquest mes. Pel que 
fa a festes patronals demana que es faci millor el pressupost. 
 
El batle diu que per a l’escola d’adults aportaran el mateix que Campos i que el 
pressupost al cap i a la fi són estimacions que es fan d’ingressos i despeses i que 
es poden modificar al llarg de l’any. Que està previst anar augmentant els premis de 
narrativa, teatre i arts visuals. Que respecte dels sous esmenta els sous de 
l’Ajuntament de Bunyola, Palma, Lloseta, ses Salines i el de la presidenta del 
parlamenti podria esmentar-ne molts més. I que al ple d’octubre es varen aprovar 
per unanimitat les ordenances. 
 
José Roig demana al batle si fa falta que el ple aprovi una ordenança fiscal si es 
congela. 
 
El batle exposa que si s’abstenen o no diuen res es dóna per fet que hi estan a 
favor. També proposa fer una esmena perquè el Govern també destini 100.000€ al 
tema de l’aigua.   
 
José Roig diu que l’ha felicitat per la reducció de la via pública, però que si vol 
allargar la temporada haurà de pagar els dies que allarguin; proposa que si 
realment volen incentivar que els mesos d’hivern siguin gratuïts i que els bonifiquin 
si allarguen la temporada. 
 
El batle manifesta que ho estudiaran. 
 
Sotmesa a votació aquesta esmena, no s’aprova per majoria de nou vots en contra 
(PP), cinc vots a favor (AMS-APIB i PSIB-PSOE) i dues abstencions (EL PI).  
 
 
6. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL I 
MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 32 DEL PACTE DEL PERSONAL DE 
L’AJUNTAMENT   
 
Vista la proposta de referència: 
 
- Que amortitza tres places per jubilació a l’any 2015 (1 personal de neteja i 2 peons 
caminers), crea tres noves places per l’any 2016 (arquitecte, tècnic informàtic i 
treballador social), s’amortitza una plaça d’arquitecte tècnic, es crea una plaça 
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d’administratiu a cobrir per promoció interna i es crea una plaça de tresorer/a, 
funcionari d’habilitació nacional, per imperatiu legal, a més de varis moviments de 
personal a la RLLT i la inclusió a aquesta del personal assumit per l’Ajuntament  de 
la Mancomunitat Sud-Mallorca.  
  
- Que fixa les gratificacions per serveis extraordinaris de l’article 32.E del Pacte de 
personal de l’Ajuntament en 16,50 euros i 20,00 euros. 
 
Atès que aquestes qüestions s’han negociat amb la representació sindical del 
personal de l’Ajuntament. 
 
D’acord amb el dictamen favorable de la comissió informativa d’aquest Ajuntament, 
s’acorda per majoria de nou vots a favor (PP) i set abstencions (AMS-APIB, PSIB 
PSOE i EL PI), l’aprovació i l’exposició al públic durant el termini de quinze dies 
hàbils. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat 
reclamacions o al·legacions, aquest acord restarà definitivament aprovat.  
 
 
7. INFORME D’INTERVENCIÓ RESPECTE DEL 3R TRIMESTRE 2015 DE LA LLEI 
15/2012 CONTRA LA MOROSITAT  
 
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 3r 
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.  
 
 
8. ESTUDI DE TARIFES DEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA A CALA D’OR DE 
EDAM-SL  
 
Vista la proposta de la Batlia al respecte i l’informe dels serveis tècnics municipals; 
d’acord amb el dictamen favorable de la comissió informativa d’aquest Ajuntament,  
s’acorda, per majoria de nou vots a favor (PP), quatre vots en contra (PSIB-PSOE i 
EL PI)  i tres abstencions (AMS-APIB), l’aprovació i tramesa a la Comissió de Preus 
de les Illes Balears de les tarifes següents:  
 
 
 
QUOTA DE CONSUM:   
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Habitatges, xalets, serveis comunitaris i comerços   
   
De 0 a 12 m3/mes 0,4114 €/m3 
De 13 a 24 m3/mes  0,5348 €/m3 
De 25 a 50 m3/mes 0,5965 €/m3 
De 51 a 100 m3/mes 0,6788 €/m3 
Més de 100 m3/mes 0,7405 €/m3 
   
Hotels   
   
De més de 100 m3/mes i menys de 200 l/dia.plaça 0,6788 €/m3 
De més de 100 m3/mes i entre 200 i 400 l/dia.plaça 0,7405 €/m3 
De més de 100 m3/mes i més de 400 l/dia.plaça 0,7745 €/m3 
De menys de 100 m3/mes 
 

S’aplica la 
mateixa tarifa 
d’habitatges 

 

QUOTA DE SERVEI:   
   
*  Habitatge unifamiliar o comunitari  2,2391 €/mes 
*  Local comercial amb comptador fins a 13 mm 7,8369 €/mes 
*  Local comercial amb comptador de 15 mm 17,9129 €/mes 
*  Local comercial amb comptador de 20 mm 26,8694 €/mes 
   
*   Xalets amb comptador fins a 13 mm        4,4782 €/mes 
*   Xalets amb comptador fins a 15 mm        10,0760 €/mes 
*   Xalets amb comptador fins a 20 mm 27,9889 €/mes 
   
*   Serveis comunitaris       19,0325 €/mes 
*   Solars, obres i jardins       19,0325 €/mes 
*  Hotels per unitat de plaça 0,4478 €/mes 
*  Habitatges socials 0,7837 €/mes 
   
MANTENIMENT D’ESCOMESES I COMPTADORS (D’ABONAMENT 
VOLUNTARI) 

  

 
No ha presentat variació en relació al 2011, per tant 

  

Comptadors fins a 15 mm de diàmetre 1,77 Eur/mes 
Comptadors de 20 mm de diàmetre 2,47 Eur/mes 
Comptadors de 25 mm de diàmetre 4,03 Eur/mes 
Comptadors de 30 mm de diàmetre 6,06 Eur/mes 
Comptadors de 40 mm de diàmetre 9,14 Eur/mes 
Comptadors de 50 mm de diàmetre 18,34 Eur/mes 
 
DRETS DE CONNEXIÓ: dotze vegades la quota de servei corresponent (per evitar que cada any es 
doni de baixa el comptador). 
 
 
Julio Fuster proposa no pujar i que es mantengui. 
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El batle exposa que l’augment és mínim i que es tracta de tarifes progressives, la 
mateixa solució que a Portocolom i que els veïnats i els grans empresaris hi estan 
d’acord i que altres municipis, per exemple Sineu, tenen problemes.  
 
 
9. MOCIÓ D’ALTERNATIVA PER A DECLARAR SANTANYI  MUNICIPI AMIC 
DELS ANIMALS I RESPECTUOS AMB ELS SEUS DRETS   
 
Vista la moció que diu: 
 
“La tendència evolutiva dels països civilitzats del món va en la direcció d’una 
sensibilitat cada vegada major envers els animals i el tracte que han de rebre. El 
foment dels valors del respecte a la natura i als éssers vius, la cura del medi 
ambient en totes les seves vessants, l’educació basada en el respecte, la 
convivència i representativitat en la societat no estan en consonància amb els 
espectacles on el maltractament animal és present, ja que contribueixen a fomentar 
una educació contraria al respecte a la vida en totes les seves formes i expressions, 
fomentant la cosificació dels animals. 
 
Més de vint municipis de Mallorca ja s’han declarat municipis amics dels animals i 
antitaurins, així com també han manifestat el reconeixement dels animals com a 
organismes dotats de sensibilitat psíquica, a més de física. A més, Santanyí, com a 
Ciutat Amiga de la Infància, hauria de tenir en compte pronunciaments com el del 
Comitè dels Drets dels Infants  de Nacions Unides que mostren la seva preocupació 
per l’afectació en el benestar mental i emocional dels infants de la “violència de la 
tauromàquia”. 
Per tot això proposem que s’aprovi la present moció i es prenguin els acords 
següents: 
 
1-. L’Ajuntament de Santanyí es declara municipi amic dels animals i respectuós 
amb els seus drets. 
 
2-. L’Ajuntament de Santanyí aprova que aquest municipi esdevingui municipi 
antitaurí. 
 
3-. L’Ajuntament de Santanyí sol·licita al Parlament de les Illes Balears la redacció 
d’una nova Llei autonòmica de Protecció Animal per tal de regular la protecció 
integral dels animals tant domèstics com salvatges. 
 
4-. L’Ajuntament de Santanyí es compromet a fer arribar aquesta moció al 
Parlament de les Illes Balears, al Govern de les Illes Balears, al Consell de 
Mallorca, a la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears i a les entitats que 
treballen pel benestar animal de les Illes Balears”. 
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S’aprova per unanimitat aquesta moció.  
 
Aina Regina manifesta que la tendència evolutiva dels països civilitzats del món va 
en la direcció d’una sensibilitat cada vegada major envers els animals i el tracte que 
han de rebre. El foment dels valors del respecte a la natura i als éssers vius, la cura 
del medi ambient en tots els seus vessants, l’educació basada en el respecte, la 
convivència i representativitat en la societat no estan en consonància amb els 
espectacles on el maltractament animal és present, ja que contribueix a fomentar 
una educació contrària al respecte a la vida en totes les seves formes i expressions. 
Un exemple seria la tauromàquia. De fet , el Comitè dels Drets dels Infants de la 
ONU, s’ha pronunciat diverses vegades per mostrar la seva preocupació en relació 
a l’afectació que pot causar aquesta pràctica en el benestar mental i emocional dels 
infants. L’impacte de presenciar imatges de violència causa en els nins profundes 
ferides psicològiques atesa la falta d’eines mentals necessàries per processar i 
comprendre aquest impacte emocional. Ja són 30 els municipis que s’han declarat 
“municipis amics dels animals i antitaurins”, tot i que en alguns d’ells mai no s’hagi 
practicat la tauromàquia. Així que creim que és just que Santanyí, com a ciutat 
amiga de la infància se sumi a aquesta llista pel simple fet de respectar els seus 
drets. I un altre aspecte important seria el segell turístic que implicaria ser un 
municipi antitaurí . Anam molt equivocats si pensam que la majoria de turistes que 
visiten el nostre municipi accepten la pràctica de la tauromàquia. Tot el contrari, 
quasi tots sabem que els estrangers alemanys tenen una gran sensibilitat envers 
els animals. Volem que les famílies de Santanyí, incloses les de turistes que ens 
visiten cada any, se sentin orgulloses d’aquest poble. Estam molt contents que el 
Partit Popular també manifesti preocupacions amb els animals, però tot això 
tendrem ocasió de parlar-ho a la comissió que el batle es va comprometre a crear. 
 
El batle proposa votar els punts per separat pel que es va xerrar a la comissió 
informativa respecte de causar ansietat, maltractament, patiment  o qualsevol dany 
físic o psicològic als animals, com els cans pastor, porcs a les matances, coloms, 
etc., o els animals dels circs. 
 
Jaume Amengual exposa que a la Comissió Informativa varen decidir que la moció 
acabava a antitaurí. 
  
Aina Regina assenyala que ella estaria en contra d’un circ amb animals i que tota la 
resta es pot estudiar a l’Ordenança que han proposat.   
 
 
10. MOCIÓ D’ALTERNATIVA PER INCOAR EL PROCEDIMENT PER AL 
NOMENAMENT DE JOSEP COSTA I FERRER FILL ADOPTIU DE LA VILA DE 
SANTANYÍ 
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Vista la moció que diu: 
 
“El Reglament especial d’honors i distincions de l’Ajuntament de Santanyí aprovat 
l’any 1987 regula el procediment per a la concessió dels diversos honors i 
distincions. Segons aquest, correspon al Ple de l’Ajuntament apreciar i considerar 
els mèrits i la conseqüent determinació de la categoria distintiva que s’hagi 
d’atorgar. 
 
Atès que consideram que la figura de Josep Costa i Ferrer, natural d’Eivissa, degut 
a la seva relació amb nostre municipi, concretament amb el nucli de Cala d’Or, és 
mereixedora de la màxima distinció que ofereix el reglament. 
 
Per tot això proposem que s’aprovi la present moció i es prengui l’acord següent: 
 
Aprovar la incoació del procediment per a que el Ple de l’Ajuntament de Santanyí 
nomeni, si escau, Josep Costa i Ferrer Fill Adoptiu de la Vila de Santanyí”.  
 
D’acord amb el dictamen favorable de la comissió informativa d’aquest Ajuntament, 
s’acorda per unanimitat l’aprovació d’aquesta moció. 
 
Jaume Amengual manifesta: “Avui només els pertoca confirmar el vot favorable que 
va tenir la proposta a la Comissió Informativa de tots els grups, és a dir, el 
compromís d’iniciar el procediment que regula el reglament d’honor i distincions 
d’aquest Ajuntament per tal de poder votar ben aviat, en el ple pertinent, perquè 
Josep Costa i Ferrer es converteixi en el primer fill adoptiu de la vila de Santanyí. 
En aquest sentit, ens agradaria que aquest procés fos el més rigorós possible. I en 
aquets sentit pensam que hem de ser, tots plegats, escrupolosos en el compliment 
del reglament. El seu article núm. 5 diu, literalment que “les apreciacions i 
consideracions dels mèrits i conseqüent determinació de la categoria que hagi 
d’atorgar-se pertocarà íntegrament i lliure a l’Exc. Ajuntament en ple”. Queda clar, 
notori i evident, per tant, que no s’hi val cap altra opció que no sigui aquesta: aquest 
reglament s’ha de complir i estam segurs que tot vostès també ho pensen.  
 
El reglament també indica que la sessió en què s’acordi la incoació de l’expedient 
es designarà un membre d ela Corporació que actuarà com a jutge instructor, que 
serà assistit pel secretari de la Corporació. Ens oferim evidentment per a aquesta 
tasca amb el compromís de treballar-la conjuntament amb la resta de partits 
polítics.         
 
Com que entenem que és un tema de consens i que el consens ja va ser total a la 
Comissió, ens sembla de rebut, per tant, fer una menció especialíssima al 
protagonista d’aquesta votació, que no és una altra que el Sr. Josep Costa. 
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“L’any 1933, interessat pels projectes d’urbanització de Mallorca, Josep Costa va 
decidir comprar una finca anomenada ses Puntetes. Atesa la gran extensió del 
terreny, des d’un bon començament es va associar amb dotze persones: Antoni 
Mulet, Miquel Barceló “Cordella”, Climent Puig, Oleguer Junyent, Ramon Balet, 
Hermenegild Anglada Camarassa, Natacha Rambowa, Domènec Carles, Lene 
Sneider, Sebastià Junyer, Felip Bellini i Pere Batlle, als quals s’afegiria el pintor 
Médard Verburg. El mateix Costa va dissenyar el plànol de la urbanització i la va 
anomenar Cala d’Hort, recordant amb aquest nom la cala d’Eivissa. Però amb l’ús, 
el nom va derivar en Cala d’Or, tal com avui se la coneix. Projectada per Josep 
Costa, la cala rebé el segell particular de l’estil eivissenc, el qual ell va fomentar fins 
als darrers anys”. 
 
Evidentment, no és el dia ni el moment més oportú d’entrar en debats sobre altres 
personatges. Avui és el dia per posar en funcionament el reglament d'honors i 
distincions, gran encert del regidor de cultura Marc Vallbona l’any 1987, centrats 
exclusivament en la figura de Josep Costa, no només pel que ha significat per 
aquest municipi, sinó també per mostrar una actitud de respecte cap a la seva 
persona. Aquesta votació està enfocada única i exclusivament en el seu 
personatge, com així ha de ser. 
 
Finalment, indicar que estam convençuts que Josep Costa serà el primer Fill 
Adoptiu del municipi de Santanyí, perquè existeix un consens amplíssim amb què la 
trajectòria amb el nostre municipi així ho avala i certifica. “    
 
 
11. MOCIÓ CONJUNTA DE EL PI, PSIB-PSOE, ALTERNATIVA I PP DE REBUIG 
DE L’AJUNTAMENT A LA CONCESSIÓ DE LES PLATGES DE CALA GRAN I 
CALA MONDRAGÓ  
 
Vista la moció que diu: 
 
“En el día de ayer asistimos a la comisión informativa (26-10-2015) en la que la 
empresa RAYMA INTERNACIONAL TRADING SL, expresó ante el consistorio su 
intención de sol·licitar la concesión por parte de Costas de la explotación de las 
playas de Cala Gran y Cala Mondragó (Sa Font de n’Alis i s’Amarador) para un 
periodo de 35 años. 
 
Esto supondría que durante estos años el Ayuntamiento perdería cualquier tipo de 
control sobre el servicio ofrecido en las playas. 
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En todo caso sería mucho más lógico que la petición de concesión la hiciera el 
Ayuntamiento de Santanyí para garantizar unos servicios de calidad y que la 
explotación de las playas esté presidida por el interès general del pueblo. 
 
En el caso de Cala Gran, la titularidad de la explotación del bar la viene realizando 
la Asociación de Vecinos de Cala d’Or desde hace unos 40 años, esta Asociación 
sin ánimo de lucro viene invirtiendo todos los beneficios obtenidos en la mejora de 
las condiciones de vida de los vecinos de Cala d’Or. Como la AAVV de Cala d’Or es 
propietaria del edificio del bar de Cala Gran, tras la cesión por parte de la familia 
Costa el 13 de septiembre de 1983, lo lógico es que sea la citada AAVV  de Cala 
d’Or la que haga la petición de concesión. 
 
El articulo 74.4 de la Ley 22/1988 de Costas establece que el Ayuntamiento 
afectado por la petición de concesión debe emitir un informe. 
 
En base a todo lo expuesto proponemos al Pleno del Ayuntamiento de Santanyí 
que adopte los siguientes ACUERDOS: 
 
Primero. Instar al Ayuntamiento de Santanyí  a sol·licitar de forma immediata a la 
Demarcación de Costas la concesión al Ayuntamiento de las playas del municipio. 
 
Segundo. Instar al Ayuntamiento de Santanyí a informar negativamente las 
peticiones realizadas por particulares o empresas ante la Demarcación de Costas, 
motivándolas en base a que el interés general de los habitantes del municipio de 
Santanyí  debe prevalecer sobre los intereses particulares o empresariales. 
 
Tercero. Instar al Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Santanyí a legalizar 
todas las instalaciones entregadas en concesión que no cumplan con la legislación 
vigente. 
 
Cuarto. Instar al Ayuntamiento de Santanyí a informar positivamente ante Costas la 
petición de concesión de la AAVV de Cala d’Or para el bar situado en Cala Gran, 
en los terrenos propiedad de la citada Asociación siempre y cuando la AAVV de 
Cala d’Or se comprometa a consensuar su proyecto con el Ayuntamiento, los 
diferentes grupos políticos y asociaciones de Cala d’Or”. 
 
Atès a més, l’escrit de l’Associació Hotelera de Cala d’Or que sol·licita a 
l’Ajuntament que desestimi aquesta sol·licitud  i l’escrit de la Direcció General 
d’Espais Naturals i Biodiversitat de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i 
Pesca, que indica que l’objecte i les actuacions proposades en aquest projecte 
contravenen el vigent pla d’ordenació dels recursos naturals (PORN) de Mondragó, 
aprovat per acord del Consell de Govern de dia 10 de desembre de 1992, el qual 
defineix com a un ús incompatible i prohibit qualsevol increment dels serveis i les 
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infraestructures turístiques existents, així com que també és vigent el pla de gestió 
Natura 2000 de Mondragó, aprovat per acord del Consell de Govern de 27 de març 
de 2015, i aquest projecte incideix directament sobre hàbitats d’interès comunitari i 
és contrari amb els objectius de conservació i mesures de gestió establertes en el 
Pla. 
 
Malgrat que no hi ha a data d’avui constància en aquest Ajuntament de que s’hagi 
presentat el projecte a la Demarcació de Costes i que aquesta hagi sol·licitat el 
corresponent informe municipal.  
 
D’acord amb el dictamen favorable de la comissió informativa d’aquest Ajuntament, 
s’acorda per unanimitat l’aprovació d’aquesta moció. 
  
José Roig i Jaume manifesten que estan molt contents que s’aprovi per unanimitat 
aquest punt.  
 
 
12. MOCIÓ CONJUNTA DE EL PI, PSIB-PSOE, ALTERNATIVA I PP RESPECTE 
DEL FINANÇAMENT I INGRESSOS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES 
ILLES BALEARS   
 
Vista la moció que diu: 
 
“En els més de 30 anys de democràcia i d’Estatut d’Autonomia, Balears ha rebut 
molt poc de l’Estat. Hem hagut de ser, per necessitat, una societat d’emprenedors 
que ha creat riquesa i feina a partir de la pròpia iniciativa, a diferència d’altres 
regions d’Espanya, que per una o altra raó han estat fortament subsidiades. 
 
Els fons europeus que havien de servir per desenvolupar l’estat espanyol i 
col·locar-nos en la mitjana comunitària de renda per càpita, els “hem vist passar de 
lluny”. Les Illes Balears són la comunitat autònoma en pitjor finançament, mentre 
que és la que més aporta a la caixa del govern central en termes relatius. 
Les Illes Balears som la comunitat amb el major dèficit fiscal d’Espanya. Segons les 
darreres balances fiscals publicades, el nostre dèficit (la diferència entre el que 
aportam i el que rebem) estaria al voltant del 14% del PIB. En termes absoluts això 
suposa més de 3.000 milions d’euros anuals, l’equivalent al pressupost anual de la 
Comunitat Autònoma. Per fer-nos una idea, si aquest dèficit fos zero, podríem 
duplicar el nostre pressupost, erradicant tot el dèficit de la comunitat en menys de 
tres anys. 
 
La crisi econòmica, en el nostre cas, es deu en gran mesura al drenatge fiscal que 
històricament patim i a un sistema de finançament nefast per aquestes illes. Mentre 
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les coses anaven bé no ens temíem tant però, en les circumstàncies actuals ens 
condueix conduint a una situació insostenible. 
 
Així és imprescindible que, d’una vegada per totes, la societat illenca es plantegi 
fins a quin punt vol seguir patint un tracte injust i arbitrari, i què està disposada a fer 
per capgirar el greuge històric que llastra gran part de les nostres possibilitats de 
futur. 
 
Tots els Governs d’Espanya i de les Illes Balears, tant del Partit Popular com del 
Partit Socialista, tant si eren del mateix color polític aquí i allà, com si no, han 
menystingut econòmicament aquesta Comunitat Autònoma. Els representants dels 
partits estatals s’omplen la boca de la necessitat de millorar el finançament 
d’aquesta terra i al final no fan res al respecte, molt bones intencions però escassos 
resultats. 
 
 Amb més autogovern i un major control sobre els nostres recursos i la riquesa que 
generam, tendriem capacitat per produir benestar i incrementar la qualitat de vida 
dels nostres ciutadans i, a més, seguir sent solidaris amb la resta d’Espanya. 
 
Una societat dinàmica com la illenca, solidària com cap altra, no ha de patir més la 
política d’espoli fiscal que arrossegam des de fa més de tres dècades. Un espoli, 
que ens minva els nostres recursos, ens empobreix com a societat i posa en perill 
el nostre futur. L’autogovern no ha funcionat bé justament perquè no ha tengut prou 
autonomia fiscal i de decisió. 
 
En base a tot l’exposat proposam al Ple de l’Ajuntament de Santanyí que adopti el 
següents ACORDS: 
 
1. El Ple de l’Ajuntament de Santanyí constata la injustícia que ha patit la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears per part del Govern d’Espanya en matèria de 
finançament  i inversions. 
 
2. El Ple de l’Ajuntament de Santanyí rebutja l’actuació del Govern Espanyol al llarg 
dels darrers 30 anys en matèria de finançament autonòmic i inversions. 
 
3. El Ple de l’Ajuntament de Santanyí acorda exigir a l’actual Govern Balear accions 
contundents per aturar la situació desavantatjosa que vivim, independentment de 
qui governi a l’estat espanyol desprès de les properes eleccions generals”. 
 
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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Jaume Amengual assenyala que li pareix espectacular que el PP estigui d’acord 
amb aquesta moció. 
 
El batle manifesta que el finançament a Catalunya i les Balears suposa els que 
donam més i els que rebem menys. 
 
Seguidament s’acorda per majoria d’onze vots a favor (PP i PSIB-PSOE) i cinc vots 
en contra (AMS-APIB i EL PI), declarar d’urgència i incloure en l’ordre del dia el 
punt següent: 
 
 
13. MOCIÓ DEL PP DE CREACIÓ D’UNA COMISSIÓ PER ANALITZAR I ELEGIR 
PERSONATGES O ENTITATS SUSCEPTIBLES DE REBRE POSSIBLES 
HONORS O DISTINCIONS  
 
Vista la moció que diu: 
 
“Atès el Reglament especial d’honors i distincions de l’Ajuntament de Santanyí, 
publicat al BOCAIB 159, de 24 de desembre de 1987, es permet premiar serveis 
que tenguin caràcter extraordinari, amb expedient previ instruït d’ofici, a petició 
d’entitats i associacions que funcionin legalment a Santanyí i a sol·licitud del deu 
per cent dels residents majors d’edat inscrits al cens. 
 
ES PROPOSA: 
 
1. Crear una comissió per analitzar i elegir personatges o entitats susceptibles de 
rebre possibles honors o distincions, que tendria les funcions d’analitzar i instruir els 
expedients oportuns, per a cada un dels casos i estaria formada pels membres 
següents: 
Presidència: Regidoria de Cultura  
Secretari:  Damià Rigo 
Vocals: Antoni Vidal Ferrando (Santanyí) 
  Andreu Pons (Santanyí) 
  Jaume Serra (s’Alqueria Blanca) 
  Jaume Vallbona (Calonge) 

Elena Rodríguez (Cala d’Or) 
 
2. Que la Comissió esmentada iniciï les seves funcions amb la incoació del 
procediment per nomenar Josep Costa i Ferrer fill adoptiu de la Vila de Santanyí. 
 
3. Traslladar a aquesta Comissió les propostes que a sol·licitud de diferents grups 
de persones i entitats han arribat a l’Ajuntament, concretament els casos del Pare 
Mas i del Majoral de Pina, entre d’altres”. 
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S’aprova per unanimitat aquesta moció. 
 
Jaume Amengual troba que lleva protagonisme a Josep Costa i que és de mal gust 
presentar aquesta moció el mateix dia. 
 
Julio Fuster troba a faltar un reglament per regular la comissió, per tant hi afegiria 
un punt per crear un reglament i elevar-lo a ple. 
  
El batle explica que es tracta d’una iniciativa apolítica, que la comissió estaria 
formada per representants de cinc nuclis històrics de Santanyí, però que si volen la 
poden ajornar per al ple de febrer i fer-hi suggeriments o proposar noms.  
 
 
14. CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN D’AQUESTA CORPORACIÓ 
 
No es planteja cap qüestió. 
 
 
15. DACIÓ DE COMPTE DE DIVERSES QÜESTIONS I ASSUMPTES GENERALS 
 
15a. El departament d’intervenció dóna compte de l’aprovació per decret de batlia 
de 7 d’octubre de 2015, de l’expedient núm. 12 de modificació de crèdits en el 
pressupost municipal de 2015, per transferència de crèdits. 
 
15b. El departament d’intervenció dóna compte de l’aprovació per decret de batlia 
de 22 d’octubre de 2015, de l’expedient núm. 13 de modificació de crèdits en el 
pressupost municipal de 2015, per generació de crèdits. 
 
15c. El departament d’intervenció dóna compte de l’aprovació per decret de batlia 
de 27 d’octubre de 2015, de l’expedient núm. 14 de modificació de crèdits en el 
pressupost municipal de 2015, per generació de crèdits. 
 
15d. El departament d’intervenció dóna compte de l’aprovació per decret de batlia 
de 11 de novembre de 2015, de l’expedient núm. 15 de modificació de crèdits en el 
pressupost municipal de 2015, per transferència de crèdits. 
 
15e. El departament d’intervenció dóna compte de l’aprovació per decret de batlia 
de 26 de novembre de 2015, de l’expedient núm. 16 de modificació de crèdits en el 
pressupost municipal de 2015, per transferència de crèdits. 
 
15f. El secretari indica que després de l’aprovació del ple de dia 13 d’agost d’aquest 
any d’adhesió al portal de transparència del Ministeri d’Hisenda i Administracions 
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Públiques, el dia 19 d’agost amb l’ajuda inestimable de l’informàtic de l’Ajuntament 
va aconseguir registrar-se en aquest portal,  i des de llavors no ha estat possible 
entrar cap dada. Ha mirat d’altres ajuntaments adherits i estan tots igual, el sistema 
es tremendament complicat i s’han d’adaptar al format del servidor del Ministeri, per 
la qual cosa creu que, encara que heu seguirà intentant, al final serà millor fer el 
portal de transparència amb els nostres propis mitjans.     
 
 
16. PRECS I PREGUNTES 
 
Jaume Amengual, Ángel Quintela i Aina Nadal plantegen les preguntes següents: 
 

- El reglament d’honors i distincions regula el procediment perquè els retrats 
de personatges es col·loquin en aquest sala. Les decisions sempre les ha de 
prendre el ple. Pels dos retrats que el senyor batle té al davant, ens 
agradaria saber si han complert amb la normativa prevista, i que ens 
indiqués on podem trobar els expedients corresponents, tot i que com que no 
han arribat al ple dubtam seriosament que puguin existir. 

- Quins criteris se segueixen per nomenar els càrrecs administratius de 
SEMDESA, com per exemple la gerència? 

- Quines són les actuacions previstes en matèria de seguretat per a l’any 
2016? 

- Ens agradaria saber com és que els cartells grocs que a Calonge posen 
atenció i a la resta de municipi ho posen en tres llengües, a l’estil del TIL, 
donant a entendre que no som capaços d’entendre una senyal groga de pas 
de zebra amb la paraula ATENCIÓ, cosa que sí són capaços de fer a 
Calonge o a Felanitx, per posar dos exemples. 

- Per quin motiu no es va comunicar a l’oposició el minut de silenci que va tenir 
lloc fa unes setmanes en motiu dels atemptats de París? 

 
I un prec: 

- Ens han fet arribar que els caps de setmana la biblioteca obri els divendres 
dematins i que els divendres horabaixa, un dels millors moments per fer feina 
està tancada, igual que el dissabte horabaixa, de nou un dels millors 
moments per poder estudiar o fer deures, juntament amb els companys. 
També ens han fet saber que aquest mes d ‘agost ha estat tancada. Ens 
agradaria que el govern valorés la possibilitat d’obrir la biblioteca en els 
horaris més convenients per als nostres estudiants. 

 
Julio Fuster exposa una manca de seguretat els vespres, una manca de papereres 
a Santanyí, pocs contenidors al carrer Castell i què passa amb els llums solars del 
passeig de Cala Figuera a Cala Santanyí.     
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Cristina Coll demana les preguntes següents: 
 

- He vist a través del facebook de l’Ajuntament que s’ha reformat el paviment 
del parc infantil de la Plaça Ramon Llull i que està prevista la renovació del 
tancament del parc, m’agradaria saber si amb aquest renovació està previst 
el total tancament ja que estari molt bé i la gent ho agrairia bastant, així com 
aplicar qualque mesura als voltants del parc perquè es redueixi la velocitat, 
ja que molts de joves empren els aparcaments per fer derrapades amb el 
conseqüent perill que s’atropelli qualque infant per un descuit. 

- M’agradaria saber quantes multes s’han posat durant l’any 2015 per la no 
recollida d’excrements de ca? Ja que és anar pel carrer i haver d’esquivar 
contínuament excrements de ca, pens que amb l’àmplia plantilla de policia 
municipal s’hauria de controlar més aquest tema. Així com posar més punts 
de toilecan i revisar que sempre hi hagi bosses. I voldria proposar la creació 
com a mínim d’un parc caní a Santanyí per així resoldre en part aquest 
problema. 

- L’any passat es va celebrar la Gala d’Esport, voldria saber si enguany està 
previst que se celebri i quins criteris s’utilitzen a l’hora de triar els esportistes 
premiats? Ho dic perquè crec que es podria pensar a fer un agraïment a la 
gent que desinteressadament i altruistament  treballa per fomentar l’esport 
als joves del nostre municipi que pentura no tenen recursos suficients per fer 
una activitat esportiva, i crec que un bon exemple seria Santiago Uceda, 
professor de karate. 

- Com a ciutadana de Santanyí, és un tema de sa concessió de ses platges 
m’ha fet sentir una certa inseguretat , ja que si jo no hagués estat asseguda 
en aquesta taula, segurament no ho hagués sabut. I això em fa molta 
incertesa ja que pens que els veïnats del poble tenen dret a sebre el que 
passa a Santanyí abans que passi. Per tant, és un bon moment per 
demostrar que no hi ha res a amagar i poder presumir de ser un dels 
ajuntaments més transparents. 

- Referent al sorteig de reis del dia 6 de gener, voldria proposar que la treta del 
tiquet es realitzi per exemple a la porta de l’ajuntament no amagats darrere el 
balcó, ja que cada any escolt comentaris que sempre guanyen els mateixos i 
que tot està amanyat. Crec que podria ser un bon començament per 
demostrar al poble que no hi ha res que amagar. 

 
José Roig exposa que hi ha dues web de Cala d’Or amb dos dominis diferents, una 
és mallorcacalador.com que està obsoleta i calador.com que està en obres, per tant 
demana que es despengin aquestes si aviat hi ha la nova. Demana que doni compti 
al ple de les moltes instal·lacions sense llicència d’activitat de les quals es va parlar 
al passat ple. 
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El batle manifesta que ha encarregat a l’enginyer municipal l’actualització de les 
activitats i, a més, poden anar a qualsevol tècnic en qualsevol moment. Pel que fa a 
la web de Cala d’Or, hi ha dominis que no són propietat de l’Ajuntament i es fa un 
esforç econòmic perquè sigui una eina de tots els sectors, i que enguany s’ha 
encarregat una nova pàgina web de Santanyí. El sorteig dels Reis es fa sempre a la 
Sala de plens i davant el jutge de pau, però no hi ha cap inconvenient per fer-lo a 
baix. Dels mèrits dels esportistes, es fa un reconeixement als que han guanyat a 
nivell autonòmic o estatal i als que han col·laborat en diferents esports de manera 
altruista. 
 
Miquel Vidal exposa que es procura fer un reconeixement a tots els campions i que 
un any són 10 i un altre 20. 
   
El batle continua assenyalant que està previst fer un parc per a cans a Santanyí i a 
Cala d’Or i estudien diferents possibilitats perquè hi ha molta diferència de 
pressupost. Que les faroles solars es llevaran quan es posin les noves i es 
col·locaran a zones de sòl rústic. Que a la plaça Ramon Llull s’ha canviat el sòl i es 
tancarà per a major seguretat. Que l’horari de la biblioteca es posa en funció dels 
usuaris. Pel que fa als contenidors, s’estudiarà, i s’ha provat de tancar-los però la 
gent tira més fems enterra. I respecte de la policia, es poden consultar els 
quadrants, que darrerament han intervingut en tres incendis de manera molt eficaç i 
que d’acord amb la informació del coronel de la Guàrdia Civil, es posarà un 
destacament a Cala d’Or i ja es cerca un local per a això. I que està prevista una 
nova reunió per al tema del parc de bombers a Santanyí. Respecte del minut de 
silenci, no es va convocar ningú més que el personal de l’Ajuntament, i va donar la 
casualitat que el Sr. Roig era a l’Ajuntament en aquell moment.    
 
Angel Quintela sol·licita que puguin fer suggeriments per a la pàgina web i  demana 
si li sembla ètic que el gerent de Semdesa hagi estat 8 anys regidor del PP. 
 
El batle contesta que poden parlar amb la periodista per a la pàgina web i pel que fa 
al gerent de Semdesa, estava nomenat quan ell va comença de batle i li sembla 
normal que sigui una persona de confiança, com passa a Abaqua o a Emaya. 
 
Ángel Quintela assenyala que no és lògic que el gerent de l’empresa cobri més que 
el batle i tengui molta menys responsabilitat, amb un pressupost anual d’un milió i 
mig d’euros i seixanta treballadors. 
 
El batle contesta que el sou ja estava fixat i no l’ha canviat. 
 
Jaume Amengual demana perquè s’han penjat els retrats dels dos batles anteriors 
quan el reglament d’honors i distincions diu al punt 3.d) que s’ha d’aprovar per ple 
la col·locació de retrats de fills il·lustres de la vila. 
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El batle exposa que aquests dos retrats no estan a la galeria de fills il·lustres i que 
es tracta de dues persones elegides pel poble. 
 
 
I sense que hi hagi més assumptes per tractar, el batle aixeca la sessió a les 19,55 
hores, de la qual, com a secretari, n’estenc aquesta acta. 


