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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE LA CORPORACIÓ 
MUNICIPAL DIVENDRES DIA 15 D’ABRIL DE 2016  
 
A la sala de sessions de la Casa Consistorial de Santanyí, dia quinze d’abril de dos 
mil setze, degudament convocats i notificats en forma de l’ordre del dia, es 
reuneixen sota la presidència del batle, Llorenç S. Galmés Verger, les persones que 
a continuació es relacionen, que integren la majoria de la Corporació municipal, per 
celebrar sessió ordinària. Quan són les 15 hores, la Presidència declara obert 
l’acte. Hi manca María Pons Monserrat que ha excusat la seva absència. 
 
Llorenç Sebastià Galmés Verger (PP) 
Ricarda Margarita Vicens Schluhe (PP) 
Bárbara Xamena Bordoy (PP) 
María Inmaculada Sánchez Alloza (PP) 
Antoni Matas Blanch (PP) 
Miguel Contestí Burguera (PP) 
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 
 
 
Faltant a l’inici de la sessió María Inmaculada Sánchez Alloza. 
 
 
1. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió de 12 de febrer de 2016. 
 
 
2. DACIÓ DE COMPTE DE DECRETS DE LA BATLIA 
 
Es dóna compte dels decrets 59/2016, de 10 de febrer, fins al 169/2016, de 12 
d’abril, del Llibre de resolucions generals de la batlia. 
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3. APROVACIÓ CONVOCATÒRIA IV PREMI VILA DE SANTANYÍ FRANCISCO 
BERNAREGGI D’ARTS VISUALS 2016   
 
Vista la convocatòria i les bases de l’esmentat premi, i atès l’informe de conformitat 
de la intervenció municipal; d’acord amb el dictamen favorable de la comissió 
informativa d’aquest Ajuntament, s’acorda per unanimitat l’aprovació.  
 
 
4. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL 
CONSELL DE MALLORCA EN MATÈRIA D’EMERGÈNCIES, PREVENCIÓ I 
EXTINCIÓ 
 
Vist el conveni esmentat, que suposa la cessió gratuïta al Consell de Mallorca de 
l’ús exclusiu d’uns terrenys a Santanyí per ubicar i construir les instal·lacions 
necessàries destinades al servei d’emergències, prevenció i extinció d’incendis a la 
comarca de Migjorn, referència cadastral 1359245ED1515N0001OP, finca registral 
3819, situat al carrer Bernat Vidal i Tomás núm. 68 de Santanyí, d’una superfície de 
5.180,97 m2 , dels quals 715,73 m2 destinats a vial i 4465,24 m2 destinats a zona 
de serveis; atès que aquests terrenys son bens patrimonials d’aquest Ajuntament i 
atès que la finalitat d’aquesta cessió es positiva en benefici dels habitants d’aquest 
municipi; atesos els articles 109.2 i 110.1 del Reglament de bens de les entitats 
locals. 
 
Atès que aquesta cessió va ser aprovada inicialment en sessió plenària del dia 12 
de febrer passat. 
 
Atesos els informes de l’arquitecte municipal i de la intervenció municipal. 
 
Atès que l’aprovació inicial ha estat exposada al públic en la forma reglamentària  
sense que s’hagin presentat reclamacions o al·legacions. 
 
D’acord amb el dictamen favorable de la comissió informativa d’aquest Ajuntament, 
s’acorda per unanimitat  l’aprovació definitiva del conveni esmentat que comporta la 
cessió dels terrenys assenyalats i donar compte d’aquesta cessió al Consell de 
Mallorca ja que no es necessari sol·licitar autorització perquè el valor dels terrenys 
no excedeix del 25% dels recursos ordinaris del pressupost anual d’aquest 
Ajuntament. 
 
 
5. RENÚNCIA A L’ADHESIÓ AL PORTAL DE TRANSPARÈNCIA DEL MINHAP 
 
Vista l’adhesió a aquest portal de transparència del Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques aprovat en sessió plenària de 13 d’agost de 2015, i 
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vistes les dificultats tècniques que s’han trobat els serveis tècnics municipals per 
poder operar en aquest portal, d’acord amb el dictamen favorable de la comissió  
 
 
 
informativa d’aquest Ajuntament, s’acorda per unanimitat l’aprovació de renunciar a 
aquesta adhesió.  
 
Jaume Amengual assenyala que entén les dificultats existents en aquest sentit que 
va manifestar el secretari i votarem a favor de la renúncia, perquè pensam que 
l’objectiu més important en aquesta matèria és l’elaboració d’un portal de 
transparència municipal, i una vegada estigui acabat i en funcionament serà el 
moment de plantejar-se altres accions o projectes en matèria de transparència, 
però com a mínim ja estarem a l’alçada de molts ajuntaments de Mallorca que 
desgraciadament en aquest tema ens superen clarament.   
 
Julio Fuster i José Roig manifesten que estan completament d’acord amb el que ha 
dit Jaume Amengual. 
 
 
6. APROVACIÓ DE LA GUIA D’ACTUACIÓ DELS SERVEIS SOCIALS DAVANT 
UN DESNONAMENT    
 
Vista aquesta guia realitzada pels tècnics del departament de Serveis Socials 
d’aquest Ajuntament; d’acord amb el dictamen favorable de la comissió informativa 
d’aquest Ajuntament, s’acorda per unanimitat l’aprovació. 
 
Jaume Amengual manifesta que vol fer constar en acta que el passat dia 7 de març 
varen registrar una moció demanant precisament una guia o protocol d’aquestes 
característiques. Que en vista que s’ha accelerat la seva redacció, de la qual han 
participat activament, han retirat la proposta perquè tanmateix ja ha resultat 
efectiva.  
 
 
7. EXECUCIÓ DE LA SENTÈNCIA 285/2013 RESPECTE DE LA SANCIÓ 
IMPOSADA A L’ENGINYER DIRECTOR DE LA GRAVERA SA CREU  
 
Vist el dictamen jurídic del lletrat d’aquest Ajuntament, Agustí Cerveró Sánchez-

Capilla, que literalment diu:  

“Don Llorenç Sebastià Galmés Verger, alcalde-presidente del Ayuntamiento de 

Santanyí, requiere al letrado que suscribe para que redacte un informe jurídico 

sobre el procedimiento para ejecutar las Sentencias 285/2013, de día 27 de marzo, 

y la 61/2014, de día 12 de noviembre, dictadas por la Sala de lo Contencioso-

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears.  
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Según la normativa de aplicación, se considera que procede la contestación de 

conformidad con el siguiente DICTAMEN:  

 

 

PRIMERO. La Sentencia 285/2013.  

El fallo de la Sentencia 285/2013, dictada día 27 de marzo, es del siguiente 

contenido literal:  

“F A L L A M O S  

1º) ESTIMAR el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal 

del AYUNTAMIENTO DE SANTANYI contra la sentencia Nº 369, de fecha 8 de 

octubre de 2012 dictada por el llmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de lo 

Contencioso-Administrativo Nº 2 de, la cual se REVOCA PARCIALMENTE y en su 

lugar se acuerda que la sanción de multa a imponer a D. ANTONIO ANGEL 

SANTIAGO RAMIREZ debe quedar fijada en la cantidad de 17.500 €. 2º) No ha 

lugar a expresa imposición de costas de esta alzada.  

Contra la presente resolución no cabe recurso ordinario.”  

         

SEGUNDO. La Sentencia 561/2014.  

El fallo de la Sentencia 561/2014, dictada día 12 de noviembre, es del siguiente 

contenido literal:  

“F A L L A M O S  

1º) ESTIMAR el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal 

del AYUNTAMIENTO DE SANTANYI contra la sentencia Nº 199, de fecha 14 de 

mayo de 2014 dictada por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de lo 

Contencioso-Administrativo Nº 3 de Palma, QUE SE REVOCA y en su lugar se 

acuerda:  

A) DESESTIMAR el recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. 

ANTONIO ÁNGEL SANTIAGO RAMÍREZ contra el acuerdo nº 7 del Pleno del 

Ayuntamiento de Santanyí, adoptado en sesión celebrada el 12 de agosto de 2010, 

por el que se procedió a la aprobación definitiva del Proyecto de consolidación del 

talud y posterior restauración del camino de acceso al Santuario de Consolació, 
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afectado por el derrumbe de fecha 24 de agosto de 2007 en la cantera de Sa Creu, 

así como su Estudio de Impacto Ambiental. B) DECLARAR conforme a derecho el  

 

 

acto impugnado en cuanto afecta al recurrente. 2º) No ha lugar a expresa 

imposición de costas en ninguna de las dos instancias. Contra la presente 

resolución no cabe recurso ordinario.”  

En el fundamento de derecho quinto de esta sentencia se explicita la 

responsabilidad del Sr. Antonio Ángel Santiago Ramírez, ingeniero técnico, titular 

del DNI núm. 52.540.111-S y domiciliado en 29018-Málaga, calle Olmos, núm. 11 

7, con teléfono móvil 628.485.163 y correo electrónico: 

antoniodesantiago06@hotmail.com.  

 

Reproducimos, pues, el fundamento jurídico quinto, con el siguiente tenor literal:  

“QUINTO. LA RESPONSABILIDAD DEL INGENIERO DIRECTOR.  

Por último se invoca que ninguna responsabilidad de asunción del coste de la 

restauración puede derivarse al aquí recurrente D. ANTONIO ANGEL SANTIAGO 

RAMÍREZ, que era el director facultativo de la cantera y sus competencias eran las 

relativas al funcionamiento técnico de la explotación minera de conformidad con la 

legislación sectorial, pero en modo alguno era responsable de que la empresa 

cumpliese con la obligación de recabar la licencia de actividades cuya ausencia 

determinó la sanción.  

No obstante, este mismo argumento ya fue invocado en el recurso contencioso-

administrativo que interpuso el Sr. Santiago contra la resolución que le imponía 

sanción y obligación de restauración, siendo desestimado por sentencia Nº 369, de 

fecha 8 de octubre de 2012 dictada por el Ilmo Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de 

lo Contencioso-Administrativo Nº 2 de Palma. Esta sentencia fue consentida por el 

Sr. Santiago y únicamente apelada por el Ayuntamiento en el aspecto que afecta a 

la cuantía de la sanción (finalmente fijada en 17.500 €).  

Recordemos que la resolución sancionadora, ya firme, declaró al Sr. Santiago –

como ingeniero Director de la Explotación-responsable solidario en una tercera 
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parte, de los daños ocasionados por la explotación de la cantera clandestina a 

carretera de acceso al Oratorio de la Consolació y al restablecimiento del equilibrio  

 

medioambiental, de forma que viene obligado a sufragar los gastos en una tercera 

parte de la reconstrucción del talud para la restitución del camino bajo las órdenes 

y dirección del ingeniero municipal de caminos canales y puertos y con la 

intervención de la Dirección General de Industria.  

Así pues, no cabe sino remitirnos a lo entonces resuelto.Procede así, la 

desestimación del recurso contencioso-administrativo”. 

 

La propia sentencia 561/2014 proclama que el proyecto de consolidación del talud 

y posterior restitución del camino al Santuari de Consolació tiene un presupuesto 

de 1.229.863,47 euros, por lo que Don Antonio Ángel Santiago Ramírez “viene 

obligado a sufragar los gastos de una tercera parte”, esto es la cantidad de 

409.954,49 euros.  

Se adjunta una copia de ambas sentencias, para mayor comprensión del dictamen.  

 

TERCERO.-Cobro de la deuda al ayuntamiento.  

La consecuencia judicial es clara y concreta, Don Antonio Ángel Santiago Ramírez 

debe al Ayuntamiento de Santanyí la cantidad de 427.454,49 euros (17.500 + 

409.954,49).  

Esta deuda no ha prescrito, por lo que, de conformidad con el convenio suscrito 

entre la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y el Excmo. Ayuntamiento de 

Santanyí para la recaudación en período voluntario y ejecutivo de diversos tributos 

locales y otros ingresos, otorgado el día 31 de marzo de 1987, y debidamente 

aprobado por el pleno de la corporación, en su sesión de día 12 de febrero de 

1987, corresponde requerir al recaudador para que proceda, en cumplimiento de la 

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y del Real Decreto 939/2005, 

de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, a 

tramitar el correspondiente procedimiento de apremio, y ejecutar, en su caso, el 
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embargo de los bienes y derechos que procedan, siempre que el requerido no 

hubiera pagado la deuda en el plazo otorgado.  

Al importe de la deuda se le añadirán los recargos e intereses de aplicación.  

 

 

CUARTO.-Sobre la ejecución de sentencias  

Conforme al artículo 117.3 de la Constitución Española, "el ejercicio de la potestad 

jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, 

corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las 

leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas 

establezcan".  

Se configura aquí nuestro actual sistema de ejecución de sentencias como una 

competencia exclusiva de los Jueces y Tribunales en detrimento de la  

Administración Pública.  

Según establece la Exposición de Motivos de la Ley de la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa:  

"el punto de partida reside en la imperiosa obligación de cumplir las resoluciones 

judiciales y colaborar en la ejecución de lo resuelto, que la Constitución prescribe, y 

en la potestad de los órganos judiciales de hacer ejecutar lo juzgado, que la propia 

Constitución les atribuye. Prescripciones que entroncan directamente con el 

derecho a la tutela judicial efectiva (...). La negativa, expresa o implícita, a cumplir 

una resolución judicial constituye un atentado a la Constitución frente al que no 

caben excusas".  

A su vez, el artículo 118 de la Constitución Española dispone, como un deber 

constitucional, que "es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones 

firmes de los Jueces y Tribunales, así como prestar la colaboración requerida por 

estos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto". Este precepto se 

desarrolla en el artículo 17.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial al señalar que 

"las Administraciones Públicas, las Autoridades y funcionarios, las Corporaciones y 

todas las entidades públicas y privadas, y los particulares, respetarán y, en su 

caso, cumplirán las sentencias y demás resoluciones judiciales que hayan ganado 
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firmeza o sean ejecutables de acuerdo con las leyes"; asimismo el artículo 103.2 

de la Ley jurisdiccional señala, más específicamente, que "las partes están  

 

 

 

obligadas a cumplir las sentencias en la forma y términos que en éstas se 

consignen".  

Por tanto, una vez firme la sentencia ésta resulta imperativa, sin necesidad de 

acuerdo o decisión posterior sobre la que deba pronunciarse órgano municipal 

alguno, excepto para ordenar su cumplimiento, que también puede consistir en la 

emisión de un acto o la práctica de una actuación jurídicamente obligatoria, ya que 

la sentencia ha de llevarse a puro y debido efecto y practicar lo que exija el 

cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo, competencia ésta 

meramente ejecutiva que, en la Administración Local, sin necesidad de acudir a la 

cláusula residual del artículo 124.4.n) de la Ley Reguladora de las Bases del 

Régimen Local, es indudable corresponde a la Alcaldía en cuanto representa al 

Ayuntamiento y tiene atribuida la dirección de la administración municipal, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 124.4 a) y b) de la Ley 7/1985, de 2 de 

abril. Aún más, el propio cumplimiento de los acuerdos de los órganos ejecutivos 

del Ayuntamiento es competencia de la Alcaldía, conforme prevén los artículos 

124.f) y 22.1.r) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 

Régimen Local, cuando establecen, entre las funciones del alcalde "ordenar la 

publicación, ejecución y cumplimiento de los acuerdos de los órganos ejecutivos 

del ayuntamiento". Así pues, también por este motivo existe razón suficiente para 

sostener la competencia de la Alcaldía en el cumplimiento de las sentencias firmes 

y la incompetencia de quien tampoco la tiene para ordenar la ejecución y el 

cumplimiento de sus propios acuerdos.  

Ello no es óbice para que el Pleno del Ayuntamiento de Santanyí tenga  

debido conocimiento del estado de la ejecución de las Sentencias 285/2013, de 27  

de marzo, y 561/2014, de 12 de noviembre, de constantes referencias.  
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Como conclusión, se considera que procede que el Alcalde dé cuenta al Pleno de 

la orden de la Alcaldía al recaudador para que, en ejecución de las Sentencias 

285/2013 y 561/2014, proceda a la tramitación del correspondiente procedimiento 

de apremio, contra Don Antonio Ángel Santiago Ramírez, para el cobro de la  

 

 

cantidad de 427.454,49 euros (17.500 + 409.954,49), y ejecutar, en su caso, el 

embargo de los bienes y derechos que procedan, siempre que el requerido no 

hubiera pagado las deudas en el plazo otorgado.  

Del resultado de este procedimiento de recaudación ejecutiva también se dará 

cuenta al Pleno de la corporación.  

Este es mi dictamen, que someto a cualquier otro mejor fundamentado en 

Derecho”. 

 

D’acord amb el dictamen favorable de la comissió informativa d’aquest Ajuntament, 

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

APIB i EL PI), instar a la batlia l’execució de la sentència 285/2013 i requerir de 

Antonio Angel Santiago Ramírez, director facultatiu de la gravera Sa Creu,  el 

pagament de 17.500 euros, i de no efectuar-lo en el termini reglamentari, 

encarregar a  l’Agència Tributària de les Illes Balears el seu cobrament mitjançant 

el procediment administratiu de constrenyiment corresponent.  

 

Jaume Amengual indica que no entén què es vota en aquest apartat.  
 
El batle manifesta que des del primer dia es va decidir a dur al Ple tot el tema 
relacionat amb la gravera i l’enfonsament del camí de Consolació. 
Julio Fuster assenyala que si hi ha sentència s’ha d’executar. 
 
José Roig diu que es varen haver de tornar part de les multes que es varen posar 
per part de l’Ajuntament, que no entén a que ve ara aquesta execució de sentència, 
que pareixia que l’enginyer havia desaparegut i que vol pagar la multa quan tengui 
feina en obrir la pedrera. 
    
El batle contesta que des de fa molt de temps s’ha intentat contactar amb l’enginyer 
i va ser a final d’any quan ell es va posar en contacte amb l’Ajuntament i hi va haver 
una reunió el mes de desembre, on deia que s’havia assabentat del tema per un 
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diari i no pel seu advocat. Que hi ha de moment dues sentències i anima que es 
tramitin totes les llicències i permisos necessaris per posar en marxa la qüestió, ja 
que l’Ajuntament és el primer interessat que s’arregli aquesta situació.   
 
 
 
 
 
8. MOCIÓ D’ALTERNATIVA PER A LA DECLARACIÓ DE MUNICIPI OPOSAT A 
LES PROSPESCCIONS D’HIDROCARBURS A LES ILLES BALEARS   
 
Vista la moció de referència que diu: 
 
“Marea Blava Mallorca (MBM) és una plataforma constituïda per diverses entitats 
empresarials, medioambientalistes i socials de Mallorca unides per la preocupació i 
la lluita contra els projectes de prospeccions d’hidrocarburs que amenacen el medi 
ambient i les principals indústries de l'economia balear, com el turisme i la pesca. 
Aquesta preocupació es veu agreujada per dos motius fonamentals: l'exemple de 
les conseqüències d'accidents en plataformes d'extracció en aigües profundes com 
el de la plataforma Deepwater Horizon en el Golf de Mèxic al 2010, els efectes del 
qual perduraran durant dècades; i la falta de responsabilitat civil i econòmica que 
exigeix la legislació actual com s'ha demostrat en el cas del Prestige, deixant, això 
sí, greus conseqüències en el medi ambient i en l'economia, especialment en el 
sector pesquer i en el turístic.  
 
En aquests moments la dependència energètica dels combustibles fòssils importats 
que sofreix l’Estat espanyol llastra la seva balança econòmica. En línia amb les 
recomanacions europees i internacionals, la forma de solucionar aquest problema 
passa per invertir en el major ben energètic de l’estat: l'eficiència, l'estalvi energètic 
i les energies renovables. Les previsions sobre el volum del petroli existent en el 
Mediterrani resoldrien aquesta dependència energètica en un percentatge tan 
insignificant, que no justifiquen en absolut l'enorme risc que per a l'ecosistema i 
l'economia suposarien les prospeccions. 
 
Actualment la denegació d'un projecte no significa la protecció del territori afectat, 
per la qual cosa seguidament es pot iniciar una altra petició de projecte de 
prospecció. Per això és necessària una Llei que declari el Mediterrani espanyol com 
a zona lliure de prospeccions i extracció d'hidrocarburs. 
 
Per tot això proposem que s’aprovi la present moció i es prenguin els acords 
següents: 
 
1. Declarar Santanyí com Municipi oposat a les prospeccions d'hidrocarburs a les 
Illes Balears, defensant un canvi de model energètic més sostenible. 
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2. Donar suport a totes les iniciatives dirigides a aturar les prospeccions 
promogudes des d'entitats, plataformes i ciutadania preocupada per la sostenibilitat 
del nostre medi natural, econòmic i social. 
 
3. Signar el Document de Compromís per aconseguir una Llei per a la declaració 
del Mediterrani occidental com a zona lliure de prospeccions d’hidrocarburs 
(document adjunt a aquesta moció)”. 
 
 
 
D’acord amb el dictamen favorable de la comissió informativa d’aquest Ajuntament,  
s’acorda per unanimitat la seva aprovació.  
 
Jaume Amengual manifesta que en primer lloc celebren que aquesta moció tengués 
el suport de tots els grups polítics a la comissió. Certament, no hauria de fer falta 
haver de tractar temes com aquests, per la seva evidència. Volen fer constar en 
acta que Aliança Blava de Mallorca és una plataforma constituïda per diverses 
entitats empresarials, medioambientalistes i socials de Mallorca unides per la 
preocupació i la lluita contra els projectes de prospeccions d’hidrocarburs que 
amenacen el medi ambient i les principals indústries de l'economia balear, com el 
turisme i la pesca. Aquesta plataforma s’ha posat en contacte amb distintes 
agrupacions polítiques per tal de presentar mocions en els seus respectius 
ajuntaments. En aquest sentit, exposa que se senten honorats que s’hagin adreçat 
a ells com a portaveus d’aquest document.  
 
 
9. MOCIÓ DEL PI RESPECTE DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA A LES SESSIONS 
DEL PLE  
 
Vista la moció de referència que diu: 
 
“La participació ciutadana és un element cabdal de les democràcies 
contemporànies. La seva importància està recollida per l'ordenament jurídic d'àmbit 
europeu, estatal i autonòmic. La Carta Europea de l'Autonomia Local; els articles 
9.2 i 23.1 de la Constitució Espanyola i l'article 15 de l'Estatut  d'Autonomia de les 
Illes Balears confereixen a la participació ciutadana un caràcter central en la vida 
pública. La participació ciutadana és un principi i un dret. És una obligació de les 
administracions públiques fomentar-la.  
 
Sense posar en dubte el sistema de democràcia representativa contemporània, 
podem afirmar que l'excés de rigidesa i tecnificació amb el qual s'ha desenvolupat, 
ha duit com a conseqüència un sentiment de desafecció amb la democràcia 
representativa que s'ha concretat en fenòmens com: l'abstenció, la desafecció pels 
afers públics i l'aparició de noves forma de participació no convencionals, radicals i 
potencialment perilloses.  
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La participació ciutadana s'ha d'entendre com la participació de la ciutadania en les 
diferents administracions i els seus òrgans de Govern. Aquesta participació és més 
important, si cap, en l'àmbit local; per la proximitat entre l'àmbit de competència 
d'aquestes administracions i les seves arrels de sobirania.      
 
Per tot això i en desenvolupament de la normativa legal existent presentem els 
següents 
 
ACORDS 
 
 
1) Que, amb caràcter immediat, es creï dins l'ordre del dia de les sessions del Ple 
de l'Ajuntament de Santanyí un punt anomenat Participació ciutadana. 
 
2) Que qualsevol ciutadà o ciutadana resident al municipi de Santanyí pugui 
intervenir al Ple dins el darrer punt de l'ordre del dia esmentat a l'apartat anterior, 
sempre que es compleixin les següents condicions: 
 
- Que la intervenció hagi estat prèviament sol·licitada amb un termini no inferior a 
72 hores abans de la celebració del Ple; adjuntant una exposició raonada de 
l'interès directe i el motiu pel qual es considera que la temàtica ha de ser tractada al 
Ple.  
 
- Que la temàtica de la seva intervenció atengui a qüestions d'interès general o que 
afecti un col·lectiu i no sigui tan sols d'interès individual. 
 
- Que la intervenció tingui una durada màxima determinada de 5 minuts; sent 
potestat del batle ampliar la seva durada per motius d'interès o cortesia.     
 
3) Que les convocatòries del Ple i ordres del dia siguin donats a conèixer amb una 
antelació no inferior a 96 hores, per qualsevol mitjà adient i a l'abast de l'Ajuntament 
de Santanyí. 
 
4) Que es doni publicitat als presents acords”.  
 
María I Sánchez Alloza s’incorpora a la sessió en aquest  punt, essent les 15,25 
hores. 
 
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), la no aprovació d’aquesta moció.  
 
José Roig assenyala que sol·licita xerrar de fer un reglament de participació 
ciutadana perquè qualsevol ciutadà pugui xerrar als plens com passa a altres 
Ajuntaments. 
 
Julio Fuster i Angel Quintela indiquen que estan totalment d’acord amb la proposta. 
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El batle manifesta que creu que la proposta no és necessària perquè ell i el seu 
equip i tots els regidors tenen contacte diari amb la gent, que hi ha un registre 
d’entrada i es contesta sense esperar dos mesos que hi hagi Ple, que els regidors 
representen el poble i  a l’apartat de precs i preguntes es traslladen peticions de 
diverses persones. 
 
 
 
 
José Roig i Angel Quintela indiquen que una cosa no lleva l’altra i que es pot fer el 
que diu es batle i el que demana la proposta, que a vegades el que planteja la gent 
és interessant i és important que la resposta sigui pública en el Ple. 
 
Julio Fuster assenyala que té una pregunta d’una persona pel punt de precs i 
preguntes de després i aquesta persona estaria encantada de poder dir-ho en el 
Ple i a més poden enriquir el debat. 
 
El batle contesta que les respostes per escrit també es poden fer públiques, que hi 
ha pocs ajuntaments en què es pugui intervenir i a la majoria es fa al final del ple 
fora de l’ordre del dia. 
 
       
10. MOCIÓ DEL PP RESPECTE DE MILLORA DELS SERVEIS SANITARIS AL 
MUNICIPI DE SANTANYÍ  
 
Vista la moció de referència que diu: 
 
“Com és sabut, el municipi de Santanyí està format per 13 nuclis de població, amb 
un població empadronada d’aproximadament 15.000 habitants; a tot això hem de 
sumar la població flotant que assumeix el municipi durant la temporada estival que 
la fa incrementar de manera considerable. Actualment el municipi consta d’un 
centre de salut de referència a Santanyí vila i de diferents unitats bàsiques de salut 
repartides pels diferents nuclis de població històrics del municipi (es Llombards, 
s’Alqueria Blanca, Calonge i Cala d’Or) que estan coordinades pel centre de  salut 
de Santanyí i que donen cobertura sanitària a tot el municipi.  
 
Per tal d’estudiar la situació i la millora dels actuals serveis sanitaris que des de 
l’Institut Balear de Salut (I.B Salut) s’ofereixen al municipi, el batle, la regidora de 
salut i la batlessa pedània de Cala d’Or mantingueren una reunió el passat 15 
d’octubre de 2015 amb la consellera de Salut del Govern de les Illes Balears, la 
Sra. Patricia Gómez  i Picard, en la qual es van tractar els temes següents: 
 
1- La  urgent necessitat d’augmentar tant els  serveis com l’horari (matí i capvespre) 
d’atenció als pacients de la unitat bàsica de salut de Cala d’Or, que hem de 
recordar, que és el nucli mes poblat del municipi.  
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2- La necessitat d’incorporar un dentista dins la cartera de serveis que ofereix el 
centre de salut de referència del municipi. 
 
3- La necessitat d’augmentar l’horari de l’actual ambulància que està destinada al 
centre de salut de Santanyí a 24 hores i que aquesta passi a ser una ambulància de 
suport vital avançat; també, una ambulància a Cala d’Or, ja que, com hem dit 
abans, és el principal nucli poblacional i turístic del municipi.  
 
 
 
 
4- També es va traslladar a la consellera la necessitat de construcció d’una nova 
unitat bàsica de salut a Calonge i se li va recordar que l’Ajuntament ja ha cedit uns 
terrenys municipals amb aquest objectiu i també se li va aportar un avantprojecte 
realitzat pels tècnics municipals.  
 
A data d’avui, l’Ajuntament no te constància  que des de la Conselleria de Salut de 
les Illes Balears s’hagi fet cap passa per tractar de millorar els problemes 
anteriorment descrits i des del partit popular de Santanyí consideram que són 
serveis i infraestructures bàsiques per millorar els serveis sanitaris del municipi i, en 
definitiva, per millorar la qualitat de vida de tots els ciutadans que viuen i passen les 
seves estades vacacionals dins el municipi de Santanyí. 
 
Per tot això, el grup municipal del Partit Popular presenta al Ple de l’Ajuntament 
perquè s’aprovi els següent 
 
ACORD 
 
• Instar el Govern de les Illes Balears, concretament la Conselleria de Salut i  
l’Institut Balear de Salut (I.B Salut) perquè posin en marxa al més aviat possible 
aquestes millores, que són  indispensables per a una millor qualitat de vida de tots 
els habitants del municipi de Santanyí”.  
 
S’acorda per majoria d’onze vots a favor (PP i EL PI) i cinc abstencions (AMS-APIB 
i PSIB-PSOE) l’aprovació d’aquesta moció. 
 
Julio Fuster indica que el PP hauria de retirar aquesta moció perquè es la primera 
vegada que presenta una moció per qüestions sanitàries i a l’anterior legislatura no 
se’n va presentar cap en aquest sentit i no hi ha necessitats noves. Que el centre 
mèdic de Cala d’Or està obert els horabaixes i que properament es jubilarà un 
metge i amb el següent s’ampliarà la jornada i l’atenció al públic. Que s’han realitzat 
millores i n’hi ha altres que falten. Que hi ha un servei d’ambulàncies contractat  fins 
a l’any 2017 i llavors es tractarà de millorar-ho. Que al centre mèdic de Calonge hi 
ha un projecte d’ampliació des de fa cinc anys i ara espera que les obres comencin 
abans de final d’any. I és necessari millorar l’accés al centre mèdic de Santanyí i 
ampliar l’aparcament. 
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José Roig agraeix l’explicació de Julio però també li pareix bé la moció de PP i li 
agradaria que el batle li fes arribar la multitud de peticions que ell va presentar al 
Parlament. 
 
Jaume Amengual assenyala que hi ha molta diferència d’ara a fa dos anys i que és 
difícil fer més coses de les que s’estan fent, ja que hi ha un problema de 
finançament a la comunitat autònoma de la qual el PP no en diu res. 
 
 
 
 
El batle dóna les gràcies per les explicacions de Julio i assenyala que està content 
del que s’està fent i especialment de la millora de la unitat de Calonge. Que la 
moció és perquè hi va haver una reunió amb la consellera fa quasi un any i abans 
no es feien perquè tractaven directament amb les conselleries. Així es va 
aconseguir l’ambulància, dues màquines per fer targetes sanitàries i altres coses. I 
s’ofereix per col·laborar amb la millora de l’accés a la unitat de Santanyí. 
 
Julio Fuster assenyala que són molts els locals sanitaris que necessiten millores a 
totes les illes, que la reunió amb la consellera va ser fa sis mesos i no un any, que 
també són molt accessibles i que tots els ajuntaments sempre col·laboren amb les 
petites reparacions.  
 
 
11. CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN D’AQUESTA CORPORACIÓ 
 
José Roig assenyala que va fer una moció respecte del poliesportiu de Cala d’Or, 
que necessita arreglar i té zones molt perilloses a la instal·lació elèctrica, sense que 
s’hagi fet res. 
El batle contesta que no està acabat el projecte. 
 
Angel Quintela manifesta que està d’acord amb en José, que s’ha de millorar el 
poliesportiu. 
 
El batle assenyala que mirarà això de la seguretat però que els seus informes eren 
que no hi havia llum. 
 
Angel Quintela indica que ha vist a intervenció les factures dels viatges a la fira 
turística de Paris (1.037 euros), Arco Madrid (1.018 euros) i Fitur (500 euros), a més 
d’estàncies i dinars i demana si no els pareix molt car. 
 
El batle contesta que la factura de la fira de Paris són les despeses de la persona 
que atén l’estand de Santanyí. Que es procura anar a hotels i vols no gaire cars 
però que quan hi ha fira aprofiten per pujar els preus, i que s’intenta estalviar al 
màxim.  
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Seguidament i per unanimitat s’acorda declarar d’urgència i incloure en l’ordre del 
dia el punt següent: 
 
12. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚMERO 3 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 
EN EL PRESSUPOST MUNICIPAL DE 2016 
 
Vista la memòria justificativa de la modificació de crèdits, de data 11 d’abril de 
2016, on es detalla el contingut de la modificació de crèdit proposada així com el 
seu finançament. 
 
 
 
Atès que la Intervenció d’aquest Ajuntament, en data 11 d’abril de 2016, ha emès el 
dictamen preceptiu, on es fan constar les operacions de modificació de crèdit que 
es proposen per atendre a les despeses esmentades, i d’acord amb allò que es 
preveu en el capítol III Secció 2ona. a l’article 177 del TRLRHL aprovat pel RD 
legislatiu 2/2004 de 5 de març, concordant amb els articles 35 a 38 del RD 
500/1990, de 20 d’abril i amb la base 11 de les bases d’execució del pressupost per 
a 2016, la Batlia proposa al Ple de la Corporació que adopti el següent: 
 
ACORD: 

 

PRIMER.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació del pressupost d’aquest 
Ajuntament per a la concessió de crèdits extraordinaris, d’acord amb el següent detall: 
 
 
ALTA   

Descripció Aplicació Import Finançament 

 

Adq. Oficina informac. turística Cala 

d’Or (IFS) 

19 43201 60062 02  420.000 Romanent TDG 

Expropiació terrenys  a Santanyí  

(IFS) 

11 93301 60063 02 300.000 Romanent TDG 

    

    

    

  720.000  

FINANÇAMENT  

Concepte Descripció  

87000 Romanent de tresoreria per a despeses generals 720.000 

    

 

 
SEGON.- Exposar al públic aquest acord que serà considerat definitiu, si no es 
produeixen reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en 
vigor una vegada s’hagi complit el que disposa l’article 112,3 de la Llei 7/1985 de 2 
d’abril reguladora de les bases del Règim local, i també l’article 169 del Text Refós 



 
 
 

17 
 

de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel RD legislatiu 2/2004 de 5 
de març. 

 

S’acorda per majoria de nou vots a favor (PP) i set abstencions (AMS-APIB, PSIB-
PSOE i EL PI), l’aprovació d’aquest expedient. 
 
Jaume Amengual demana com és possible que sense saber el local que es vol 
comprar a Cala d’Or per a la Guardia Civil es posi una quantitat tan exacte. 
 
 
 
 
Julio Fuster indica que està totalment d’acord amb el que ha dit Jaume i considera 
que ja es podria haver previst quan es va fer el pressupost. 
 
José Roig assenyala que ell diu el mateix respecte de les germanes Barceló, que 
mai apareixen en el pressupost i pareix que hi ha coses que es volen amagar. 
 
El batle manifesta que des de l’any 2015 figuren els pagaments a les germanes 
Barceló. Que la urgència d’aquest punt és per poder adquirir el local el més aviat 
possible i dotar a Cala d’Or, que és on més problemes de seguretat hi ha, d’una 
oficina conjunta  Guardia Civil-Oficina de turisme. Que encara no se sap el local 
exacte perquè se n’han mirat alguns i hi ha una estimació econòmica, i es va mirar 
un lloguer però era exageradament car. 
 
 
13. DACIÓ DE COMPTES DE DIVERSES QÜESTIONS I ASSUMPTES 
GENERALS 
 
13a. El departament d’intervenció dóna compte de l’aprovació per decret de batlia 
de 17 de febrer de 2016, de l’expedient núm. 2 de modificació de crèdits en el 
pressupost de 2016, per generació de crèdits. 
 
13b. El departament d’intervenció dóna compte de l’aprovació per decret de batlia 
de 29 de febrer de 2016, de la liquidació del pressupost municipal de 2015, i dels 
informes de la intervenció  municipal relatiu al compliment de l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària i regla de despesa de la liquidació del pressupost 2015 i grau de 
compliment d’inversions sostenibles (DA 16ª.6 del Reial Decret Legislatiu 2/2014),  
que es posen a disposició de tots els membres d’aquest Ajuntament. 
 
13c. Per secretaria es dóna compte del personal eventual de l’Ajuntament d’acord 
amb l’article 28 de la Llei 27/2013 de racionalització i sostenibilitat de l’administració 
local, que introdueix un nou article 104 bis a la Llei de bases de règim local.  
 
Jaume Amengual manifesta el següent:  
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“Des del principi de legislatura hem mantingut que el tema de l’aigua s’ha de trobar 
de ser del màxim consens possible entre les forces polítiques municipals. Sembla 
senzill pensar que tots els que estam aquí volem que el tema avanci.  

Per a que no torni a passar que es presenti un estudi sobre els recursos hídrics 11 
mesos després de la seva redacció, hem proposat establir una comissió municipal 
de l’aigua que es pugui reunir periòdicament, però vostès hi varen votar en contra.  

Com que vostès no ho volen fer amb noltros i noltros ho volem fer amb tots, fins i tot 
amb aquells que no ho volen fer amb noltros, que són vostès, pensam que és 
adient que el tema de l’aigua sigui tractat àmpliament a cada ple sense excepció.  

 

 

Vàrem assistir a la conferència del passat dia 22 de març i volem constatar les 
següents apreciacions: 1) No es mencionen en cap cas la recollida de les aigües 
pluvials. 2) No hi ha informació suficient sobre les depuradores i la qualitat de 
l’aigua. 3) No s’ha parlat amb la gent per a la realització del pla de gestió. No hi ha 
cap estudi de la percepció de la població. 

 

APORTACIONS:  

1) RECOLLIDA D’AIGÜES FLUVIALS. Realitzar la infraestructura per a la recollida 
d’aigües fluvials en tots els nuclis i dirigir-les a alguna feta on puguin ser recollides i 
reutilitzades. Aquesta gran obra no es pot dur a terme d’una vegada, però sí és 
factible realitzar el projecte posant les canalitzacions sempre que es porti a terme 
una reestructuració d’alguna zona, per exemple quan es va reformar la porta 
murada. 

S’han d’estudiar els camins naturals de l’aigua, per a facilitar la recollida d’aquests, 
el Camp de’n Torrella és un lloc natural de recollida de l’aigua. En aquest punt es 
podria estudiar un projecte per construir uns tancs on l’aigua pogués ser recollida i 
posteriorment tractada i conduïda per a la seva reutilització. 

2) DEPURADORES. La xarxa de pluvials i els sistemes d’urbans de drenatges 
sostenibles eviten les escorrenties que fa que arribi a les depuradores un caudal 
excessiu i provoqui un desbordament o mal funcionament de les mateixes. És el 
que passa a vegades a Cala Santanyí, que unit a l’abocament incontrolat d’algunes 
cases o negocis de les seves aigües al mar fa que se’n ressenti la situació de les 
nostres costes. (és el que segons fonts autoritzades podria ser que passés a Cala 
Santanyí). 

Les depuradores fan les seves pròpies analítiques per a determinar la qualitat de 
l’aigua resultant de la depuració, però la responsabilitat darrera pertany a Sanitat 
que ha de realitzar, per sorpresa, inspeccions i analítiques, encara més si aquestes 
tenen un ús com reintroduccions en aqüífers, reg de jardins o neteja d’aquests.  

3) TARIFES. Regular les empreses subministradores i igualar les seves tarifes. Són 
imprescindibles comptadors independents en cada comunitat de veïns. Aquestes 
mesures incentiven l’estalvi de l’aigua i fan més justa la seva facturació. 
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4) URBANISME. Implementar subvencions per a totes aquelles actuacions 
encaminades a la construcció d’aljubs, recuperació d’aquests o segellat de fosses 
sèptiques en zones no urbanes, connexió al clavegueram en zones urbanes. 

Bonificació de l’IBI per a habitatges que reutilitzin les aigües pluvial pot ajudar a 
reduir la pressió sobre els nostres aqüífers i sobre les depuradores. 

Millorar la vegetació en l’entorn urbà, pel fet que la vegetació sempre realitza un 
efecte de drenatge i neteja cosa que ajuda a que l’aigua es filtri més lliure 
d’impureses. 

 

 

Santanyí és una zona d’elevat interès geològic i aquesta vesant ha de ser 
coneguda, protegida i valorada. Ben cuidada és un valor afegit que amb mesura 
podria aprofitar-se per tenir un turisme d’hivern i protegir la nostra costa”. 

5) Conscienciar la població del valor de l’aigua, a les escoles i a majors. Tenim una 
gran població estrangera a la que també s’ha d’implicar. 

PORTAL DE L’AIGUA. Bibliografia/webgrafia corresponent a les biblioteques, 
Manual de sero-jardineria, Manual de gestió de l’aigua domèstica i hotels, 
Calculadora del consum”. 

Es produeix un debat amb el batle respecte de l’al·lusió feta a tècnics que Jaume 
retira. 

El batle assenyala que tot això ho podien haver presentat a la reunió que hi va 
haver, que hi ha una comissió a tres bandes entre el Govern, les empreses 
subministradores i l’Ajuntament. Que estudiarà la seva proposta i tenen les portes 
obertes per fer totes les aportacions que vulguin. I que el color groc de l’aigua de 
Cala Santanyí succeeix des de fa molt de temps i no és culpa de la depuradora. 

 

14. PRECS I PREGUNTES 

Jaume Amengual demana pel número d’habitatges legalitzats en sòl rústic, quina 
quantitat s’ha ingressat en concepte de legalització d’habitatges i a quin concepte 
s’havien destinat aquests ingressos. 

 

El batle contesta que els ingressos van al pressupost general. 

 

Jaume Amengual assenyala que la Llei del sòl 2/2014, en la disposició transitòria 
desena, assenyala que les quantitats ingressades per aquest concepte s’han de 
destinar a l’adquisició, la recuperació, la protecció i la gestió sostenible d’espais i 
recursos naturals o la seva incorporació al patrimoni municipal de sòl, i per tant 
pareix que no s’ha complert la Llei.  
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Aina Bonet indica que no hi ha patrimoni públic del sòl a cap  municipi de Mallorca 
excepte a Palma.   

 

Angel Quintela demana perquè l’Ajuntament fa publicitat d’unes coses i no d’altres i 
pareix que només es fa del que interessa. Que a pesar del pla de mobilitat continua 
havent-hi barreres arquitectòniques, i així per exemple hi ha un lloc a Cala d’Or que 
entre dues rampes s’ha posat una paperera i una farola.    

 

 

 

Julio Fuster assenyala que un veïnat de Cala Figuera li ha traslladat queixes del 
Mond-Bar perquè fan dinars i la sortida de fums està al carrer. Que hi ha una farola 
apagada fa un any i mig i un altre en terra. I que hi ha falta de seguretat i de policia i 
seria convenient incrementar la plantilla en la mesura del possible.   

 

Cristina Coll manifesta el següent:  

- Proposa la creació d’una bústia de suggeriments  a la pàgina  web de l’Ajuntament 
així com un servei d’incidències per whatsapp. Contínuament xerram de participació 
ciutadana i  aquest servei  pot servir per expressar un malestar o simplement dir 
que hi ha coses rompudes, com pot ser un carrer que no té llum, una fuga d’aigua, 
unes escombraries, etc. Hi ha ajuntaments com Felanitx que ho tenen en 
funcionament.  

- Quina feina s’està fent per renovar d’aquí a dos anys el nomenament de “Ciutat 
Amiga de la Infància” i si hi ha qualque pla dissenyat?. 

- Ha rebut queixes de la zona ZEC de Cala d’Or. La gent troba insuficient 30 minuts 
per anar a fer una volta i prendre un gelat. Li pareix que s’hauria d’ampliar aquest 
temps mínim fins una hora per poder comprar. 

- Li agradaria saber quan està prevista la finalització del gimnàs i la piscina i quan 
es farà el concurs de la concessió. 

- Al carrer Farinera Vella hi ha doble sentit de circulació, el que fa que molts de pics 
els cotxes hagin de pujar a les voravies amb el consegüent perill de danyar les 
façanes. Al carrer Campos no es pot aparcar als dos costats. No creu el batle que 
s’hauria de reorganitzar la circulació d’alguns carrers del poble? 

 

José Roig demana per l’aplicació de la nova llei de seguretat a les platges per part 
dels “chiringuitos”, de problemes d’aparcament a la Plaça Pinar de Cala d’Or, per 
les carreteres del Consell que estan molt brutes les voreres, per les obres de 
l’Avinguda Tagomago i la falta de contenidors dels locals de Port Petit i la recollida 
de trastos de Semdesa que no es recullen els cap de setmana i gent incívica que 
els deixa a qualsevol lloc. 
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El batle contesta que la neteja de les carreteres del Consell s’ha demanat per escrit 
i s’ha assenyalat a les reunions. Que les obres de l’av. Tagomago s’iniciaran quan 
acabi la temporada. Que la policia està estudiant el de la Plaça Pinar. Que el carrer 
Farinera Vella només pot ser qualque cas molt concret. Que al carrer Campos 
s’està estudiant fer una sola direcció al menys a un tram perquè s’ha de tenir en 
compte el col·legi. Que per la licitació de les instal·lacions esportives s’està 
preparant el plec de condicions,  que sortirà a licitació quan acabin les obres i 
s’inclouran totes les instal·lacions. Que el tema de les faroles s’arreglarà. Que el pla 
de mobilitat encara no s’ha acabat. Que les rampes de la Plaça Eivissa ho va 
demanar la policia local. Que del restaurant Mon-Bar de Cala Figuera té la  

 

documentació l’enginyer municipal.  Que a la zona ZEC de Cala d’Or els residents 
tenen 1,30 hores.      

 

Cristina Coll manifesta que ella es refereix a la gent de defora, que tenen molt poc 
temps i que tal vegada la solució seria informar dels aparcaments públics. 

 

El  batle continua contestant que Toni Matas té el calendari del tema de les Ciutats 
Amigues de la Infància. Que el correu electrònic de l’Ajuntament serveix com a 
bústia i a més la policia està sempre al telèfon. Que la publicitat a vegades es fa en 
el BOIB, en el tauler d’anuncis o a la pàgina web. 

 

Angel Quintela diu que el batle no contesta, que a vegades es publica molt i altres 
quasi res, com les borses de feina o les licitacions, només es posa el que és formal 
i l’obligatori.  

 

I sense que hi hagi més assumptes per tractar, el batle aixeca la sessió a les 17,20 
hores, de la qual, com a secretari, n’estenc aquesta acta. 


