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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE LA CORPORACIÓ 
MUNICIPAL DIMECRES DIA 14 D’OCTUBRE DE 2015  
 
A la sala de sessions de la Casa Consistorial de Santanyí, dia catorze d’octubre de 
dos mil quinze, degudament convocats i notificats en forma de l’ordre del dia, es 
reuneixen sota la presidència del batle, Llorenç Sebastià Galmés Verger, les 
persones que a continuació es relacionen, que integren la totalitat de la Corporació 
municipal, per celebrar sessió ordinària. Quan són les 17 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, 13 
D’AGOST I  2 DE SETEMBRE 
 
S’aproven per unanimitat. 
 
 
2. DACIÓ DE COMPTE DE DECRETS DE LA BATLIA 
 
Es dóna compte dels decrets 352/2015, de 14 d’agost, fins al 455/2015, de 7 
d’octubre, del Llibre de resolucions generals de la Batlia. 
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3. SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS DEL INFORME DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE SOSTENIBILIDAD DE LA COSTA Y DEL MAR DEL CATALAGO DE 
PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO DE SANTANYÍ 
 
Visto el informe de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, de 
la Secretaría de Estado de Medio Ambiente del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, de 23 de julio de 2015, “Referencia: 
PLA01/15/07/0005”, respecto del Catálogo de Protección del Patrimonio de 
Santanyí. 
 
Y vista la documentación, planos y el informe realizado por los arquitectos del 
equipo redactor del Catálogo Antonio Ramis Ramos y José María Mayol Comas, y 
la historiadora de arte Esther Castaño Matemales, que subsana las deficiencias 
apuntadas en el informe señalado; y de acuerdo con el dictamen favorable de la 
Comisión Informativa de este Ayuntamiento, se acuerda por mayoría de quince  
votos a favor (PP, AMS-APIB y EL PI) y dos abstenciones (PSIB-PSOE), y por tanto 
por mayoría absoluta, aprobar la subsanación de deficiencias señaladas en el 
Catálogo.     
 
 
4. CESSIÓ AL CONSELL DE MALLORCA DE TERRENYS PER A PARC DE 
BOMBERS 
 
Vista la proposta de la batlia i d’acord amb el dictamen favorable de la comissió 
informativa d’aquest Ajuntament, s’acorda per unanimitat l’aprovació de oferir o 
manifestar al Consell de Mallorca la intenció o voluntat d’aquest Ajuntament de 
cedir uns terrenys de propietat municipal, de 3237 m2, referència cadastral 
1073226ED1507S0001WW, al Polígon industrial de s’Olivó de Santanyí, per a la 
construcció d’un Parc de bombers. 
 
El batle manifesta que a conseqüència de la visita del conseller i vist el compromís 
de la darrera legislatura de construir un parc de bombers, l’Ajuntament cedeix els 
terrenys al Consell de Mallorca. De moment, però, atès el cost que suposa mantenir 
una plantilla, s’ofereix un lloc temporal per cobrir els mesos d’estiu.    
 
 
5. APROVACIÓ PROVISIONAL DE MODIFICACIÓ D’ORDENANCES FISCALS 
PER A L’ANY 2016  
 
Vista la proposta de la batlia que diu: 
 
“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. 
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Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir 

la nova redacció dels preceptes afectats. 

 

La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta 

necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la  Llei 58/2003, de 17 

de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir  la doble funció de servir 

com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació 

informativa amb els ciutadans. 

 

A la proposta de modificació de les Ordenances Fiscals per a l’exercici de 2016 formulada 

s’estableixen com a criteris: 

 

OF DESCRIPCIO Modificació proposada 

OF.I01 ICIO 
BONIFICACIONS: DISCAPACITATS 103.2.e RDLgvo2/2004 ; 103.2.A RDLgvo2/2004 ESPECIAL 
INTERES O UTILITAT MCPAL.  

OF.I04 IVTM Bonificació vehicles històrics o mes de 25 anys. 

OF.T03 Escola Música 
ADAPATACIÓ TARIFES A L'ENSENYANÇA ACTUAL I BONIFICACIO 
50% TARIFA DISCAPACITATS 

OF.T04 Matrimoni civil DEROGAR 

OF.T13 ORA DEROGAR 

OF.T15 Mercats REDUCCIÓ TARIFA LLOC DE PEIX DURANT L’HIVERN 

OF.T17 
Ocupació sol, 
subsol i volada DEROGAR REFERENCIES TELEFONIA MÒBIL 

OF.T18 
OVP Taules, cadires 
i mercaderies IGUALAR TARIFA ZONA COSTANERA A INTERIOR  

 

 

- A l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres es proposa la inclusió de dues 

bonificacions:  

a. Bonificació del 95% de la quota a favor de les construccions, instal·lacions i obres que 

siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per concórrer determinades 

circumstàncies que haurà d’apreciar el Plenari, socials, culturals, historicoartístiques o de 

foment de l’ocupació, sempre que el sol·licitant sigui una altra administració pública.   

b. Bonificació del 90% de la quota a favor de les construccions, instal·lacions i obres que 

afavoreixin les condicions d’accés i habitabilitat dels discapacitats, sempre que l’immoble  
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afectat es tracti de la residència habitual d’un discapacitat i només pel cost de l’obra 

destinada a afavorir aquestes condicions. 

 

- A l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, es modifica la bonificació ja prevista passant 

de 30 a 25 els anys que ha de tenir el vehicle per gaudir d’aquesta bonificació. També es 

regulen altres aspectes substantius i formals de la bonificació. 

 

- A la taxa per prestació del servei d’ensenyament a l’escola municipal de música, seguint 

el parer de la direcció, es produeix una adaptació de les tarifes a l’ensenyança actual. 

També s’incorpora una tarifa bonificada en un 50% pels alumnes discapacitats. 

- Les ordenances fiscals reguladores de la taxa per la prestació del servei de celebració de 

matrimoni civil i per estacionament de vehicles de tracció mecànica a les vies públiques 

municipals, es deroguen. 

 

- A l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per parades de mercats, barraques, casetes de 

venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i 

ambulants es modifica la tarifa aplicable als llocs de peix en el sentit de disminuir aquesta  

tarifa durant els mesos de novembre a març que quedaria xifrada en 100 euros mensuals 

tenint en compte el menor rendiment d’aquests llocs durant aquests mesos. 

 

- A l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de 

la via pública a favor d’empreses explotadores de serveis de subministrament de serveis 

d’interès general, es proposa l’eliminació de les referències a la telefonia mòbil, vists els 

pronunciaments judicials contraris a la seva tributació emesos pel Tribunal de Justícia de la 

Unió Europea a més de la impugnació que ha sofert aquesta ordenança per part de 

Telefónica Móviles de España SAU. Amb aquesta modificació es pretén finalitzar el 

procediment judicial iniciat per TME SAU contra aquest ajuntament.  

 

- A l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d’ús públic en taules, 

cadires i mercaderies amb finalitat lucrativa es proposa la igualació transitòria per un 

període de 2 anys de la tarifa entre zona d’interior i zona costanera, mitjançant la reducció 

de la tarifa de la zona costanera amb la finalitat de donar un impuls al comerç a aquesta  
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zona i que es puguin destinar els estalvis derivats de la menor pressió fiscal a millores en 

els seus establiments.  

 
Vists els informes de la Secretaria i la Intervenció es proposa al Ple l’adopció dels següents 
 

A C O R D S 

 
Primer. Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2016 i següents la modificació de les 

Ordenances fiscals que a continuació es relacionen: 

 

- OF I.01 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres: l’article 4 queda redactat de la 

següent manera: 

Article 4. Exempcions i bonificacions 

Exempcions: 

1. Estaran exemptes del pagament de l’impost la realització de qualsevol construcció, 

instal·lació o obra de la qual siguin propietaris l’Estat, les comunitats autònomes o les 

entitats locals que, subjectes a aquest impost, s’hagin de destinar directament a carreteres, 

ferrocarrils, ports, aeroports, obres hidràuliques, sanejament de poblacions i de les seves  

aigües residuals, encara que la seva gestió la duguin a terme organismes autònoms, tant si 

es tracta d’obres de nova inversió com de conservació. 

 

Bonificacions: 

1. S’estableix una bonificació del 95% de la quota a favor de les construccions, 

instal·lacions o obres d’especial interès o utilitat municipal. Per a disfrutar d’aquesta 

bonificació serà necessari, prèvia sol·licitud de l’interessat, que el Ple municipal, amb el vot 

favorable de la majoria simple dels seus membres, declari expressament que la 

construcció, instal·lació o obra és d’especial interès o utilitat municipal per concórrer 

circumstàncies socials, culturals, historicoartístiques o de foment de l’ocupació que així ho 

justifiquin. En particular, només es considerarà que existeix aquest especial interès quan el 

sol·licitant sigui una altra administració pública 

2. S’estableix una bonificació del 90% a favor de les construccions, instal·lacions o obres 

que afavoreixin les condicions d’accés i habitabilitat dels discapacitats en els termes que es 

redactaran a continuació. En el cas de construccions, instal·lacions o obres que incloguin 

altres tipus d’obres diferents de les d’afavorir l’accés i l’habitabilitat del discapacitat, la  
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bonificació sols s’aplicarà sobre el cost de la construcció, instal·lació o obra que afavoreixi 

l’accés i habitabilitat del discapacitat. L’atorgament d’aquesta bonificació requereix 

sol·licitud expressa del subjecte passiu i tendrà com a requisit que l’obra sigui residència 

habitual del discapacitat, condició que s’haurà d’acreditar per qualsevol de les formes 

admeses en dret. La bonificació serà aplicable a un màxim de dues vivendes per 

discapacitat. 

 

- OF I.04 Impost sobre vehicles de tracció mecànica: l’article 4 queda redactat de la 

següent manera: 

 

Article 4. Bonificació vehicles històrics o antics 

Els vehicles històrics o aquells que tenguin una antiguitat mínima de 25 anys comptats a 

partir de la data de fabricació (si aquesta data no es conegués es prendrà com a tal la de la 

seva primera matriculació), gaudiran d’una bonificació del 100% de l’impost. Aquesta 

bonificació s’aplicarà d’ofici. 

Aquesta bonificació tindrà eficàcia retroactiva als exercicis 2013, 2014 i 2015, pel que 

prèvia sol·licitud del subjecte passiu es procedirà a la devolució dels imports pagats en 

concepte de Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica quan acreditin la concurrència 

dels requisits de la bonificació. 

 

- OF T.03 Taxa per prestació del servei d’ensenyament a l’Escola Municipal de Música: 

l’article 4 queda redactat de la següent manera:  

 

Article 4. Quantia 

GRAU ASSIG. COL�LEC. ASSIG.INDIVID. 

   

INICIACIÓ/NADONS 20€ 20€ 

TALLER INICIACIÓ 16€ ---------- 

   

AMATEUR 0,5h ---------- 20€ 

AMATEUR 1h 27€ 37€ 

   
ENS. ELEMENTALS  26€ 37€ 

Inst. Col�lectiu/Cor E. Elementals 16€ ---------- 

   

ENS. PROFESSIONALS (*) 27€ 37€ 

MITJÀ  50€ 50€ 

Orquestra/Banda/Cor E. Professionals 16€ ---------- 
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(*)Membres de la Banda Mpal de Música de Santanyí   

 

La matrícula de cada assignatura serà igual a una mensualitat. 

Les tarifes assenyalades, tant de matrícula com les mensualitats, són per assignatura. 

S’introdueix l’article 7 a l’ordenança: 

Article 7. Bonificacions 

1-.S’estableix una bonificació del 50% de la quota quan qui cursi l’ensenyament tengui la 

condició de discapacitat en un grau superior al 33% i els estudis musicals siguin 

recomanables mitjançant informe facultatiu per a millorar la seva qualitat de vida. 

 

2-.S’estableix una bonificació del 10% de la quota en el supòsit de que siguin varis 

germans el que cursin estudis a l’Escola de Música. Aquesta bonificació s’aplicarà a partir 

del segon germà. 

 

- OF. T15 Taxa per parades de mercats, barraques, casetes de venda, espectacles o 

atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants: l’article 4 queda 

redactat de la següent manera: 

Article 4. Quantia 

1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança és la que es fixa en les tarifes 

contingudes en l’apartat següent: 

2. Les tarifes de la taxa són les següents: 

 

TARIFA EUROS 
1.LLoc de peix  
1.1 Lloc de peix (mesos de novembre a març) 100,00 mensuals o cànon 
1.2 Lloc de peix (mesos d’abril a octubre) 350,00 mensuals o cànon 
2.Llocs del mercat de Santanyi,ml o fracció al dia  
2.1Fins a 4 ml 6,22 
2.2 El que excedeixi de 4m.l per metre 1,34 
3.Llocs en altres mercats ml o fracció al dia  
3.1Fins a 4 ml 3,11 
3.2 El que excedeixi de 4m.l per metre 0,67 
4.Llocs a mercats i fires eventuals m.l. o fracció dia 0,46 
5.Llocs d’esplai(tómboles, atraccions, circs , teatres,ml 

o fracció dia    

0,46 
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- OF T.17 Taxa per les ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública, a favor 

d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general: els articles 1, 2, 

i 3  queden redactats de la següent manera: 

 

Article 1. Fonament i naturalesa 

A l’empara del que preveuen els articles 57, 20 i 24.1 del Text refòs de la Llei reguladora de 

les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, es regula la 

taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts al sòl, subsòl o vol de les 

vies publiques municipals, a favor d’empreses explotadores de serveis de 

subministraments que resultin d’interès general o afectin la generalitat o a una part 

important dels veïnats (amb excepció de la telefonia mòbil) que es regirà per aquesta 

ordenança fiscal. 

 

Article 2. Fet imposable 

1. Constitueix el fet imposable de la taxa el gaudi de la utilització privativa, o els 

aprofitaments especials constituïts al sòl, subsòl o vol de les vies públiques municipals, a 

favor d’empreses o entitats que utilitzin el domini públic per prestar els serveis de 

subministraments que resultin d’interès general o afectin la generalitat o una part important 

del veïnat. 

2. L’aprofitament especial del domini públic es produirà sempre que per la prestació del 

servei de subministrament s’hagin d’utilitzar antenes, instal·lacions o xarxes que 

materialment ocupen el sòl, subsòl o vol de les vies publiques municipals, independentment 

de qui en sigui la persona titular. 

3. En particular, es comprenen entre els serveis esmentats als apartats anteriors els 

subministraments d’aigua, gas, electricitat, telefonia fixa i altres mitjans de comunicació que 

es presten, totalment o parcialment, mitjançant xarxes i antenes fixes que ocupen el domini 

públic municipal. 

4. El pagament de la taxa regulada per aquesta ordenança suposa l’exclusió expressa de 

l’exacció d’altres taxes derivades de la utilització privativa o l’aprofitament especial 

constituït en el sòl, subsòl o vol de les vies públiques municipals, necessaris per a la 

prestació dels serveis de subministrament d’interès general. 

 

Article 3. Subjectes passius 
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1. Són subjectes passius les empreses o entitats explotadores de serveis de 

subministrament que resulten d’interès general o afecten a la generalitat o a una part 

important del veïnat, tal com els d’abastament d’aigua, subministrament de gas, electricitat, 

telefonia fixa i altres d’anàlegs, així com també les empreses que exploten la xarxa de 

comunicació mitjançant sistemes de fibra òptica, televisió per cable o qualsevol altra 

tècnica, independentment del seu caràcter públic o privat. A aquests efectes, s’inclouen 

entre les empreses explotadores dels esmentats serveis les empreses distribuïdores i 

comercialitzadores d’aquests. 

2. Tenen la consideració de subjectes passius les empreses o entitats explotadores a què 

es refereix l’apartat anterior, tant si són titulars de les corresponents xarxes mitjançant les 

quals s’efectuen els subministraments com si, no sent titulars de les esmentades xarxes, ho 

són de drets d’ús, accés o interconnexió a aquestes. 

3.També són subjectes passius de la taxa les empreses i entitats, públiques o privades, 

que presten serveis o exploten una xarxa de comunicació al mercat, conformement al que 

preveuen els articles 6 i concordants de la Llei 32/2003,  de 3 novembre, general de 

telecomunicacions. 

 

- OF T.18 Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires i mercaderies 

amb finalitat lucrativa: l’article 4 queda redactat de la següent manera: 

Article 4. Quantia 

1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança és la que es fixa seguidament 

segons la superfície ocupada pels aprofitaments expressada en metres quadrats. 

2. La Les tarifes de la taxa són les següents: 

- Zona de la costa: 0,47 euros/m2/dia 

- Zona de l’interior: 0,26 euros/m2/dia 

Durant els exercicis 2016 i 2017 la tarifa aplicable a la zona costanera será la mateixa que 

s’aplica a la zona d’interior amb la finalitat d’afavorir el foment del comerç a aquestes 

zones. 

 

Segon. Derogar l’Ordenança fiscal per la prestació del servei de celebració de matrimoni 

civil i la de la taxa per estacionament de vehicles de tracció mecànica a les vies públiques 

municipals. 
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Tercer- Exposar al públic al tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords 

provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals modificades 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, els acords adoptats 

restaran definitivament aprovats. 

 

Quart. Amb relació al contenciós administratiu interposat per Telefónica Móviles de España 

SAU, contra l’Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per les ocupacions del subsòl, el sòl i 

la volada de la via pública, que es tramita davant el Tribunal Superior de Justícia de les Illes 

Balears, autos del Procediment Ordinari núm. 138/2015, es ratifica la resolució de la Batlia, 

oïda la Junta de Govern de Local, de data 19/06/2015, presa amb caràcter d’urgència 

d’acord amb el que determina el punt k) de l’article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 

reguladora de les Bases de Règim Local, que designava per a la representació i defensa 

d’aquest Ajuntament al funcionari Guillermo Mascaró Llinàs, assessor jurídic-lletrat, i se 

l’autoritza perquè pugui intervenir en tot aquest procediment judicial, i se l’autoritza a 

finalitzar el procediment expressament fins i tot mitjançant transacció processal o extra 

processal o aplanament, o qualsevol altre mode admès en dret”.  

 
D’acord amb el dictamen favorable de la comissió informativa d’aquest Ajuntament, 
s’acorda per unanimitat l’aprovació provisional de la proposta esmentada i la seva 
exposició al públic durant trenta dies. Finalitzat el termini d’exposició al públic, 
aquestes modificacions s’entendran definitivament aprovades si no es presenten 
reclamacions, en cas contrari el Ple ho haurà de resoldre. 
 
El batle exposa que el 2016 no augmentarà l’IBI, se’n congela el tipus i el valor 
cadastral; també se’n redueix el 90 % en obres d’adaptació per a minusvàlids i hi ha 
una bonificació per a obres quan el sol·licitant sigui una administració pública. Pel 
que fa a l’escola de música, es bonifica al 50% per a alumnes discapacitats i es 
proposa un descompte per a famílies nombroses i per a les famílies que hi tenen 
més d’un germà; i a partir de quart la mateixa bonificació si pertanyen a la banda de 
música. La taxa de la pedra des peix es reduirà també els mesos d’hivern. Vol  



11 
 

 
destacar, però sobretot, que a part de les millores esmentades, no puja en absolut 
cap impost ni cap taxa. 
 
José Roig manifesta que si els informen hi podran participar i col·laborar i que els 
agradaria una bonificació perquè els establiments de Cala d’Or obrin més de sis 
mesos. Que aquesta baixada ajuda però que s’hauria de fer un estudi més ampli 
contemplant carrers i zones. 
 
Jaume Amengual explica que s’ho han estudiat i que els sembla bé el de les 
famílies nombroses i dels germans, però que es podria mantenir la bonificació a 
partir de quart als de piano, guitarra i cant a canvi de col·laborar puntualment amb 
la banda. 
El batle explica que no totes les persones que toquen instrument estan obligades a 
entrar a la Banda, però que si hi ha un informe del director es pot posar aquest tipus 
de bonificació. 
 
Com a conseqüència de diverses intervencions, s’inclou un paràgraf a l’ordenança 
de la taxa de l’Escola de Música d’una bonificació del 10% al segon germà, tal com 
s’ha concretat a la Comissió Informativa i a reunions posteriors. 
 
José Roig exposa que cada any s’incrementa la partida de l’IBI i que enguany ha 
estat per revisions del cadastre, per tant si s’ha fet una gran gestió se n’hauria de 
reduir la quota, ja que ha arribat a quantitats desorbitants. Demana també si aquest 
50% de reducció a la zona costanera és només per al 2016/2017 i que troba injust 
que moltes empreses hagin de pagar amb uns anys de retroactivitat. 
 
El batle explica que és per ajudar els comerciants, que té pros i contres i que 
miraran com funciona aquests dos anys, que la intenció és unificar totes les  taxes i 
que la pressió fiscal al municipi no s’ha vist augmentada. Finalment, manifesta que 
no resulta tan fàcil equilibrar el pressupost, ja que depèn de moltes coses i 
normativa.    
 
 
6. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL REGLAMENT DE PRÈSTEC D’AJUDES 
TÈCNIQUES DE SERVEIS SOCIALS  
 
Vist el reglament regulador de préstec d’ajudes tècniques per part de l’Àrea de 
Serveis Socials, aprovat inicialment  en sessió plenària de 13 d’agost de 2015. Atès 
que no s’han presentat reclamacions durant la seva exposició pública i s’ha corregit 
només pel que fa a la utilització del llenguatge; d’acord amb el dictamen favorable 
de la comissió informativa d’aquest Ajuntament, s’acorda per unanimitat l’aprovació 
definitiva d’aquest reglament. 
 
Jaume Amengual assenyala que està d’acord amb el Reglament perquè, a més, 
està obert a incorporar-hi més elements, com a nou material ortopèdic. 
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7. DEVOLUCIÓ DE FIANÇA PER LA CONCESSIÓ DE LA ZVP ES RAVELLS DE 
CALA D’OR 
 
Vist l’escrit de l’entitat Aaron International Investment SL, on sol·licita la devolució 
de la fiança constituïda de 29.798,78 euros, mitjançant aval bancari, per la 
concessió de la construcció i l’explotació de la zona verda pública “Es Ravells” de 
Cala d’Or; atesos 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 deu vots a favor (PP) i set  
abstencions (AMS-APIB, PSIB-PSOE I EL PI), la devolució de l’aval esmentat.  
 
 
Jaume Amengual assenyala que no entén que a l’expedient es xerri d’aigua potable 
quan no ho és. 
 
José Roig demana si és la mateixa concessió que hi ha ara i si el nou concessionari 
és amb les mateixes condicions? 
 
El batle manifesta que no sap amb exactitud les condicions però que sempre poden 
mirar tot el que vulguin als expedients. 
 
Julio Fuster indica que efectivament no es pot xerrar d’aigua potable. 
 
 
8. MOCIÓ CONJUNTA (PP, AMS-APIB, PSIB-PSOE I EL PI) PER A L’APLICACIÓ 
DE POLÍTIQUES DE SUPORT A REFUGIATS 
 
Vista la moció de referència que diu: 
 
“En el present any 2015 més de 350.000 persones refugiades han fugit de la 
pobresa i la guerra en els seus països d’origen i han creuat el Mediterrani per 
arribar a Europa. Possiblement ens trobam davant la major crisi humanitària dels 
últims 50 anys al nostre continent.  
En aquest sentit, tenim el deure de treballar també a nivell  local, en la mateixa línia 
d’altres ajuntaments de l’illa de Mallorca. Santanyí, Ciutat Amiga de la Infància, ha 
de demostrar la seva solidaritat i implicació posant-se a disposició de les 
institucions supramunicipals que pertoquin per si fos necessària l’acollida d’algun 
dels 15.000 refugiats que es preveu que arribaran a l’estat espanyol en els pròxims 
mesos. 
 
Per tot això proposem que s’aprovi la present moció i es prengui l’acord següent: 
 
L’Ajuntament de Santanyí declara la seva disposició, juntament amb les diferents 
administracions, a ajudar i acollir com a ciutat  refugi a les persones que fugen de la 
guerra i la persecució en els seus països i sol·liciten asil en la Unió Europea”. 
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D’acord amb el dictamen favorable de la comissió informativa d’aquest Ajuntament, 
s’acorda per unanimitat l’aprovació d’aquesta moció. 
 
 
9.MOCIÓ D’ALTERNATIVA PER AL MUNICIPI DE SANTANYÍ I EL PI PER A LA 
REFORMA IMMEDIATA DEL POLIESPORTIU DEL CARRER SANT ANTONI DE 
CALA D’OR  
 
Vista la moció de referència que diu: 
 
“El poliesportiu municipal situat al costat del CP Santa Maria del Mar de Cala d’Or 
es troba en un estat lamentable des de fa anys. Els desperfectes de la instal·lació 
no només afecten la imatge de Cala d’Or i del terme municipal de Santanyí, sinó 
que resulten perillosos per a la ciutadania, especialment per als nins i nines,  degut 
al paviment defectuós i als nombrosos cables elèctrics que es troben sense la seva 
seguda protecció. 
 
El passat 13 d’agost, el batle va contestar a als partits que presenten aquesta 
moció sobre aquest assumpte anunciant una “actuació integral” al respecte.    
 
Entenem que la reforma d’aquesta instal·lació es tracta d’un tema de voluntat 
política, i és per això que creim necessari no només el compromís de voler-la 
realitzar, sinó també requereix establir com i quan es disposaran els recursos 
econòmics necessaris, així com l’establiment de terminis temporals que siguin 
garanties del compliment del compromís adquirit. 
 
Per tot això proposem que s’aprovi la present moció i es prenguin els acords 
següents: 
 
1) L’Ajuntament de Santanyí es compromet a reparar de manera immediata els 
desperfectes del Poliesportiu que afecten la seguretat dels ciutadans, evitant que 
els cables elèctrics estiguin a l’abast de nins i nines. 
 
2) Dotar una partida en el pressupost municipal per a l’any 2016, amb la finalitat de 
realitzar una reforma integral del Poliesportiu tal i com va suggerir el batle en el ple 
de dia 13 d’agost de 2015. 
 
3) L’Ajuntament de Santanyí es compromet a fer realitat la reforma del Poliesportiu 
abans que acabi l’any 2016”. 
 
D’acord amb el dictamen desfavorable de la comissió informativa d’aquest 
Ajuntament, s’acorda per majoria de deu vots en contra (PP) i set vots a favor 
(AMS-APIB, PSIB-PSOE i EL PI), la no aprovació d’aquesta moció. 
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Jaume Amengual demana un esforç de coherència al batle, perquè no entén que si 
ho ha d‘arreglar, i així ho tenia previst, no hi voti a favor. Per tant, entenen que al 
batle no li agrada que l’oposició pugui fer propostes constructives.  
 
José Roig comenta que el batle està atacant l’oposició i que a la Comissió 
Informativa va dir que ja ho havia comentat amb veïns de la zona i ells diuen que no 
en saben res i que a la Comissió Informativa es va comprometre a tenir partida 
pressupostària per al 2016 o a executar-la. Demana amb qui de l’Associació de 
Veïnats va parlar el batle. 
 
Julio Fuster manifesta que s’hi sumen i que l’equip de govern no ho hauria de veure 
com un atac. 
 
El batle explica que fa estona que s’hi va fent feina, que s’ha parlat amb diverses 
persones, una veïnada, que és la mare del president de l’Associació, i la directora 
de l’escola, i que es va preparant un projecte integral de la zona amb quatre línies 
d’actuació: reordenació de les dues pistes; eliminació de pendents; zona per voltar 
cotxes; i reforma per als propers mesos consensuada amb veïnats, directors i 
associacions. També recorda que tot consta en acta i que sí s’executarà el 2016. 
Que la moció li sembla oportunisme polític. 
 
Jaume Amengual se sorprèn de la casualitat que concreti ara les obres quan té la 
proposta damunt la taula i que ens faci creure que ho tenia previst, ja que si ho 
tengués previst ja ho hauria anunciat faria estona.  
 
El batle explica que hi ha inversions fàcils d’executar i d’altres no tant i que aquest 
tema el poden tornar a treure les vegades que vulguin. 
 
 
10.MOCIÓ D’ALTERNATIVA PER AL MUNICIPI DE SANTANYÍ PER A LA 
CREACIÓ D’UNA COMISSIÓ PER ESTUDIAR LA VIABILITAT I LES CONDICIONS 
D’UNA JUNTA DE DISTRICTE A CALA D’OR 
 
Vista la moció de referència que diu: 
 
“Cala d’Or és el més poblat dels nuclis que conformen el municipi de Santanyí, fins i 
tot per sobre del nucli de Santanyí, fet determinant per a que diferents forces 
polítiques municipals apostin en els seus programes per una descentralització dels 
serveis municipals a Cala d’Or. En les darreres eleccions municipals, el percentatge 
de vots d’aquestes forces al nucli de Cala d’Or va ser de més del 59%. 
Una de les opcions plantejades per a fer efectiva aquesta descentralització és dotar 
Cala d’Or d’una Junta de Districte. Les Juntes Municipals de Districte són òrgans de 
gestió desconcentrada la finalitat dels quals és aproximar la gestió municipal als 
veïns i incentivar la seva participació en els assumptes de competència municipal.  
Si es tenen en compte les experiències d’altres municipis de la nostra zona, com 
Ses Salines i Manacor, que han descentralitzat la prestació de serveis a Colònia de  
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Sant Jordi i Porto Cristo respectivament, mitjançant la creació de Juntes de 
Districte, sembla pertinent un estudi per a valorar la viabilitat d’aquest òrgan a Cala  
d’Or i les competències que se li podrien atribuir, sempre amb l’objectiu d’oferir un 
millor servei a la ciutadania. 
 
Per tot això proposem que s’aprovi la present moció i es prenguin els acords 
següents: 
 
1) Crear una comissió integrada per  dos membres de les diferents forces polítiques 
municipals amb l’objectiu d’estudiar la viabilitat de descentralitzar els serveis 
municipals que es presten a Cala d’Or a partir d’una Junta de Districte i les 
característiques que aquesta podria tenir. 
2) Donar a aquesta comissió un termini de temps aproximat de 6 mesos des de la 
seva creació per a que emeti un informe amb les conclusions pertinents”. 
 
D’acord amb el dictamen desfavorable de la comissió informativa d’aquest 
Ajuntament, s’acorda per majoria de deu vots en contra (PP) i set vots a favor 
(AMS-APIB, PSIB-PSOE i EL PI), la no aprovació d’aquesta moció. 
 
Jaume Amengual manifesta que no entenen que votin en contra d’una proposta que 
pretén només estudiar una eina amb una comissió informativa que té despesa zero. 
Que és una mostra de l’interès que tenen per fer feina amb altres partits. 
 
Julio Fuster explica que la moció pretén crear una comissió per estudiar-ho i 
després ja veurien si és factible i què en surt concretament. 
 
José Roig pensa que Cala d’Or acompleix els termes (lloc turístic, proporció 
d’habitants, etc) i que entre tots suposaria una bona iniciativa.   
 
El batle explica que sempre s’ha fet feina per descentralitzar, per exemple ara s’ha 
posat en marxa una oficina d’obres a Cala d’Or, que si fa falta l’ampliaran i que els 
estudis ja estan fets i no demostren que sigui una eina gaire eficaç. 
  
 
11.MOCIÓ DEL PSIB-PSOE SOBRE MILLORES EN L’ORDENACIÓ DEL 
TRÀNSIT 
 
Vista la moció de referència que diu: 
 
“Fa uns mesos el Grup Municipal Socialista va presentar en aquest Ple una moció 
instant a l’equip de Govern a prendre mesures per millorar la seguretat dels 
vianants i ciclistes al terme municipal. Alguna d’aquestes mesures s’han adoptat, 
com per exemple instal·lar passos de vianants lleugerament elevats a determinats 
punts de la via de circumval·lació de Santanyí, per la qual cosa ens felicitem. 
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Tot i això encara queden punts on la seguretat de vianants i ciclistes es pot millorar 
de manera notable. Enumerarem alguns a modo d’exemple: 
 
- Carrer de Palma, davant de l’escola de música continua sense haver cap limitació 
a la velocitat dels cotxes que entren o que surten de Santanyí. 
- Carretera de Llombards, després de la darrera redona, on no hi ha ni pas de 
vianants ni pels ciclistes que venen per la via de circumval·lació. 
- Entrada a Cala Figuera. Si bé existeixen unes bandes elevades que limiten la 
velocitat abans de l’entrada, no son suficients donada la distància entre la darrera 
banda i l’entrada efectiva a Cala Figuera. Aquest fet queda agreujat per l’existència 
de la cruïlla de baixada al port, escassament senyalitzada i on es podria instal·lar 
un mirall de visualització dels cotxes que venen de les diverses direccions. 
 
Per tot això presentem la següent moció: 
 
El 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 la seguretat vial de tot el municipi, especialment pel que fa a 
vianants i ciclistes.  
2. Instar a l’equip de Govern de l’Ajuntament a que fruit d’aquest estudi, es prenguin 
les mesures oportunes per millorar la situació del transit, vianants i ciclistes a tot el 
terme municipal. 
3. Instar al Consell de Mallorca perquè doni una solució als punts negres de trànsit 
d’aquest municipi”. 
 
D’acord amb el dictamen favorable de la comissió informativa d’aquest Ajuntament, 
s’acorda per unanimitat l’aprovació d’aquesta moció. 
 
Julio Fuster manifesta que varen arribar a l’acord del punt tercer i s’alegra que es 
voti per majoria.   
 
 
12.MOCIÓ DEL PSIB-PSOE SOBRE MILLORES EN ELS CAMINS RURALS.  
 
Vista la moció de referència que diu: 
 
“Tothom coincideix en la necessitat d’allargar les temporades turístiques com a font 
de riquesa i llocs de treball en els Municipis que basen la seva activitat en el turisme 
com és Santanyí. 
 
Una possible forma d’allargar aquestes temporades és la de incentivar la pràctica 
de determinats esports com per exemple el cicló turisme. 
 
El nostre Municipi disposa d’un bon grapat de camins rurals, que enllacen els 
diferents nuclis de població i que conformen l’anomenada ruta cicló-turística.  
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Malauradament l’estat de l’asfaltat d’aquests camins deixa molt que desitjar per 
convertir-se en una bona atracció per la pràctica d’aquest esport. De la mateixa 
manera, la senyalització d’aquestes rutes s’ha anat deteriorant amb el pas del 
temps, i entre aquest deteriorament i que mai ha estat prou clara, la desinformació 
per la gent que ens visita es total.  
 
Per tot això presentem la següent moció: 
 
El 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 dels camins rurals del Municipi  
 
2. Instar a l’equip de Govern de l’Ajuntament a que fruit d’aquest estudi, es millori 
l’asfaltat i la senyalització de tots els camins rurals del Municipi”. 
 
D’acord amb el dictamen desfavorable de la comissió informativa d’aquest 
Ajuntament, s’acorda per majoria de deu vots en contra (PP) i set vots a favor 
(AMS-APIB, PSIB-PSOE i EL PI), la no aprovació de l’esmentada moció. 
 
El batle manifesta que està en contra perquè cada any s’arreglen molts de camins, 
se n’està fent un catàleg i s’hi fa feina des de fa temps. I ja vol avançar que la 
partida pressupostària per al 2016 no serà suficient, però que hi posen el màxim. 
 
  
13. MOCIÓ DEL PSIB-PSOE DE SUPORT A LA MARXA ESTATAL CONTRA LES 
VIOLÈNCIES MASCLISTES DEL 7 DE NOVEMBRE DE 2015 
 
Vista la moció de referència que diu: 
 
“El 7 de novembre de 2015 confluirem a Madrid milers de persones de tot l'Estat, 
convocades pel Moviment Feminista, per a manifestar-nos contra les violències 
masclistes. 
 
Totes les persones i entitats, especialment les públiques, estam emplaçades no 
només a manifestar-nos i contribuir a aquesta acció ciutadana, sinó a reactivar i 
millorar la prevenció i les respostes. 
 
La subsistència de la violència masclista s'ha evidenciat en els gravíssims casos 
d'aquest estiu, deu anys després de la Llei integral contra la violència de gènere de 
2004, després de nombroses lleis autonòmiques i un any després de la ratificació 
del Conveni d'Istanbul (BOE del 06.06.14). Lleis i tractats que s'incompleixen 
substancialment quant a prevenció a l'àmbit educatiu, que només donen protecció 
laboral , econòmica o d'habitatge a l’1% de les 126.742 denunciants, mentre creix la 
desigualtat, que és el medi de cultiu que propicia la violència. 
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Els ajuntaments, com a institució més propera, som imprescindibles per a la 
prevenció i l'atenció social, jurídica i psicològica que estableix l'article 19 de la llei 
estatal de 2004. No obstant això, l'article 27.3.c) de la Llei de Règim Local reformat 
per la Llei 27/2013 estableix que els ajuntaments només podran prestar serveis 
socials, de promoció de la igualtat d'oportunitats i de prevenció de la violència 
contra la dona per delegació de l'Estat o de la Comunitat Autònoma (finançada al 
100%), necessitats que en absolut es cobreixen amb els 6 milions de la partida 45 
del programa 232C de Violència de Gènere en el Projecte de Pressupostos de 
l'Estat 2016. 
 
Per això, aquest Ajuntament ACORDA: 
 
1. Col·locar el 7 de novembre de 2015 a la façana de l'Ajuntament una pancarta 
violeta, a ser possible amb el lema "Compromís contra les violències masclistes", i 
promoure la participació ciutadana a la Marxa. 
 
2. Fer-ho igualment cada any el 25 de novembre, Dia internacional contra la 
violència cap a les dones. 
 
3. Sostenir tots els dies de l'any, i tots els anys, els recursos personals, materials i 
polítics per a la igualtat i per a la prevenció i atenció jurídica, social i psicològica de 
les víctimes de violència masclista, complint l'art. 19 de la Llei Orgànica 1/2004, 
establint un sistema estable de finançament estatal, autonòmica i local a llarg 
termini. 
 
4. Oferir una atenció estable i de qualitat, en condicions d'àmplia accessibilitat, 
confidencialitat, protecció i anonimat, que inclogui la rehabilitació, avaluació i 
seguiment, la qual cosa comporta la gestió pública directa dels serveis per a la 
igualtat i contra la violència de gènere. 
 
5. Contribuir a la promoció de la igualtat i contra la violència de gènere a tots els 
centres i a totes les etapes educatives, cooperant amb la comunitat escolar. 
 
6. Sensibilitzar contra el sexisme a les activitats culturals, a l'organització de 
festejos, a les mesures de seguretat i convivència i a totes les actuacions i serveis 
de competència municipal. 
 
7. Eradicar el sexisme, la segregació, l'assetjament i els estereotips sexuals a totes 
les nostres actuacions i serveis. 
 
8. Parar esment especial a les dones amb discriminació múltiple i altres col·lectius 
agredits per la violència masclista (diversitat sexual, diversitat funcional, immigrants, 
aturades o dependents), per a no incórrer en la victimització múltiple als processos 
d'atenció. 
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9. Fomentar la participació de la societat civil, en particular de les organitzacions de 
dones. 
 
10. Promoure manifestar-se contra les violències masclistes a Palma”. 
 
D’acord amb el dictamen favorable de la comissió informativa d’aquest Ajuntament, 
s’acorda per unanimitat  l’aprovació d’aquesta moció. 
 
 
14. MOCIÓ DEL PP RESPECTE DE LA NO MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 53 DE 
LA LLEI DEL SÓL 
 
Vista la moció de referència que diu: 
 
“Aquesta passada legislatura ha estat un període de gran activitat legislativa en 
l'àmbit balear. Aquest fet ve donat per la necessitat d'incrementar la seguretat 
jurídica en determinats àmbits com és el cas de l'urbanisme. El 25 de març de 
2014, el Parlament de les Illes Balears va aprovar la Llei 2/2014, d'Ordenació i Ús 
del Sòl (Lous), la qual va entrar en vigor el 29 de maig. 
 
Aquesta norma va venir a suplir la inexistència d'una norma global sobre la matèria 
competència exclusiva de les Illes Balears, com bé estableix l'Estatut d'Autonomia. 
Ens trobam davant d'una regulació normativa, l'aprovació de la qual era esperada 
des de feia anys pels agents jurídics d'aquesta Comunitat Autònoma. 
 
Després del canvi de govern a les institucions d'aquesta Comunitat, han sorgit veus 
que reclamen una modificació en la normativa urbanística. En concret, la consellera  
d'Urbanisme del Consell de Mallorca, ha anunciat en seu insular que la seva 
intenció és la de sol·licitar al Parlament la modificació de la Llei del Sòl pel que fa a 
les competències atribuïdes per aquesta Llei als ajuntaments. 
 
En concret, l'article 53 de la Llei del Sòl, quan parla de les competències en 
l'aprovació del planejament, estableix que en els municipis de més de 10.000 
habitants, l'ajuntament aprovarà definitivament la modificació de determinacions no 
estructurals del planejament general, les que tenguin per objecte l'adaptació 
d'aquest a instruments d'ordenació del territori, els plans parcials i els plans 
especials de desenvolupament del planejament general. Així mateix, l'aprovació 
dels estudis de detall també correspon a tots els ajuntaments, segons estableix 
l'actual Llei del sòl. 
 
Si les declaracions de la consellera insular es materialitzen en una reforma de la 
Llei del Sòl per retirar competències als ajuntaments, es pot produir una situació on 
es bloquegi i s'aturi de nou l'adaptació, modificació i aprovació dels instruments 
urbanístics, i on es torni a crear una situació d'inseguretat jurídica derivada del 
canvi continu de criteris urbanístics i conflictes entre diferents administracions. 
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A la passada legislatura, i en concret, amb aquesta Llei del Sòl es va fer un esforç 
per donar més competències i incrementar l’autogovern als ajuntaments.  
 
El Consell de Mallorca ja exerceix una funció de control legal sobre el planejament i 
això es reflecteix clarament en la Llei del Sòl, sense que sigui necessari retirar les 
competències sobre aprovació i modificació del planejament urbanístic als 
municipis, cosa que ataca directament la seva autonomia local. 
 
Per tot això, el grup municipal del Partit Popular presenta al Ple de l’Ajuntament 
perquè s’aprovi el següent  
 

ACORD 
 
L'Ajuntament de Santanyí insta el Consell de Mallorca i el Govern de les Illes 
Balears a no impulsar la modificació de la Llei del Sòl pel que fa a les competències 
sobre aprovació de planejament urbanístic de l'art 53 de la Llei del Sòl”. 
 
D’acord amb el dictamen favorable de la comissió informativa d’aquest Ajuntament, 
s’acorda per majoria de deu vots a favor (PP) i set vots en contra (AMS-APIB, 
PSIB-PSOE i EL PI), l’aprovació d’aquesta moció. 
 
El batle exposa que amb la modificació que es vol dur a terme de la Llei que es va 
aprovar la passada legislatura, es llevarien competències i potestats als 
ajuntaments. 
 
Jaume Amengual diu que s’abstendran perquè es tracta només d’unes declaracions 
i que no hi ha ni avantprojecte.   
 
Julio Fuster manifesta que han demanat al Consell sobre el tema i que només hi ha 
unes declaracions i que no es pretén llevar competències als ajuntaments. 
 
 
15. MOCIÓ DEL PP DE SOL·LICITUD A LA CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT 
PER A LA NETEJA I CONSTRUCCIÓ D’UN TALLAFOC A CALA LLOMBARDS I 
ALTRES TORRENTS DE SANTANYI 
 
Vista la moció de referència que diu: 
 
“A principi de l’any 2015 i vistes les reiterades peticions dels veïnats del nucli urbà 
de Cala Llombards, l’Ajuntament va treballar amb la possibilitat de netejar i construir 
un tallafoc a una zona del polígon 5 del terme municipal, atès el perill que suposa 
en cas que es produís un incendi. 
 
Aquest tallafoc ocuparia una part de 5 parcel·les d’aquest polígon esmentat, 
concretament, les 900, 937, 936, 935 i 932 de Cala Llombards. 
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Que els propietaris de cada una d’aquestes parcel·les hi estan d’acord i han firmat 
una autorització on donen permís per a la neteja i la construcció del tallafoc. 
 
En data 4 de febrer de 2015 es sol·licita a la Conselleria de Medi Ambient que dugui 
a terme la neteja, i si ho considera oportú, construesqui el tallafoc  esmentat. 
 
En data 2 de març de 2015, la Conselleria de Medi Ambient contesta que atesa la 
limitació de mitjans disponibles no es pot incloure, la neteja i construcció de 
l’esmentat tallafoc, dins la programació dels treballs de prevenció d’incendis que 
executa l’administració.  
 
Per tot això, el grup municipal del Partit Popular presenta al Ple de l’Ajuntament 
perquè s’aprovi el següent  
 

ACORD 
 

Que ateses les reiterades peticions dels veïnats del nucli urbà de Cala Llombards i 
ja que ens trobam dins els període en el qual les administracions publiques han 
d’elaborar els seus pressupostos, la Conselleria de Medi Ambient doti de partida 
pressupostaria i de mitjans per a la neteja i construcció de l’esmentat tallafoc i altres 
torrents del terme municipal 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 indica que no deixa de ser curiós que el passat dos de març la 
Conselleria de Medi Ambient, a mans del PP, no pogués incloure el tallafoc atesa la 
limitació de mitjans disponibles. I, encara més, que el PP de Santanyí no portàs cap 
proposta per instar la Conselleria a actuar. Esperen que el tallafoc de Cala 
Llombards sigui possible en aquesta nova Conselleria i que tots noltros puguem 
explicar que la nova Conselleria no té limitacions de mitjans disponibles per al 
municipi de Santanyí. En cas que les tengués, cosa que no esperen de cap 
manera, no ho faria pitjor que la Conselleria anterior.  
 
El batle contesta que s’han netejat molts de torrents però que, en concret, per al de 
Cala Llombards tenien el compromís de paraula i ara vol que es dugui a terme.  
 
 
16. MOCIÓ DEL PP DE SOL·LICITUD A LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ 
D’AUGMENT DE L’OFERTA FORMATIVA DEL CEPA SUD A SANTANYÍ 
 
Vista la moció de referència que diu:  
 
“El CEPA Sud (Centre d’Ensenyament d’Adults) situat al poble de Campos i 
dependent de la Conselleria d’Educació i Universitat, dóna cobertura  
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d’ensenyament per adults al propi municipi de Campos i als municipis veïnats de 
Felanitx, Santanyí i Ses Salines.  
 
L’oferta formativa d’aquest centre pel curs 2015/2016 entre d’altres consta dels 
següents estudis: 
 

• Estudis inicials: Nivell I (alfabetització) i Nivell II 
• ESPA (Educació Secundària): tots els nivells 
• Preparació proves accés UIB majors 25 anys 
• Preparació proves accés a CFGS (preferents graduats ESO o CFGM) 
• Català per adults, nivells A1, A2, B2, C1, C2 
• Anglès, nivells I, II, III i IV (preparació proves lliures EOI) 
• Alemany I, II i III 
• Rus bàsic I i II 
• Informàtica I i II 

 
 
Tots aquests estudis es realitzen a la seu central del centre (IES Damià Huguet de 
Campos) i després s’assignen estudis que s’imparteixen als espais que el centre té 
assignat als diferents municipis del seu àmbit d’actuació, que com hem dit abans 
són Felanitx, Santanyí i ses Salines.  
 
Després de desglossar tota l’oferta formativa que ofereix el  centre CEPA sud, 
l’oferta per al municipi de Santanyí pel Curs 2015/2016 és la següent: 
 

• Anglès, Nivell I 
• Estudis inicials (alfabetització) 
• Acollida lingüística 

 
Des del grup municipal del Partit Popular, volem expressar el nostre malestar, ja 
que amb l’àmplia oferta formativa que el centre CEPA Sud ofereix, al nostre 
municipi només s’ofereixen 3 cursos, cosa que limita molt les possibilitats d ‘estudi 
del habitants del municipi. El passat curs escolar es va adquirir el compromís verbal 
per part de la Conselleria d’Educació que en aquest curs se n’augmentaria l’oferta 
formativa i veim que no ha estat així.  No podem entendre com per exemple el 
CEPA sud al municipi de Felanitx impartesqui fins a 10 cursos sense comptar les 
diferents modalitats i nivells o per exemple al municipi de ses Salines s’oferesquin 
tots els nivells d’alemany o anglès.  
 
També consideram que l’oferta formativa apart d’insuficient pel que ofereix el 
CEPA, no només s’ha de limitar al Poble de Santanyí. El municipi de Santanyí 
consta de 13 nuclis urbans dels quals per volum de població en destaquen 2, Cala 
d’Or principal nucli poblacional del municipi i Santanyí Vila. Actualment tota 
l’activitat formativa del CEPA es dur a terme a Santanyí Vila, cosa que consideram  
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injusta i discriminatòria ja que observam com per exemple el CEPA dur a terme 
cursos a Portocolom (TM Felanitx) o sa Colònia de Sant Jordi (TM ses Salines).  
 
Per tot això, el grup municipal del Partit Popular presenta al Ple de l’Ajuntament 
perquè s’aprovi el següent  
 

ACORD 
 

Sol·licitat al CEPA Sud (centre d’Ensenyament d’Adults) a través de la Conselleria 
d’Educació i Universitat que augmenti la seva oferta formativa al municipi de 
Santanyí i que aquesta també es pugui realitzar al nucli de Cala d’Or”.  
 
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 cinc set abstencions (AMS-
APIB i PSIB-PSOE), l’aprovació d’aquesta moció. 
 
Jaume Amengual assenyala el següent: “El primer que s’ha de fer és posar-se en 
contacte amb el director de Cepasud, ja que ell és el responsable d’organitzar els 
recursos de què disposi, d’atendre la demanda formativa que vagi sorgint i de 
reclamar més mitjans a la Conselleria, amb la justificació prèvia si ve al cas. I en 
aquest sentit saben que l’Ajuntament no ha fet res perquè ells sí que s’han posat en 
contacte amb l’equip directiu de l’escola d’adults CEPA Sud i els han contat el 
següent:  
 
“L’any 2009 es va constituir el CEPA Sud amb seu a Campos, a l’IES Damià 
Huguet, perquè allà ja s’hi impartien ensenyaments d’adults des de feia anys i es 
considerava que havien de tenir continuïtat. A més, el criteri fou bàsicament 
geogràfic: a més dels campaners i campaneres, hi van alumnes de Felanitx, 
Santanyí, ses Salines i també de Porreres i Llucmajor. Si miram el mapa és fàcil 
d’entendre que hi ha una simple qüestió d’equidistància. El professorat que 
constitueix la plantilla anual del centre ja té horari complet i alumnes més que 
suficients  segons les ràtios oficials i no té gaire sentit desplaçar-se a altres 
municipis, amb els costos de temps i dietes de quilometratge que això significa. 
 
Si s’imparteixen ensenyaments a altres municipis és per diverses raons: primera, 
l’oferta que s’imparteix a la seu central no és suficient i, segona, sobretot perquè 
l’Ajuntament assumeix tota o la major part dels costos del professorat i el centre 
només s’ha d’encarregar de la coordinació administrativa i acadèmica d’aquest 
alumnat, amb més feina, evidentment, però sense altres recursos. 
 
A Felanitx hi ha una escola d’adults més o menys independent, amb codi propi, que 
ja existia abans depenent del CEPA Llevant (de Manacor) i d’ençà que es va crear 
el CEPA Sud es va vincular a aquest. La Conselleria d’Educació aporta un mestre 
de primària que té la plaça definitiva allà, i actualment una professora interina 
d’anglès a mitja jornada. L’Ajuntament hi participa des de sempre amb la 
contractació d’un mestre a jornada completa, i enguany el nou equip de govern ha  
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doblat l’aportació i ha afegit una mestra nova que imparteix ensenyaments diversos 
en horari de dematí. 
 
A ses Salines s’imparteixen ensenyaments d’idiomes des de fa anys: tres grups 
d’anglès de diversos nivells i dos grups d’alemany a sa Colònia de Santa Jordi. 
Quatre d’aquests cinc grups van a compte de l’Ajuntament. El CEPA hi aporta un 
professor que imparteix només un grup (tres hores setmanals). D’aquesta manera, 
l’Ajuntament ofereix un servei pràcticament gratuït amb una coordinació 
administrativa i acadèmica rigorosa per part del centre d’adults. 
 
A Campos, l’Ajuntament signa un conveni anual (abans se signava amb la 
Mancomunitat Sud, ja extingida) amb la Conselleria que li permet rebre una 
aportació econòmica que subvenciona part de la contractació de la conserge. La 
Mancomunitat Migjorn també aporta una ajuda a l’Associació d’Alumnes i persones 
adultes del CEPA Sud, igual que a altres associacions i entitats, ajuda que permet 
assumir part de la contractació d’algun professor extern d’idiomes, ja que els de la 
quota de la consellera són insuficients per a atendre la demanda d’aquests 
ensenyaments. 
 
A Santanyí s’imparteixen estudis inicials (bàsicament alfabetització) i acolliment 
lingüístic (en català i castellà). Aquesta oferta es va impartint des de fa anys amb 
alumnat bàsicament d’origen marroquí que tenen dificultats per desplaçar-se i que 
continuen manifestant el seu interès. El passat curs es va oferir un curs d’anglès 
bàsic gràcies al fet que un grup de Portocolom no va tenir demanda suficient i es va 
anul·lar i la professora de l’aula de Felanitx es va poder desplaçar a Santanyí, ja 
que aquesta Batlia havia pressionat a la Conselleria perquè es fessin coses a 
Santanyí, però sense cap aportació municipal. L’aportació de l’Ajuntament continua 
essent zero. Enguany s’ha oferit aquest curs d’anglès I, però s’ha anul·lat perquè 
només hi ha hagut dues o tres sol·licituds i no s’acomplia la ràtio mínima. 
 
Des del centre d’adults, ja des dels inicis, venen oferint a l’Ajuntament la possibilitat 
d’implicar-se en la formació d’adults a través del CEPA, com fan els altres 
ajuntaments de la comarca i la majoria d’ajuntaments de Mallorca. El 9 de setembre 
de 2011 tenim un escrit del director del CEPA adreçat al batle Sr. Miquel Vidal 
Vidal, en què es feien unes propostes de col·laboració que foren rebutjades 
totalment. Quan va canviar la presidència de l’Ajuntament, el CEPA va intuir 
equivocadament que podria haver canviat l’actitud i es va tornar a posar en 
contacte amb l’Ajuntament (18 de febrer de 2014), sense resposta.  
 
A principis del passat curs, el 7 d’octubre de 2014 a les 14 hores es reuniren a 
Campos el CEPA Sud, la regidora d’Educació de Santanyí amb la cap de servei 
d’adults de la Conselleria, Pilar Llompart, i el director del centre, Sebastià Covas, 
qui els informà que es desplaçaria una mestra de Felanitx a Santanyí i, finalment, 
s’impartiria aquest grup d’anglès que es reclamava. La regidora manifestà 
verbalment (acord verbal) que per al proper curs s’intentaria que es poguessin 
impartir més nivells. I el 17 de juny de 2015, amb escrit enviat per correu certificat  
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ordinari amb registre de sortida núm. 61, el director del CEPA s’adreçava a Llorenç 
Galmés Verger per saber qui era l’interès i la disponibilitat de l’Ajuntament de cara 
al proper curs en ensenyaments de persones adultes per tal de preveure una 
possible organització i coordinació. Per part d’aquest Ajuntament, ni una paraula. 
 
Resulta sorprenent que aquest Ajuntament, sense tenir els deures fets, havent 
rebutjat i menyspreat les iniciatives del CEPA Sud durant anys, ara es presenti amb 
aquesta proposta. Tots els ajuntaments de la comarca han demostrat sensibilitat i 
voluntat per col·laborar en la formació de les persones majors de 18 anys. Moltes 
persones del nostre terme assisteixen a classes a Felanitx, a Campos o a ses 
Salines, i altres tenen aquesta opció per dificultats de desplaçament. En definitiva, 
la imatge que desprenem és trista, som l’ajuntament més pobre de la comarca. Per 
part nostra, com ja hem manifestat en repetides ocasions, és un tema que ens 
interessa i ens preocupa. Per això, estam disposats a donar suport a qualsevol 
iniciativa per millorar aquesta situació, però amb serietat i pel camí adequat. 
Proposam que es retiri aquesta proposta i que s’anomeni una comissió per 
elaborar-ne una altra. I redactar les estratègies adients per millorar el servei de 
formació de persones adultes a Santanyí en endavant.    
 
El batle manifesta que no entén que defensi d’aquesta manera el CEPASUD i no 
l’Ajuntament de Santanyí, que és una defensa induïda per una  persona que no seu 
en aquesta sessió i que, a més, l’ha informat malament. Que sempre han tengut 
contacte amb ells i moltes de vegades no n’han obtingut resposta i varen haver de 
lluitar mols per aconseguir un curs d’anglès. Que hauria de defensar els interessos 
santanyiners. Que de l’àmplia oferta de cursos de CEPASUD a altres municipis 
veïns, aquí només se’n fan tres. Que a Campos costen en total a l’any 4.000 € i un 
conserge de l’Ajuntament i voldria el mateix per a Santanyí i Cala d’Or al mateix 
cost, però que no vol llevar res a ningú, sinó aconseguir el mateix. 
 
Jaume Amengual assenyala que té clar que l’Ajuntament no té intenció de 
col·laborar en aquesta qüestió i que els altres ajuntaments hi col·laboren molt més; 
demana que han fet fins ara, quines reunions han mantingut i que mostri les 
respostes que en té des de l’any 2009 fins el dia d’avui. Que totes les mocions que 
han presentat aquests anys anteriors sempre el PP hi ha votat en contra. 
 
El batle manifesta que està decebut amb aquesta intervenció i no sap a qui 
defensa, però el que s’ha de defensar és Santanyí, que li pot donar tots els escrits 
que vol, però vol per a Santanyí tot el que toca i que tenen els altres municipis amb 
el mateix cost. Que han mantingut reunions amb el director general i amb els caps 
de servei. 
 
Jaume Amengual contesta que té clara aquesta col·laboració supramunicipal 
d’aquests quatre anys i que efectivament també volen tenir el mateix que els altres 
municipis. 
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El batle assenyala que els regidors d’aquest Ajuntament que són mestres fins i tot 
s’han ofert a fer classes gratuïtes per poder oferir més cursos. 
 
 
17. MOCIÓ DEL PP RESPECTE DE LA RECOLLIDA SELECTIVA 
 
Vista la moció de referència que diu: 
 
“Vist que el 15 de maig de 2016, acaba el termini de l’encomanda de gestió per a la 
recollida selectiva del nostre municipi duita a terme per part del Consell de Mallorca. 
 
Vist que el Consell de Mallorca ha començat una roda de contactes amb els 
diferents ajuntaments afectats i en ha anunciat que no es renovarà el conveni 
d’encomanda amb el nostre ajuntament per realitzar la recollida selectiva. 
 
Per tot això, el grup municipal del Partit Popular presenta  al Ple de l’Ajuntament 
perquè s’aprovi el següent acord: 
 
1. Instar al Consell de Mallorca que continuï gestionant la recollida selectiva per als 
ajuntaments interessats a continuar amb aquesta encomanda de gestió”. 
 
D’acord amb el dictamen favorable de la comissió informativa d’aquest Ajuntament, 
s’acorda per majoria de deu vots a favor (PP) i set abstencions (AMS-APIB, PSIB-
PSOE i EL PI), l’aprovació d’aquesta moció. 
 
Jaume Amengual assenyala que: “Nosaltres votàrem en contra. Hem consultat 
altres ajuntaments que es veurien afectats per aquesta mesura. És cert que 
l’Ajuntament de Santanyí s’hauria de fer càrrec de les despeses de la recollida 
selectiva, però també és evident que seria qui rebria els ingressos de Tirme que ara 
mateix van al Consell de Mallorca. Aquí ens agradaria saber quin és el percentatge 
de reciclatge del municipi. El sabem? Perquè amb una recollida porta a porta i amb 
una campanya efectiva per part de l’Ajuntament es podria augmentar el reciclatge 
del conjunt del municipi i per tant els ingressos. Un exemple d’aquest fet són les 
dades que va oferir l’Ajuntament de Son Servera fa quinze dies. Per cert, quins són 
els percentatges de reciclatge del municipi de Santanyí?” 
 
José Roig manifesta que és una oportunitat per l’Ajuntament de reciclar de veritat. 
 
El batle exposa que el cost és molt superior que els ingressos. 
 
 
18. MOCIÓ DEL PP SOBRE EL SERVEI DE MENJADOR PER ALS CENTRES 
D’ENSENYAMENT PÚBLIC 
 
Vista la moció de referència que diu: 
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“Que a dia d’avui, el terme de Santanyí no compta encara amb un servei de 
menjador per als centres d’ensenyament públic. 
 
Que estam assabentats que el concurs pertinent d’aquesta zona ha quedat desert. 
 
Per tot això, el grup municipal del Partit Popular presenta al Ple de l’Ajuntament 
perquè s’aprovi el següent acord: 
 
1. Sol·licitar a la Conselleria d’Educació que es cerqui una solució immediata per tal 
de poder oferir el servei de menjador als alumnes que ho sol·liciten i ho necessiten. 
 
2. Que als plecs dels propers concursos on surti a licitació el servei de menjador del 
terme municipal de Santanyí, s’inclogui en el bloc d’alguna de les dues contrades 
que en envolten i si tenen actualment aquest servei cobert”. 
 
D’acord amb el dictamen favorable de la comissió informativa d’aquest Ajuntament,  
s’acorda per majoria de quinze vots a favor (PP, AMS-APIB i EL PI) i dues 
abstencions (PSIB-PSOE), l’aprovació d’aquesta moció. 
 
El batle assenyala que justament avui s’ha arreglat aquest tema a Cala d’Or i a 
Calonge però que el problema ara és a Santanyí i seria convenient que per a l’any 
que ve se solucionàs.   
 
Julio Fuster indica que s’abstendran perquè saben que actualment la Conselleria ho 
està intentant i la contractació la va fer el Govern anterior. 
 
19. CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN D’AQUESTA CORPORACIÓ 
 
Jaume Amengual manifesta que pel problema de no tenir el calendari de plens se 
n’ha d’anar, per la qual cosa es disculpa, però vol deixar al batle una comparativa 
del que guanyen cada any i cada legislatura els equips de govern de municipis de 
desset regidors i demana si saben quin és el municipi que guanya més. 
 
Jaume Amengual abandona la sala d’actes a les 18.55 hores. 
 
José Roig assenyala el següent: 
 
“ En el pasado pleno hablamos largo y tendido sobre la millonada que debe pagar 
este Ayuntamiento a las hermanas Barceló Nigorra. Usted comentó que si uno 
visita los solares parece una burrada que se puedan tasar en más de cuatro 
millones de euros, y entonces la pregunta del millón es: porqué no apelaron el 
justiprecio? Desde 2010 el justiprecio es firme porque ustedes no apelaron la 
resolución del tribunal. Desde 2010 hasta hoy estamos devengando 17.000 € de 
intereses cada mes, más de un millón de euros del dinero del contribuyente solo 
porqué se les pasó apelar o porque cometieron el tremendo error de no apelar 
aunque fuera simplemente como estrategia para ganar tiempo y ahorrar més de un  
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millón de euros en intereses. En esa época el primer teniente de alcalde y regidor 
de economia era el señor Galmés Verger, actual alcalde. No cree que debería 
assumir su parte de responsabilidad o por lo menos pedir perdón a los ciudadanos, 
salvo que nos pueda dar una buena razón para no haver recurrido la decisión del 
tribunal de expropiación forzosa. Es muchísimo dinero, con este dinero se podria 
mejorar la vida de muchos ciudadanos, como los vecinos de la avenida Cala Gran 
de Cala d’Or, que ven sus casas inundadas cada vez que llueve con fuerza, o como 
los alumnos del Colegio blai Bonet que están estudiando en unas aules 
prefabricades tercermundistes de las que hablaremos en ruegos y preguntes. Por 
no reincidir enel polideportivo de Cala d’Or del que acabamos de hablar. No cree 
que  toda esta gente se merece una explicación?  
 
“ El pasado 17 de junio,el Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Palma de Mallorca 
condena al Ayuntamiento de Santanyí a pagar 95.895,30 € más los 
correspondientes intereses a la Sociedad Inversiones Son Ferrer SL en concurso 
de Acreedores, ratificando la sentencia del Contencioso Administrativo num. 3 de 
marzo de 2014. Dicha Sociedad solicitó la devolución del pago de la licencia de 
obras y del impuesto de construcciones, instalaciones y obras, ya que abandonó la 
construcción cuando solo se había realizado el 4,88% de la obra, tal como certifica 
el arquitecto Joan Vila Martínez. Cuando los administradores concursales de la 
Sociedad solicitaron la devolución del impuesto, se sorprendieron al al·legar el 
Ayuntamiento que la Sociedad no tenia derecho a la devolución por haver 
transcurrido más de 4 años desde la sol·licitud de la licencia y haver prescrito este 
derecho. El error garrafal y lo pagaremos muy caro los contribuyentes. Desde 1998 
es constante y reiterada la jurisprudència en el sentido de que el impuesto no se 
devenga en el momento de solicitar la licencia sinó durante todo el período de 
construcción, y como esta construcción no ha sido finalitzada, jamás podria haver 
prescrito el derecho a recuperar impuestos y tasas. Una vez más, este 
Ayuntamiento comete un error de principiante y los contribuyentes debemos pagar 
los platos rotos, en este caso entre 35.000 y 45.000 euros de intereses. El equipo 
de gobierno nunca asume responsabilidades políticas, los regidores no estamos 
informados de todo el dineral que se evapora por su incompetencia, el pueblo no es 
informado, es necesario que los regidores de la oposición hagamos averiguaciones 
para que el pueblo pueda saber donde va su dinero. Les rogamos que se acabe el 
oscurantismo, que tengan al pueblo informado y que, de una vez pot todas, asuman 
su responsabilidad.” 
 
“En la Junta de Gobierno del pasado 2 de octubre se aprobó dar por iniciada la 
actividad de las nuevas pistas de pàdel de Cala d’Or, aunque como saben, las 
pistas se están utilizando desde el pasado mes de abril. El pasado 16 de junio 
presentamos una sol·licitud en este aspecto y no hemos recibido respuesta. Las 
pistas han funcionado 7 meses aproximadamente sin licencia de actividad. 
Sabemos que es un procedimiento habitual, pràcticament todos los negociosa bren 
sus puertas sin tener la licencia de actividad. Le parece bien a usted que el 
Ayuntamiento haga lo mismo o cree que debería dar ejemplo y cumplir la Ley 
escrupulosamente?   
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20. DACIÓ DE COMPTE DE DIVERSES QÜESTIONS I ASSUMPTES GENERALS 
 
20a.- El departament d’intervenció dóna compte de l’aprovació per decret de batlia 
de 26 d’agost de 2015, de l’expedient núm. 10 de modificació de crèdits en el 
pressupost municipal de 2015, per transferència de crèdits. 
 
20b.- El departament d’intervenció dóna compte de l’aprovació per decret de batlia 
de 1 de setembre de 2015, de l’expedient núm. 11 de modificació de crèdits en el 
pressupost municipal de 2015, per transferència de crèdits. 
 
 
21. PRECS I PREGUNTES 
 
Angel Quintela manifesta que “el Servei ZEC de Cala d’Or ha ocasionat moltes 
molèsties que els han fet arribar. Com funciona realment el servei de recaptació? 
Quin percentatge es queda l’Ajuntament? S’han de tenir clares algunes deficiències 
del servei i exposar-les o en la pregunta o en la rèplica. Així com contesta el batle 
potser convé exposar-ho a la pregunta.”  
 
Aina Nadal manifesta que “la qualitat de l’aigua de la platja de Cala Santanyí ha 
estat molt criticada aquest estiu. Teniu alguna informació que expliqui l’estat 
d’aquesta aigua?” 
 
Angel Quintela demana si l’Ajuntament compta amb un sonòmetre. 
 
Aina Nadal exposa que la gent de Cala Egos es queixa molt de la neteja dels 
carrers i demana cada quan passa la granadora. 
 
Angel Quintela demana quines són les dates de cobrament dels imposts. 
 
Aina Nadal demana si existeix normativa respecte dels cans que lladren i, si no n’hi 
ha per quin motiu. 
 
Angel Quintela exposa que darrerament el Cadastre ha repartit més de 1.000 cartes 
pel terme  i volen saber quina ha estat la posició de l’Ajuntament, ja que una sola 
persona al públic no és suficient i haver-hi d’accedir amb una clau per internet no és 
factible per a moltes persones. 
 
Aina Nadal demana què fa l’Ajuntament a la cantonada entre el carrer Pontàs i el 
carrer Bernat Vidal i Tomàs i si aquests terrenys ja són propietat de l’Ajuntament. 
 
Angel Quintela manifesta que poc abans de les eleccions es varen instal·lar una 
sèrie de cartells als costats dels passos de vianants, grocs, que posen “ATENCIÓN-
ATENCIÓ-ATTENTION”. Volen saber-ne el motiu.  
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Aina Nadal demana sobre els cartells de les rutes cicloturístiques.  
 
Cristina Coll exposa:  
 
“El passat 23 de setembre vàrem donar entrada a una sol·licitud on demanàvem 
diverses informacions sobre l’ocupació de la Plaça Constitució. A dia d’avui no hem 
obtingut resposta per part seva, voldríem saber si tenen pensat solucionar aquest 
tema ja que els veïns estan bastant molests per la masiva ocupació de taules i 
decoració que presenta aquesta plaça. 
 
El mateix 23 de setembre vàrem donar entrada a una sol•licitud on demanàvem que 
es fes una reestructuració del carrer Ferrereta ja que és impossible que la gent 
pugui anar a peu tranquil·lament sense esquivar els cotxes aparcats i mirant 
sempre que no en venguin. Fins a dia d’avui no hem obtingut resposta i volíem 
saber què pensa vostè d’aquest tema. 
 
El passat 30 de setembre, que va ploure bastant, les aules prefabricades del 
Col·legi Blai Bonet es van inundar i varen haver de recol·locar els nins a altres 
aules i al menjador. Ens agradaria saber què tenen pensat fer per solucionar el 
tema de l’espai a aquesta escola, ja que cada vegada és més complicat.” 
 
José Roig manifesta el següent: 
 
“ Los turistas que visitan Cala d’Or no pueden comprender como es possible que 
con unas 35.000 plazas hoteleres, más todos los turistes de tipo residencial la 
oficina de información turística esté cerrada siempre por la tarde y cierre los 
sábados y domingos. Cuál sería su reacción si como turista llagara a la oficina de 
información turística un viernes por la tarde y se encontrara la oficina cerrada y un 
cartel que volverá a abrir el lunes por la mañana, no es normal, no sucede en otros 
destinos, tenemos mal atendidos a los turistes. Solicitamos que la oficina de turismo 
abra mañana y tarde siete días a la semana o en todo caso que se amplíe el 
horario actual lo máximo possible. 
 
El pasado 21 de septiembre dimos de entrada una petición solicitando que se 
amplíe el período voluntario de pago hasta final de año y que de algun modo se 
estudia la posibilidad de dar facilitades de pago a los contribuyentes con menso 
recursos, desempleados, jubilados, etc. Por supuesto no hemos tenido respuesta. 
La recaudación de los impuestos municipales ha sufrido variaciones este año, 
durante este próximo mes tendremos que hacer frente aparte del ibi, como ya era 
habitual, a la tasa de basuras y al impuesto de circulación, ya que el Ayuntamiento 
ha cedido la recaudación de estos impuestos a la misma empresa que recauda el 
IBI. Vamos a tener problemas, el recaudador no tiene Piedad a la hora de cobrar 
recargos, embargar cuentas, etc. El pueblo no ha sido debidamente informado, ya 
no habrá manga ancha, ni comprensión, el que se retrase un minuto pagarà  
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recargo. Les pedimos que tomen nota del asunto y ayuden a los ciudadanos en 
lugar de ahogarlos más.     
 
Havent revisat els expedients de les contractacions d’Angela García, Juan Martínez 
i Lluc Verger, ens sorgeixen una sèrie de dubtes: quina era la urgència com per no 
poder obrir una borsa de feina a l’Ajuntament? O era perquè vostès sabien 
perfectament qui volien per ocupar aquests llocs? Abans que Juan Martínez fos 
contractat el tema de l’atenció als proveïdors estava desatingut? No creu vostè que 
el Sr. Lluc Verger amb els anys que fa que dedica la seva vida a l’esport a Santanyí 
es mereix més que un sou de 1.372 €, bastant inferior al que rep el Sr. Juan 
Martínez que supera els 2.500 € per fer una feina d’administratiu innecessària amb 
tot el personal que tenim a Intervenció? També ens agradaria saber quina és la 
feina en concret que fa Angela Garcia per tenir un sou desorbitat de 3.095 €?” 
 
El batle manifesta que ara ja no es pot ampliar el termini de recaptació d’imposts, 
però que es modificarà per l’any que ve, el problema ha sorgit en unificar els 
cobraments en un únic recaptador, ja que abans l’impost de vehicles i les taxes de 
fems, clavegueram i ocupació de via pública es cobraven per la primavera. Que els 
terrenys dels carrers Bernat Vidal i Tomàs i Pontàs de Santanyí s’han fet nets amb 
la intenció de fer-hi un aparcament provisionalment. Que l’aigua de la platja de Cala 
Santanyí té una alga microscòpica quan fa molta calor que no és perillosa però que 
dóna mal aspecte a l’aigua i que s’han col·locat cartells informatius per explicar la 
situació. Que a la zona ZEC de Cala d’Or s’han recaptat fins ara 9.500 euros. 
 
Angel Quintela assenyala que la gent està descontenta i que els turistes no entenen 
com funciona.  
 
El batle contesta que els comerciants i residents d’aquesta zona demanen la rotació 
de vehicles, que hi ha hagut actes vandàlics  i que s’han repartit tiquets pels hotels. 
 
Angel Quintela convida el batle que faci una enquesta als comerciants i veïns i 
demana perquè no es posa també a Santanyí zona ZEC. 
 
El batle contesta que Cala d’Or té molts més comerços i és difícil contentar tothom. 
 
Julio Fuster se’n va a les 19.45 hores. 
 
El batle continua contestant. Que el Cadastre ha enviat 6.000 cartes i no és 
competència de l’Ajuntament, que intenta ajudar en la mesura possible. Que la 
màquina granadora passa més que una vegada per setmana per l’avinguda sa 
Marina de Cala Egos i que l’empresa municipal li pot donar les freqüències. Que 
actualment l’Ajuntament no té sonòmetre però s’estudia comprar-ne un i s’han de 
fer cursos especials per usar-lo. Que els cartells de les rutes cicloturístiques es van 
arreglant i renovant. Que els cartells per als passos de vianants són del format que 
marca el Codi de Circulació i, a més, la majoria són del Consell de Mallorca. Que de 
les pistes de tenis no en sap res, però que demanarà quin problema hi ha. Que  
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l’ocupació amb taules i cadires de la Plaça Constitució de Santanyí està autoritzada 
per l’Església i se’ls ha comunicat per part de l’Ajuntament el malestar existent amb 
l’excessiva ocupació. Que ha demanat una reunió amb el conseller d’Educació i 
l’equip directiu del Blai Bonet per solucionar els problemes existents, que sempre hi 
ha un treballador de l’Ajuntament col·laborant-hi i que l’Ajuntament ha oferit un 
espai per construir-hi una nova escola. Que les oficines de turisme de Cala d’Or 
ofereixen un horari de matí i horabaixa, perquè es combinen amb l’oficina ambulant. 
Que el carrer Ferrereta és del Consell de Mallorca i que els veïns i comerciants han 
demanat aparcaments i que s’hi  pugui circular. Que les contractacions de personal 
realitzades, abans eventuals, s’han fet d’acord amb la Llei i que abans hi havia tres 
periodistes i ara només un. Que respecte dels cans que lladren s’intenta solucionar 
però hi ha ocasions en què sorgeixen problemes greus.      
El batle finalment indica que per a la propera reunió del Consell de la Infància i de 
l’Adolescència els regidors de l’oposició hauran de nomenar un representant. 
Aquests indiquen que serà Jaume Amengual Bonet. 
 
 
I sense que hi hagi més assumptes per tractar, el batle aixeca la sessió a les 20,05 
hores, de la qual, com a secretari, n’estenc aquesta acta. 


