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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE LA CORPORACIÓ 
MUNICIPAL DIJOUS DIA 13 D’AGOST DE 2015  
 
A la sala de sessions de la Casa Consistorial de Santanyí, dia tretze d’agost 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 majoria de la Corporació municipal, per 
celebrar sessió ordinària i pública. Quan són les 15,30 hores, la Presidència declara 
obert l’acte. Hi manca Antoni Matas Blanch que ha justificat la seva absència. 
 
Llorenç S Galmés Verger (PP) 
Ricarda Margarita Vicens Schluhe (PP) 
Bárbara Xamena Bordoy (PP) 
María Inmaculada Sánchez Alloza (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 
I 26 DE JUNY DE 2015  
 
S’aproven per unanimitat, amb la rectificació següent a instància de Jaume 
Amengual: en el punt 1 del Ple de dia 26 de juny,  diu que el batle va dir que a les 
13 hores era millor fer els Plens que a les 19,30 o 20 hores.  
 
 
2.DACIÓ DE COMPTE DE DECRETS DE LA BATLIA  
 
Es dóna compte dels decrets 143/2015, de 9 d’abril, fins al 351/2015, de 11 d’agost, 
del Llibre de resolucions generals de la batlia. 
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3. APROVACIÓ COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST MUNICIPAL DE 2014 
 
PROPOSTA D’ACORD QUE ELEVA A L’AJUNTAMENT PLE LA BATLIA-
PRESIDÈNCIA RELATIVA A L’APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL PER A 
L’EXERCICI 2014 
 
Vist el Compte General del pressupost municipal del passat exercici de 2014 i el 
dictamen favorable de la Comissió Especial de Comptes i atès els articles 212.4 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 116 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, es proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció del 
següent ACORD: 
 

      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), aprovar el Compte General de l’Ajuntament 
de Santanyí corresponent a l’exercici 2014 integrat pel Compte General de la pròpia 
Corporació i pel Compte de la societat mercantil Serveis Municipals de Santanyí, 
S.L.U, al haver transcorregut el termini reglamentari d’exposició pública sense 
haver-se produït reclamacions, reparaments ni observacions el resum de la qual és 
el següent: 
 
 
PRESSUPOST PROPI AJUNTAMENT DE SANTANYI 
RESULTAT PRESSUPOSTARI a 31.12.2014: 
 
 
  DRETS R NETS OBLIG R NETES AJUSTOS RESULTAT PRES 

a. Operacions corrents 22.140.787,88 15.636.327,44  6.504.460,44 

b. Altres operacions no financeres 511.905,66 1.843.174,67  -1.331.269,01 

1. Total operacions no financeres (a+b) 22.652.693,54 17.479.502,11  5.173.191,43 

2. Actius financers 0,00 0,00  0,00 

3. Passius financers 0,00 1.116.575,29  -1.116.575,29 

 RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI 22.652.693,54 18.596.077,40  4.056.616,14 

 AJUSTOS:     

4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria 
per a despeses generals 

  1.299.052,39  

5. Desviacions de finançament negatiu de l’exercici(+)   0,00  

6. Desviacions de finançament positiu de l’exercici(-)   147.789,00  
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 RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT    5.207.879,53 

 
ROMANENT DE TRESORERIA a 31.12.2014: 
 
1. (+) Fons líquids 5.553.779,71 

2. (+) Drets pendents de cobrament 8.122.507,25 

3. (-) Obligacions pendents de pagament 1.504.203,40 

I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3) 12.172.083,56 

II. Saldos de dubtós cobrament(-) 5.060.901,57 

III. Excés de finançament afectat 147.789,00 

IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I – II - III) 6.963.392,99 

 
EMPRESA SERVEIS MUNICIPALS DE SANTANYÍ, S.L.U 
Resultat exercici 2014                                        -227.016,36 
 
 
Jaume Amengual demana pel dèficit que pareix que té SEMDESA. 
 
La interventora assenyala que el resultat final de l’exercici de 2014 és una pèrdua 
de –227.016,36 euros atès que les despeses han superat els ingressos en aquesta 
xifra, que s’han consumit de romanents d’altres exercicis amb aquesta quantitat, 
quedant encara disponibles prop de 148.000 euros per a l’exercici 2015. 
 
Julio Fuster indica que preferiria que no hagués sobrat cap euro i no estan d’acord 
amb les despeses protocol·làries ni amb les partides d’assumptes socials. 
 
José Roig manifesta que no ha pogut veure els expedients. 
El batle contesta que els expedients els pot veure sempre que vulgui. 
 
 
4. INFORME D’INTERVENCIÓ RESPECTE DEL 1R 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 1er   
trimestre de l’any 2015, al mateix temps que el compte 413 d’operacions pendents 
d’aplicació al pressupost. 
Aquesta documentació s’ha tramès als òrgans competents del Ministeri d’Economia 
i Hisenda. 
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5. INFORME D’INTERVENCIÓ RESPECTE DEL 2N 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 2n   
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. 
 
 
6. INFORMACIÓ DE L’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D’ENGUANY A DATA 30-
6-2015 
 
La intervenció dóna compte de la informació de l’execució del pressupost i del 
moviment i situació de les operacions no pressupostàries de tresoreria a data 30-6-
2015, d’acord amb el que preveuen les bases d’execució del pressupost, l’article 
207 del RDL 2/2014, de 5 de març, i la Regla 94 de la Instrucció de Comptabilitat. 
 
 
7. ADHESIÓ AL PORTAL DE TRANSPARÈNCIA 
 
PROPUESTA DE ADHESIÓN AL ACUERDO MARCO DE COLABORACIÓN 
ENTRE EL MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTACIONES PÚBLICAS Y LA 
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS (FEMP) PARA 
PROMOVER Y FACILITAR EL DESARROLLO DE LA LEY 19/2013, DE 9 DE 
DICIEMBRE, DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 
BUEN GOBIERNO EN LAS ENTIDADES LOCALES.   
 
El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y la Federación Española de 
Municipios y Provincias, con el fin de col·laborar con las Entidades Locales para el 
desarrollo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Buen  Gobierno en las Entidades Locales en el conjunto de 
las Entidades que integran la Administración Local española han firmado, el pasado 
28 de  Abril de 2015 un acuerdo marco de colaboración que tiene por objeto el 
desarrollo de las actuacions precises para complir con las obligaciones de 
transparencia, que les impone la Ley, a través de un portal de transparencia 
análogo al de la Administración General del Estado. 
 
En base a lo anterior y de acuerdo con el dictamen favorable de la comisión 
informativa de este Ayuntamiento, se acuerda por unanimidad la aprobación del 
siguiente acuerdo: 
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“Manifestar su voluntad de adhesión a este Acuedo Marco de Colaboración 
conociendo y aceptando las condiciones de su funcionamiento.  
 
Julio Fuster assenyala que aquesta Llei li pareix que queda un poc curta però que 
estan a favor d’aquest punt. 
 
 
8. APROVACIÓ INICIAL 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. Atès l’article 49 de la Llei reguladora de les Bases de règim local i 
articles 100 i següents de la Llei 20/2006 municipal i de règim local de les Illes 
Balears; d’acord amb el dictamen favorable de la comissió informativa d’aquest 
Ajuntament, s’acorda per unanimitat l’aprovació inicial d’aquest reglament i la seva 
exposició al públic per termini de trenta dies per a la presentació de reclamacions i 
suggeriments. Que hauran de ser resoltes pel Ple de l’Ajuntament o entendre 
definitivament aprovada aquest reglament en cas contrari. 
 
Jaume Amengual manifesta que l’inventari de material és pobre, que serien 
necessàries més coses i que l’Ajuntament pot fer un esforç en aquest sentit. 
 
María Pons indica que aquest reglament es fa com a conseqüència d’un conveni 
amb La Caixa i que és per coses puntuals i durant un temps puntual. 
 
Julio Fuster assenyala que el Servei de Salut també facilita aquests mitjans i creu 
que hi hauria d’haver més criteris objectius de renta per si s’hagués de denegar 
qualque sol·licitud. 
 
María Pons contesta que sempre es demana informe mèdic i de la seguretat social i 
no només es té en compte la necessitat econòmica. 
 
     
9. MOCIÓ DEL PI DE SOL·LICITUD D’UN PASSEIG PER A VIANANTS I CARRIL 
BICI ENTRE SANTANYÍ I EL POLÍGON INDUSTRIAL  
 
Vista la moció de referència que diu: 
 
“Cristina Coll Cervera y Jose Andrés Roig Reynés regidores de El Pi Proposta per 
les Illes en el Ayuntamiento de Santanyí presentan para someter a la próxima 
sesión plenaria la siguiente propuesta de resolución: 
 
Proponemos al pleno del Ayuntamiento de Santanyí que adopte el siguiente  
ACUERDO: 
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El Ayuntamiento de Santanyi solicitará al Consell Insular de Mallorca un paseo 
peatonal y carril bici, para acceder desde Santanyí hasta el polígono industrial de 
forma cómoda y segura”.  
 
D’acord amb el dictamen favorable de la comissió informativa d’aquest Ajuntament, 
s’acorda per unanimitat l’aprovació d’aquesta moció. 
 
Julio Fuster indica que a la passada legislatura el PSIB-PSOE ja va demanar 
enllaçar els diferents nuclis de població. 
 
El batle assenyala que properament s’acabarà el pas de vianants entre Cala 
Santanyí i Cala Figuera i s’iniciarà el de Calonge a Cala d’Or, i si pot farà també 
Cala d’Or a Portopetro. 
 
 
10.MOCIÓ D’ALTERNATIVA PER AL MUNICIPI DE SANTANYÍ PER A 
L’ESTABLIMENT DE MILLORES DE LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA EN LES 
ACTIVITATS POLÍTIQUES LOCALS 
 
Vista la moció de referència que diu: 
 
“El grup municipal d’Alternativa per al Municipi de Santanyí presenta aquesta moció 
per tal que sigui debatuda en el pròxim ple i pugui ser acceptada, si es considera 
oportú. 
 
Atès que una de les finalitats de la política municipal és incidir en la participació 
ciutadana, procurant facilitar-la, augmentar-la i millorar-la en tots els àmbits. 
Atès que les persones que desitgen assistir com a públic no tenen constància de 
l’horari (dia i hora) de les sessions plenàries fins, en el millor dels casos, una 
setmana abans que se celebrin, fet que, de manera evident, dificulta l’assistència 
de la ciutadania als plens ordinaris. En aquest sentit, és indicativa la dada que la 
gran majoria dels ajuntaments de Mallorca compten amb un calendari de plens. A 
més, les experiències de distints consistoris aconsellen que l’hora determinada sigui 
a partir de les 19.30h o les 20h. 
 
Atesa la falta d’oportunitat dels veïns de participar activament en el 
desenvolupament de la política municipal i de canalitzar les seves propostes i 
demandes en les sessions plenàries.  
 
Per tot això proposem que s’aprovi la present moció i es prenguin els acords 
següents: 
 
1) Que el ple d’aquest Ajuntament determini un dia de la setmana concret a una 
hora definida (per exemple, el segon dilluns de cada dos mesos, a les 20h), per a la 
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celebració dels plens ordinaris, que es compleixi de manera habitual i que, si fos el 
cas, es pogués modificar puntualment per alguna causa justificada. 
 
2) Que es doni l’oportunitat als veïns de participar en els plens a través d’un torn de 
preguntes dirigides tant al batle com a la resta de regidors del consistori, en les 
àrees de les quals siguin responsables, reservant un espai al final de cada ple per a 
aquesta finalitat”.  
 
El batle assenyala que estarien d’acord amb el punt 2n si digués: “que es doni 
l’oportunitat a les associacions legalment constituïdes i que així ho demostrin, 
sempre que la sol·licitud  es faci al Registre General de l’Ajuntament amb un termini 
mínim de quinze dies abans de la convocatòria de la Comissió Informativa. 
Preguntes dirigides a l’equip de govern i als altres regidors d’aquest consistori, 
reservant un espai al final de cada Ple per aquesta finalitat”.  
 
Jaume Amengual manifesta que no s’ha negociat res des de la comissió informativa 
però que accepta l’esmena del batle. 
 
D’acord amb el dictamen desfavorable de la comissió informativa d’aquest 
Ajuntament, s’acorda per majoria de nou vots en contra (PP) i set vots a favor 
(AMS-APIB, PSIB-PSOE i EL PI), no aprovar el punt 1er de la moció, i per 
unanimitat aprovar el punt 2n. 
 
El batle indica que aquesta moció està fora de temps i hagués estat més lògic 
tractar-la al primer Ple. Que la primera quinzena és per tenir elasticitat per a 
possibles imprevists i que fins ara ha funcionat bastant bé des de fa anys. Que les 
associacions sempre poden participar i així ho varen fer amb els debats del TIL. I 
que hi ha altres batles nous que han dit que atendrien tots els ciutadans  i ara 
donen hora per vint dies. 
 
Julio Fuster assenyala que si els plens fossin a les 7 o a les 8 de l’horabaixa podria 
venir més gent i que considera convenient que les persones individuals també 
puguin participar, no només les associacions. 
 
Jaume Amengual diu que les intervencions sobre el TIL es varen fer després 
d’acabar el Ple.  
 
 
Seguidament i per unanimitat s’acorda declarar d’urgència i incloure a l’ordre del dia 
el punt següent: 
 
 
11. SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS DEL INFORME DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE SOSTENIBILIDAD DE LA COSTA Y DEL MAR DE LA REVISIÓN 
DE LAS NNSS 
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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 25 de junio de 2015, “Referencia: 
PLA01/11/07/0003-PLA02/02”,  respecto de las Normas Subsidiarias aprobadas 
provisionalmente por este Ayuntamiento. 
 
Y vista la documentación, planos y el informe realizado por los arquitectos del 
equipo redactor de las NNSS aprobadas provisionalmente, que subsana las 
deficiencias apuntadas en el informe señalado; se acuerda por mayoría de nueve 
votos a favor (PP) y siete abstenciones (AMS-APIB, PSIB-PSOE y EL PI), y por 
tanto por mayoría absoluta, aprobar la subsanación de deficiencias señaladas en 
las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal, realizados por los arquitectos 
José María Mayol Comas y Antonio Ramis Ramos en nombre de la entidad Fornell 
Consultors S.L.P.     
 
 
12. CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN D’AQUESTA CORPORACIÓ 
 
El PI planteja la següent qüestió: 
 
“El pasado mes de mayo EL PI solicitó información sobre las nuevas pistas de 
padel de Cala d’Or y a día de hoy seguimos sin respuesta. Nos gustaria saber en 
primer lugar a que partida presupuestaria se aplican los ingresos por alquilar de las 
pistas de padel de Cala d’Or. Cuánto se recaudó durante el mes de mayo, durante 
el mes de junio y durante el mes de julio. Por último nos gustaria saber que 
porcentaje de residentes juegan en estas instalaciones, que porcentaje de usuarios 
ha pagado el precio especial para residentes y que porcentaje para público en 
general”. 
 
El batle contesta que la partida pressupostària és 313 01 T06,  que s’han ingressat 
400 euros fins a data d’avui i hi ha una previsió d’ingressar 450 euros més i que tots 
els jugadors o els que fan les reserves són residents a Santanyí.     
 
Jaume Amengual entrega al batle una nota sobre el percentatge de les retribucions 
de diferents batlies sobre el màxim legal, d’ajuntaments similars a Santanyí, i és el 
batle de Santanyí el de major percentatge. 
 
Jaume Amengual entrega també al batle una còpia dels estatuts del seu partit. 
 
Julio Fuster indica que atès que en algunes juntes de govern apareixen 
observacions d’intervenció de despeses sense pressupost previ, demana que 
s’adoptin mesures per tal d’evitar-ho.  
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José Roig manifesta que en “la junta de gobierno del pasado 24 de julio se acordó 
el pago de 542.070,38 euros a favor de Margarita Barceló Nigorra, y de la misma 
cantidad a favor de Juana Ana Barceló Nigorra. Este Ayuntamiento està obligado a 
pagar 4.062.106,15 euros más los correspondientes intereses, por la expropiación 
forzosa de dos parcelas ubicadas en la calle Bernat Vidal i Tomás de Santanyí, ya 
que el justiprecio fijado por el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de les Illes 
Balears, no fue recurrido por el Ayuntamiento de Santanyí. Hasta el pago 
autorizado el pasado 24 de julio se estaban generando unos 17.000 euros de 
intereses mensualmente, la friolera de 240.000 euros anuales solo en intereses. La 
situación tiene visos de empeorar en las pròximes semanas, ya que las Hermanas 
Barceló Nigorra sí han recurrido el justiprecio y es posible que acabe fijándose en 
una cantidad entre los siete y ocho millones de euros, lo que automàticament 
incrementaria los intereses adeudados. Señor Alcalde, cuando pensaba informar al 
pueblo de esta situación que va a marcar la vida de todos los ciudadanos durante 
los próximos años, ya que somos los habitantes del termino municipal de Santanyí 
los que nos tendremos que hacer cargo de estas cantidades mareantes. Los pagos 
a las Hermanas Barceló Nigorra van a marcar sin duda los presupuestos 
municipales los próximos años. ¿Piensa subir aún más los impuestos a los 
ciudadanos, ya desesperados por la terrible presión fiscal a la que nos viene 
sometiendo este equipo de gobierno en los últimos años? ¿Piensa reducir cargos 
de confianza o salarios del equipo de gobierno para minimitzar el impacto? Y por 
último, ¿piensan asumir responsabilidades políticas? El señor Miquel Vidal ya no 
està sentado en esta silla para dar la cara, su falta de talante negociador nos ha 
llevado a esta situación. ¿Cree usted Señor  Alcalde que alguno de los asesores 
que tenia el señor Vidal en la legislatura 2007-2011, o alguno de sus teniente de 
alcalde, o alguien de su equipo de gobierno en esta legislatura debería asumir 
responsabilidades políticas? Y por último, no cree que debería usted afrontar el 
problema en lugar de esconderse y ya que los ciudadanos del término municipal de 
Santanyí vamos a tener que afrontar unos pagos mareantes, por lo menos debería 
usted buscar una financiación ventajosa, pagar la deuda y reducir la sangria de 
intereses que se está generando mes  a mes, estamos pagando intereses que 
rondan el 4%, el Ayuntamiento puede conseguir financiación al 0,5% 
aproximadamente, usted es economista señor Alcalde, puede ahorrar más de 
120.000 euros al año del dinero de los contribuyentes, ¿a que estamos 
esperando?”. 
 
El batle assenyala que aquest expedient de les germanes Barceló té més de 
catorze anys i el va iniciar una altra corporació anterior. Que l’origen d’aquesta 
situació prové de l’any 1984 quan es varen aprovar les NNSS i es va qualificar  un 
terreny seu com a mercat cobert. Que hi ha hagut moltes negociacions i elles varen 
començar amb una primera valoració de 18.000.000 euros i les negociacions s’han 
romput diverses vegades. Que el Tribunal d’Expropiació va dictaminar al seu dia i 
ara hi ha un recurs contenciosoadministratiu. Que en aquest moment no hi ha 
obligació de pagar-ho tot i s’ha pagat el que és obligatori. Que hi cap la possibilitat 
de recuperar part o tots els doblers de l’expropiació amb la venda dels terrenys. 
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Que hi ha d’altres municipis amb problemes similars i molt més greus que Santanyí, 
com per exemple Valldemossa, Sóller  i Manacor. I finalment vol deixar molt clar 
que no pujarà els imposts per aquesta qüestió.      
 
El batle respecte dels sous d’aquest Ajuntament indica els sous més alts que s’han 
posat a altres municipis, a l’Ajuntament de Palma, la presidenta del Parlament i a 
direccions generals i assessors del Govern. 
 
El batle respecte de les observacions d’intervenció assenyala que procuren atendre  
aquestes observacions i així s’ho han imposat a les bases d’execució del 
pressupost, i es tracta de coses petites. 
 
Jaume Amengual indica que ell parla de percentatges de sous i que al proper Ple 
durà mes dades.   
 
 
13. DACIÓ DE COMPTE DE DIVERSES QÜESTIONS I ASSUMPTES GENERALS. 
 
13a.- El departament d’intervenció dóna compte de l’aprovació per decret de batlia 
de 13 d’abril de 2015, de l’expedient núm. 6 de modificació de crèdits en el 
pressupost municipal de 2015, per generació de crèdits. 
 
13b.- El departament d’intervenció dóna compte de l’aprovació per decret de batlia 
de 15 de juny de 2015, de l’expedient núm. 7 de modificació de crèdits en el 
pressupost municipal de 2015, per transferència de crèdits. 
 
13c.- El departament d’intervenció dóna compte de l’aprovació per decret de batlia 
de 15 de juny de 2015, de l’expedient núm. 8 de modificació de crèdits en el 
pressupost municipal de 2015, per transferència de crèdits. 
 
13d.- El departament d’intervenció dóna compte de l’aprovació per decret de batlia 
de 2 de juliol de 2015, de l’expedient núm. 9 de modificació de crèdits en el 
pressupost municipal de 2015, per transferència de crèdits. 
 
 
14. PRECS I PREGUNTES 
 
Jaume Amengual demana que “ateses les instàncies que no s’han contestat 
demanant informació ens agradaria saber, per una banda, el motiu de no haver 
contestat les instàncies, i de l’altra, en quin punt es troba el tema de l’aigua?”.   
 
Angel Quintela demana a la regidora de platges que “hem tingut queixes de veïnats 
en relació al nombre d’hamaques que es troben quan arriben a la platja, per 
exemple Cala Gran. Quines mesures pren l’Ajuntament de Santanyí per controlar 
les concessions de platges?”. I considera que els adjudicataris haurien de tenir a la 
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vista dels clients un cartell segellat per l’Ajuntament amb els preus del lloguer dels 
patins i de les hamaques i en els quiosquets haurien de tenir exposats els preus 
autoritzats per la Conselleria de Turisme.  
 
Aina Nadal demana que “ens han fet arribar queixes perquè al carrer Manuel de 
Falla es va retirar un contenidor de fems sense previ avis als veïnats.  
Ens agradaria saber el motiu d’aquesta decisió i per quina o quines raons no s’ha 
fet saber als veïnats que n’han patit les molèsties?”. 
 
Jaume Amengual demana que “estam al corrent dels canvis que hi ha hagut de 
personal en aquest Ajuntament. Sabem que els antics “assessors” o personal 
eventual han estat reubicats en diferents àrees. Quins criteris de selecció s’han 
seguit en aquestes contractacions?”. 
 
Angel Quintela demana a la batlessa de Cala d’Or que “el poliesportiu del costat del 
col·legi necessita una remodelació urgent i ens agradaria saber si aquesta és una 
de les prioritats d’acció de govern. Si és així, ens agradaria saber quines són les 
feines previstes i els terminis d’execució de la mateixa?”. 
 
Aina Nadal demana que “hem sabut que darrerament hi ha problemes per poder 
accedir a la platja des Caragol pels habitants del municipi que no són residents dels 
nuclis des Llombards i de Santanyí. Ens agradaria saber si l’Ajuntament ha intentat 
mediar en aquest assumpte per tal de trobar-hi una solució?”. 
 
Jaume Amengual demana al regidor del Consell de la Infància i l’Adolescència que 
“ara que estam a punt de començar el curs ens interessa saber en quin estat es 
troba el Consell de la Infància i l’Adolescència,  quins són els projectes que es 
plantegen?”. 
 
Angel Quintela demana que “tenim constància que a Cala d’Or hi ha cartells que 
donen la benvinguda a l’entrada del poble i sortint cap a Cala Egos escrits en 
castellà, alemany i anglès i ens agradaria saber el motiu de per què no estan escrits 
també en català?”. 
 
Aina Nadal demana que “ens hem adonat que algunes comportes del clavegueram 
del carrer Rafalet s’han asfaltat i ens agradaria saber quins informes tècnics avalen 
aquestes intervencions?¨. 
 
Jaume Amengual demana a la regidora de cultura dues qüestions. “Per una banda, 
vàrem veure els panells del festival de música una mica caducats perquè pocs dies 
abans de Sant Jaume encara estava anunciat el concert de dia 3 de juliol de Cala 
Figuera, qui n’és el responsable? Pensam que ja que es treuen aquests panells 
haurien d’estar actualitzats sempre, de la mateixa manera que trobam que hi ha 
espai suficient com per anunciar esdeveniments d’altres disciplines culturals. Per 
altra banda, compartim al 100% les paraules de l’editor d’Adia edicions Pau Vadell 
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quan li va demanar, de manera pública, la creació d’un premi de narrativa que 
acompanyi el premi Bernat Vidal i Tomás de poesia; ens va parèixer que vostè la 
contemplava amb bona cara i com que un servidor ja va demanar la creació de 
premis de narrativa la legislatura passada, ens agradaria saber si aquesta proposta 
pot ser estudiada per portar-la a terme?”. 
 
Julio Fuster assenyala que respecte de l’aigua, mentrestant no millori la qualitat de 
l’aigua s’hauria de rebaixar el preu, que hi ha platges amb excés d’hamaques i 
parasols, i que hi ha uns contenidors de recollida de roba usada de Cáritas i d’una 
empresa privada, que preferirien que només recollís Cáritas o una altra ONG.  
 
José Roig planteja les següents qüestions: 
 
“La situación de las instalaciones deportivas anexas al Colegio de Cala d’Or es 
lamentable, creo que el PSOE pregunto por el estado de dichas instalaciones en la 
pasada legislatura, pero nada ha cambiado, en los últimos días hemos visto en las 
redes sociales fotografías alarmantes de estas instalaciones, no solo por el mal 
estado sino por los problemas de seguridad, hemos visto cables eléctricos a la vista 
sin ninguna protección, juntas de dilatación rotas y mucha suciedad. Piensan 
arreglar estas instalaciones? Piensan por lo menos mejorar la seguridad de los 
niños y no tan niños que usan estas instalaciones?”.    
   
“Durante el pasado pleno estuvimos hablando sobre la situación laboral de los 
cargos de confianza de la pasada legislatura, Lluc Verger Rigo, Juan Martínez y 
Angela García Vidal. Usted nos comentó  que estaban en el paro, creo recordar que 
sus palabras fueron, “”estan sense feina, si qualqú està interessat les poden donar 
feina ...”” Yo le propuse una apuesta, un cafetito a que en unos meses los tres 
estarían trabajando nuevamente para el Ayuntamiento, usted no aceptó el reto y 
parece claro que disponía de información privilegiada. ¿Nos puede informar en que 
condiciones se ha contratado a estas tres personas? ¿Que tipo de contrato, 
duración, salario, definición del puesto de trabajo, etc.? ¿Por qué no disponemos de 
una bolsa de trabajo para cubrir los puestos de trabajo? ¿No sería mejor solución 
contratar con criterios objetivos que con el único criterio de el más enchufado 
primero?”. 
 
Finalment demana per l’excés d’hamaques a les platges i si hi ha una denúncia per 
aquest motiu a la platja de Cala Gran?. 
 
El batle contesta que hi ha actes de la Demarcació de Costes i de l’Ajuntament 
respecte de l’excés d’hamaques a les platges. Que no s’ha llevat cap contenidor 
perquè el supermercat de Manuel de Falla ho té com a gran generador. Que l’accés 
a la platja des Caragol és privat i no és competència de l’Ajuntament i per tant no és 
una decisió municipal. Que el Consell de la Infància i de l’Adolescència va fer una 
reunió fa uns dos mesos, que ara s’ha d’esperar a la nova representació que ha de 
sorgir el mes de setembre i que hi ha aquest mateix mes una reunió a Madrid amb 
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Unicef. Que les comportes del clavegueram del carrer Rafalet de Santanyí han 
quedat un poc més baixes i fan renou, per la qual cosa els veïnats s’han queixat, i 
com que una soldadura no basta s’ha posat una capa fineta d’asfalt. Que els 
panells informatius d’actes culturals no dóna temps a canviar-los. Que els cartells 
de Cala d’Or estan consensuats amb l’Associació Hotelera i hi ha més cartells en 
català. Que les pistes esportives del col·legi de Cala d’Or s’intentaran ampliar i la 
policia vigila la zona perquè es fa botellot i s’intenta evitar. Que els contenidors de 
roba en principi creu que són tots d’ONGs però que mirarà aquesta qüestió. Que el 
personal que s’ha agafat s’ha fet com marca la llei i mitjançant el SOIB. Que té 
estudis i conversacions amb empreses respecte del subministrament d’aigua i una 
possible connexió entre nuclis de població, que aquest problema és molt general a 
Mallorca i més a la nostra zona, que no té més capacitat de subministrament, que el 
preu de l’aigua és difícil de canviar i demanarà ajuda al Govern per aquesta 
matèria. 
 
Jaume Amengual demana perquè no es contesten els escrits i el problema és 
l’obscurantisme del batle que no mostra cap estudi i repeteix any rere any el mateix. 
Quines actuacions ha fet el Consell de la Infància i de l’Adolescència?. Que els 
panells informatius d’actes culturals han passat fins a 26 dies sense actualitzar i 
que li agradaria que contestàs el regidor de cada àrea a qui han fet la pregunta. 
 
José Roig demana si estan satisfets amb això de la platja des Caragol i si no 
creuen que haurien de poder anar-hi tots els de Santanyí encara que no sigui un 
tema municipal?. 
 
El batle contesta que li agradaria molt que hi poguessin anar tots però que hi ha 
saturació d’aparcaments i de circulació de vehicles i la propietat ha pres aquesta 
decisió. I que del Consell de la Infància i de l’Adolescència s’han fet moltes coses 
de les que s’han demanat. Que respecte de l’aigua no és obscur i es va fer una 
reunió a la qual ells no hi varen assistir i a la qual es va explicar tot.  
 
 
I sense que hi hagi més assumptes per tractar, el batle aixeca la sessió a les  17,25 
hores, de la qual, com a secretari, n’estenc aquesta acta. 


