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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE LA CORPORACIÓ 
MUNICIPAL DIMARTS DIA 14 DE JUNY DE 2016  
 
A la sala de sessions de la Casa Consistorial de Santanyí, dia catorze de juny 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 17,30 hores, la Presidència declara obert 
l’acte.  
 
Llorenç Sebastià Galmés Verger (PP) 
Ricarda Margarita Vicens Schluhe (PP) 
Bárbara Xamena Bordoy (PP) 
María Inmaculada Sánchez Alloza (PP) 
Antoni Matas Blanch (PP) 
Miguel Contestí Burguera (PP) 
María de Consolación Pons Monserrat (PP) 
Francisca Margarita Vidal Servera (PP) 
Miguel Vidal Bauzá (PP) 
Rafael Batle Gallardo(PP) 
Jaume Amengual Bonet (AMS-APIB) 
Angel Luis Quintela Montano (AMS-APIB) 
Aina Regina Nadal Vidal (AMS-APIB) 
Jordan Thomas Llamas (PSIB-PSOE) 
José Andrés Roig Reynés (EL PI) 
Cristina Coll Cervera (EL PI) 
 
Ana María Bonet Vidal, interventora 
 
Pedro Herrero Moya, secretari 
 
 
Hi manca a l’inici de la sessió Ricarda Vicens Schluhe. 
 
 
1. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS 
 
S’aproven per unanimitat les actes de 15 d’abril i 30 de maig de 2016. 
 
 
2. DACIÓ DE COMPTE DE DECRETS DE LA BATLIA 
 
Es dóna compte dels decrets 170/2016, de 15 d’abril, fins al 245/2016, de 8 de juny, 
del Llibre de resolucions generals de la batlia. 
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3. PRESA DE POSSESSIÓ DEL NOU REGIDOR D’AQUEST AJUNTAMENT 
JORDAN THOMAS LLAMAS  
 
Rebuda la corresponent credencial de la Junta Electoral Central i realitzades les 

declaracions de béns i activitats  i causes de possible incompatibilitat; d’acord amb 

el dictamen favorable de la comissió informativa d’aquest Ajuntament, Jordan 

Thomas Llamas pren possessió del seu càrrec de regidor d’aquest Ajuntament, 

prèvia promesa o jurament, en substitució del regidor Julio Miguel Fuster Culebras 

de la candidatura PSIB-PSOE. 

El batle dóna la benvinguda al nou regidor.  

 
4. NOMENAMENT DEL JURAT DEL 4T PREMI VILA DE SANTANYÍ FRANCISCO 
BERNAREGGI D’ARTS VISUALS 2016   
 
Vista la proposta i les bases de l’esmentat premi, d’acord amb el dictamen favorable 
de la comissió informativa d’aquest Ajuntament, s’acorda per unanimitat l’aprovació 
del nomenament del jurat següent: 
 
- Lluís Fuster, artista plàstic i tresorer de l’Associació d’Artistes Visuals de les Illes 
Balears. 
- Tania Pardo, responsable del Departament d’Exposicions de la Casa Encendida 
(Madrid). 
- Tolo Cañellas, comissari (in)dependent. 
  
 
5. APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE 
L’ESTACIONAMENT DE VEHICLES AMB LIMITACIÓ HORÀRIA I DE CARÀCTER 
GRATUÏT DE L’AJUNTAMENT DE SANTANYÍ 
 
Vista l’Ordenança esmentada i d’acord amb el dictamen favorable de la comissió 
informativa d’aquest Ajuntament, s’acorda per unanimitat  l’aprovació i l’exposició al 
públic durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la 
publicació de l’anunci d’exposició en el BOIB. Transcorregut el període d’exposició 
pública sense haver-se presentat reclamacions, l’acord adoptat restarà 
definitivament aprovat.  
 
 
Ricarda Vicens Schluhe s’incorpora a la sessió. 
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6. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE RECOLLIDA I 
TRANSPORT DE RESIDUS URBANS 
 
Vista la proposta de la batlia següent: 
 
“PROPOSTA DE RESOLUCIÓ D’APROVACIÓ PEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE 
SANTANYÍ DE LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE RECOLLIDA I 
TRANSPORT DE RESIDUS  URBANS DEL MUNICIPI DE SANTANYÍ 
 
Vist l'expedient de modificació del contracte de recollida i transport de residus 
urbans del municipi de Santanyí, atesa la proposta realitzada  per l'entitat 
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. (FCC), a requeriment 
d'aquest Ajuntament, per incorporar a l'esmentat contracte el servei de recollida 
selectiva en aquest municipi de Santanyí per un total anual de 161.195,36 € exclòs 
IVA, més 16.119,54 €, corresponent a un IVA del 10%, i per un total anual IVA 
inclòs de 177.314,89  €, i  atès que aquest servei que du a terme el Consell de 
Mallorca finalitza el pròxim dia 1 de juny d’aquest any, i atès l’informe de legalitat de 
l’assessor jurídic-lletrat d’aquest Ajuntament i la fiscalització de conformitat de la 
Intervenció municipal, s’acorda: 
 
- Aprovar la modificació del contracte de recollida i transport de residus urbans del 
municipi de Santanyí per incorporar a l'esmentat contracte el servei de recollida 
selectiva, per un total anual IVA inclòs de 177.314,89  €, d’acord amb la proposta 
realitzada per FCC. 
- Aquesta modificació tendrà una durada fins el dia 31/12/2017, i serà prorrogable 
d’any amb any fins a la finalització del contracte del servei de recollida i transport de 
residus urbans.  
- Autoritzar i disposar  a favor del contractista FOMENTO DE CONSTRUCCIONES 
Y CONTRATAS S.A., les despeses següents: 
* Anualitat 2016 (del 20 de juny fins a 31 de desembre): 93.582,85 € 
* Anualitat 2017: (de l’1 de gener fins a 31 de desembre): 177.314,89 € 
- Establir la forma de pagament mensual prèvia presentació de la corresponent 
factura per aquest servei de recollida i transport de la selectiva, que serà separada 
a la corresponent al servei de recollida i transport del residus urbans. 
-  Aprovar el reajustament de la garantia definitiva amb un import de 12.761,30 €, 
que haurà de prestar FCC en qualsevol de les formes admeses legalment, que el 
contractista haurà de prestar a la signatura de la formalització d’aquest modificat.  
- Encomanar a l’empresa municipal Serveis Municipals de Santanyí SLU 
(SEMDESA) el control de l’execució d’aquest modificat, ja que aquesta empresa 
municipal té encomanat el control del contracte per acord de ple de data 
10/02/2011”. 
   
D’acord amb el dictamen favorable de la comissió informativa d’aquest Ajuntament, 
s’acorda per majoria de deu vots  a favor (PP) i sis abstencions (AMS-APIB, PSIB- 
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PSOE i EL PI), l’aprovació d’aquesta proposta de resolució i modificació del 
contracte esmentat. 
 
El batle assenyala que és molt possible que en un futur aquest servei el realitzi 
l’empresa municipal i que el Consell ha deixat de fer el servei. 
 
 
7. ADHESIÓ AL CONVENI ENTRE EL CONSELL DE MALLORCA I ECOVIDRIO  
 
Vista la proposta de la batlia següent: 
 
“Proposta d’acord de Ple d’adhesió a les condicions econòmiques i resta de 
condicions previstes al Conveni de col·laboració entre el Consell de Mallorca i 
Ecovidrio 
 
Atès l’article 25.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de 
Règim Local i l’article 29.2.m) de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de 
règim local de les Illes Balears segons el qual la recollida de residus sòlids urbans 
és competència dels municipis de Mallorca. 
 
Atès que la Direcció General de Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi Climàtic 
del Govern de les Illes Balears va renovar l’autorització com a entitat gestora del 
Sistema Integrat de Gestió d’Envasos de Vidre a la Sociedad Ecológica para el 
Reciclado de Envases de Vidrio (Ecovidrio) el 16 de juny de 2015, concedida per 5 
anys, és a dir, vigent fins 16 de juny de 2020.  
 
Atès que el 8 febrer de 2011 es va signar un Conveni Marc entre la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears i Ecovidrio i que segons l'estipulació cinquena s'entén 
prorrogada la vigència d'aquest Conveni Marc. 
 
Atès que el 29 de novembre de 2012 es va signar un Conveni de col·laboració entre 
el Consell de Mallorca i Ecovidrio el qual ha quedat renovat automàticament d'acord 
amb la clàusula sisena, pendent de la tramitació i signatura d'un nou Conveni Marc i 
un nou Conveni de Col·laboració entre el Consell de Mallorca i Ecovidrio. 
 
Atès que el punt 11è de l’annex I d’aquest Conveni expressa la possibilitat de què 
les entitats locals de l’illa de Mallorca que no tinguin encomanada la gestió de la 
recollida selectiva de la fracció vidre i envasos de vidre al Consell de Mallorca 
puguin adherir-se a les condicions econòmiques i resta de condicions previstes al 
present Conveni mitjançant Acord de Ple de la corporació municipal i notificació a 
tal efecte al Sistema Integrat de Gestió. 
 
Atès que en data 30 de maig de 2016 ha de  finalitzar el conveni de col·laboració 
entre aquest Ajuntament i el Consell de Mallorca per a la gestió de la recollida 
selectiva de les fraccions de paper-cartró, vidre i envasos lleugers. 
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Per tot això, proposo al Ple d’aquesta corporació l’adopció aquest ACORD: 
 
1. Adherir-se a les condicions econòmiques i resta de condicions previstes al 
Conveni de col·laboració entre el Consell de Mallorca i Ecovidrio de 29 de 
novembre de 2012 (Conveni de col·laboració el qual s’adjunta al present acord).  
 
2. Notificar al sistema integrat de gestió, Ecovidrio, el present acord”. 
 
D’acord amb el dictamen favorable de la comissió informativa d’aquest Ajuntament, 
s’acorda per majoria de deu vots  a favor (PP) i sis abstencions (AMS-APIB, PSIB-
PSOE i EL PI), l’aprovació d’adherir-se al conveni esmentat. 
 
 
8. ADHESIÓ AL CONVENI ENTRE EL CONSELL DE MALLORCA I ECOEMBES  
 
Vista la proposta de la batlia següent: 
 
“Proposta d’acord de Ple d’adhesió a les condicions econòmiques i resta de 
condicions previstes al Conveni de col·laboració entre el Consell de Mallorca i 
Ecoembes 
 
Atès l’article 25.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de 
Règim Local i l’article 29.2.m) de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de 
règim local de les Illes Balears segons el qual la recollida de residus sòlids urbans 
és competència dels municipis de Mallorca. 
 
Atès que la Direcció General de Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi Climàtic 
del Govern de les Illes Balears va renovar l’autorització atorgada a Ecoembalajes 
España, S.A. com a entitat gestora de un Sistema Integrat de Gestió de residus 
d'envasos i envasos usats  a les Illes Balears el 11 de novembre de 2014, 
concedida per 5 anys, es a dir, vigent fins 11 de novembre de 2019. 
 
Atès que el 6 d'abril de 2016 es va signar un Conveni Marc entre la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears i Ecoembes i que segons l'estipulació cinquena tindrà 
una durada inicial fins el dia 11 de novembre de 2019. 
 
Atès que el 25 de febrer de 2014 es va signar un Conveni de col·laboració entre el 
Consell de Mallorca i Ecoembalajes España, S.A per un període de cinc anys. 
 
Atès que l'article 5 d’aquest Conveni expressa la possibilitat de què les entitats 
locals de l’illa de Mallorca que no tinguin encomanada la gestió de la recollida 
selectiva de dels envasos lleugers o dels envasos de paper i cartró al Consell de 
Mallorca puguin adherir-se a les condicions administratives, tècniques i  
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econòmiques del Conveni mitjançant Acord de Ple de la corporació municipal i 
notificació a tal efecte a Ecoembes. 
  
Atès que en data 30 de maig de 2016 ha de finalitzar el conveni de col·laboració 
entre aquest Ajuntament i el Consell de Mallorca per a la gestió de la recollida 
selectiva de les fraccions de paper-cartró, vidre i envasos lleugers. 
 
Per tot això, proposo al Ple d’aquesta corporació l’adopció aquest ACORD: 
 
1. Adherir-se a les condicions administratives, tècniques i econòmiques  al Conveni 
de col·laboració entre el Consell de Mallorca i Ecoembes de 25 de febrer  de 2014 
que s’adjunta al present acord. 
 
2. Notificar al sistema integrat de gestió, Ecoembes, el present acord”. 
 
 
D’acord amb el dictamen favorable de la comissió informativa d’aquest Ajuntament, 
s’acorda per majoria de deu vots  a favor (PP) i sis abstencions (AMS-APIB, PSIB-
PSOE i EL PI), l’aprovació d’adherir-se al conveni esmentat. 
 
 
9. ENCOMANDA A SEMDESA DEL SERVEI DE NETEJA I MANTENIMENT DE 
PLATGES  
 
Vist l’expedient tramitat per a la possible encomanda a l’empresa municipal, Serveis 
Municipals de Santanyí SRLU, SEMDESA, del servei de neteja i manteniment de 
platges d’aquest municipi; atès l’informe de fiscalització de conformitat de la 
intervenció municipal; atès que no s’ha presentat cap al·legació o reclamació durant 
la darrera exposició al públic d’aquest expedient; d’acord amb el dictamen favorable 
de la comissió informativa d’aquest Ajuntament, s’acorda per majoria de tretze vots  
a favor (PP, PSIB-PSOE i EL PI) i tres abstencions (AMS-APIB), l’aprovació 
d’encomanda a l’empresa municipal, SEMDESA, del servei de neteja i manteniment 
de platges, a partir de la transferència de crèdit corresponent. 
 
José Roig demana que es tengui en compte la neteja de la zona de banyistes. 
 
Jordan Thomas exposa que hi votaran a favor però demana que s’augmentin les 
campanyes d’estalvi. 
 
El batle manifesta que cada any es fan campanyes i que promouen activitats de 
neteja amb l’alumnat de l’institut, entre d’altres accions. 
 
 
10. APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT NÚM. 6 DE MODIFICACIÓ DEL 
PRESSUPOST MUNICIPAL DE 2016 
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Vista la proposta de la batlia següent: 
 
“PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚM. 6  DE MODIFICACIÓ 
DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE SANTANYI DE 2016 (RELACIÓ DE 
SUBVENCIONS NOMINATIVES) TRANSFERENCIA DE CRÈDITS 0 3 
1. Vistes les memòries justificatives de la conveniència d’incloure determinades 
subvencions nominatives al pressupost. 
 
2. Vista la fiscalització favorable d’intervenció, 

 
Elevo al Ple de la Corporació la següent PROPOSTA D’ACORD:  
 
PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació de la relació de subvencions 
nominatives incloses dintre del pressupost per a l’exercici 2016 d’acord amb el 
següent detall: 
 
 
III.- ESPORTS 17-34101-48907  
CD Santanyí: VETERANS temporades 2013/2014 i 2014/2015  (Campionat futbol 7) G 07 235 328 2.640,00 
Club pesca de s'Alqueria Blanca: XI Campionat d'Espanya Open Embarcació Fondejada 
Clubs G 07 421 225 1.000,00 
   
 TOTAL 3.640,00 

   
 
Finançar aquesta modificació amb baixes de l’aplicació del pressupost de despeses 
17 34101 22609 Promoció i foment de l’esport-Despeses diverses. 
 
Aplicacions pressupostàries d’alta de crèdits 
 

Denominació Aplicació pressup Subp Augment  
      CRÈDIT 
        

Transf sense lucre: esports 2016 17 34101 
48907 0 1 3.640,00 

     
  Total 3.640,00 
    

 
Aplicacions pressupostàries de baixes de crèdits   

Denominació Aplicació pressup Subp Disminució  
     CRÈDIT 
       
Promoció i foment de l’esport-Despeses 
diverses. 
 

2016 17 34101 
22609 0 1 3.640,00 
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  Total 3.640,00 
    

 
    

 
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 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel RD legislatiu 2/2004 de 5 
de març”. 
 
D’acord amb el dictamen favorable de la comissió informativa d’aquest Ajuntament, 
s’acorda per majoria de tretze vots  a favor (PP i AMS-APIB) i tres abstencions 
(PSIB-PSOE i EL PI), l’aprovació de la proposta esmentada. 
 
 
11. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL CONVENI AMB ABAQUA PER A LA 
CONSTRUCCIÓ I GESTIÓ DEL SISTEMA DE SANEJAMENT I DEPURACIÓ DE 
S’ALQUERIA BLANCA 
 
Vist el conveni de col·laboració signat amb data 15 de desembre de 2014 i atès que 
després s’ha canviat el traçat del col·lector davant les dificultats per obtenir la 
disponibilitat dels terrenys dels propietaris, que suposa un increment de despesa 
que l’Ajuntament de Santanyí esta disposat a assumir, fins un import màxim de 
156.728,13 euros (IVA exclòs), 189.641,04 euros (IVA inclòs); 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 una abstenció (PSIB-
PSOE), l’aprovació de la modificació del conveni esmentat i s’autoritza, es disposa i 
es reconeix l’obligació a favor de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat 
Ambiental per import de 189.641,04 euros en concepte d’aportació municipal del 
projecte de col·lector de s’Alqueria Blanca fins a l’estació d’aigües residuals de Cala 
d’Or. 
 
Jordan manifesta que s’abstendrà perquè han estat dos anys per fer aquest 
conveni. 
   
El batle assenyala que l’estranya aquesta abstenció perquè aquesta Conselleria és 
del seu partit i que la demora es deu als tècnics d’Abaqua. 
 
 
12. MOCIÓ DE EL PI A FAVOR D’UNA LLEI PER A LA IGUALTAT EN LES 
RELACIONS FAMILIARS (CUSTÒDIA COMPARTIDA) DAVANT EL CESSAMENT 
DE LA CONVIVÈNCIA DELS PARES    
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Vista la moció de referència que diu: 
 
“Els casos de ruptura de la convivència familiar han crescut de forma notable durant 
les últimes dècades, convertint-se en un dels assumptes més delicats a resoldre el 
de la guarda i custòdia dels fills comuns. Aquesta qüestió es troba actualment 
regulada per l’article 92 del Codi Civil espanyol, reformat per la llei 15/2005 de 8 de 
juliol que, davant la manca d’acord entre els pares, configura la guarda i custòdia 
compartida com excepcional, fent necessari recollir així mateix un informe favorable 
del Ministeri Fiscal.  
 
L’aplicació d’aquest precepte ha suposat a la pràctica l’atorgament de la custòdia 
individual de forma generalitzada a la dona. No obstant això, la societat ha 
evolucionat cap a la igualtat. Amb aquesta moció s’insta a fer una passa més, de 
forma que el jutge adoptarà de forma preferent la custòdia compartida per l’interès 
dels fills menors i la igualtat entre els progenitors, llevat que la custòdia individual 
sigui més convenient tenint en compte el pla de les relacions familiars i, sobretot, 
els interessos dels menors.  
 
Una Llei per a la Igualtat en les Relacions Familiars davant el Cessament de la 
Convivència reforçaria el principi de l’interès superior dels menors en relació amb 
les conseqüències de la ruptura de la convivència dels seus progenitors; ambos 
perceben que la seva responsabilitat continua tot i la separació o el divorci i, el nou 
context els exigeix, fins i tot, un grau més elevat de diligència en l’exercici dels seus 
deures amb els fills. 
 
S’ha demostrat que les avantatges de la custòdia compartida són múltiples. Els fills 
mantenen els llaços d’afectivitat i una relació continuada amb ambdós pares i es 
redueix el litigi entre els progenitors. 
 
Pels motius exposats, el Grup Municipal Proposta per les Illes a l’Ajuntament de 
Santanyí presenta els següents acords: 
 
1. El Ple de l’Ajuntament Santanyí manifesta la necessitat d’actualitzar la legislació 
referent a la figura jurídica de la guarda i custòdia compartida dels fills atenen 
l’evolució d’una societat més igualitària on hi ha un augment significatiu dels 
divorcis i separacions amb fills menors d’edat.  
 
2. El Ple de l’Ajuntament Santanyí insta  les institucions balears a impulsar i aprovar 
una llei autonòmica per a la igualtat en les relacions familiars davant el cessament 
de la convivència dels pares on el Jutge adopti de forma preferent la custòdia 
compartida per l’interès dels fills menors, llevat que la custòdia individual sigui més 
convenient. 
 
3. Des de l’àmbit de responsabilitat  municipal, aquesta corporació es compromet  a 
transmetre els valors d’igualtat i de corresponsabilitat  parental que comporten la  
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Guarda i Custòdia Compartida a tots els seus òrgans i. molt especialment, en l’àrea 
de família, igualtat i en la de serveis socials”. 
 
D’acord amb el dictamen favorable de la comissió informativa d’aquest Ajuntament,  
s’acorda per majoria de tretze vots a favor (PP, PSIB-PSOE i EL PI) i tres 
abstencions (AMS-APIB), l’aprovació d’aquesta moció.  
 
Jaume Amengual assenyala que s’abstendran perquè cada cas és un món. 
13. MOCIÓ DE EL PI PER SOL·LICITAR LA RETIRADA DE LES ANTENES 
INSTALADES A LES ESGLÈSIES DEL MUNICIPI AIXI COM LA NO UTILITZACIÓ 
PRIVATIVA DE LA PLAÇA CONSTITUCIÓ   
 
Vista la moció de referència que diu: 
 
“1.- Les Esglésies de Santanyí, Alqueria Blanca i Calonge segons el Catàleg de 
Patrimoni històric del Terme Municipal de Santanyí, tenen un nivell de protecció A, 
es a dir, de protecció total. Com a tal les intervencions que s´hi facin haurien de 
comptar amb un informe favorable de la Comissió segons es descriu a: “Ley 
12/1998, de 21 de diciembre, a las instalaciones que afecten a bienes integrantes 
del patrimonio histórico de las Islas Baleares”. 
 
A les mateixes normes subsidiàries del municipi hi apareix aquest paràgraf: 
 
"La minimización del impacto visual de las instalaciones, sin que ningún caso pueda 
autorizarse antenas en balcones o ventanas o que no se integren visualmente en el 
plano de la fachada, ni antenas parabólicas en las fachadas de los edificios. " 
I el que es diu integrades... no hi han quedat gaire en els campanars de les 
Esglésies esmentades. 
 
Dubtam que les antenes s'hagin instal·lat sense que l'ajuntament en sabés rés.  Per 
a fer cosetes d'aquestes fan falta tant llicències municipals com autonòmiques així 
que es fa un poc difícil creure que s'hagin penjat allà en virtut només d'un conveni 
entre el bisbat i l'empresa de wifi. 
 
2.- La Plaça Constitució forma part de la història i tradició del poble, de fet existeix 
una escultura homenatge a la pedra de Santanyí.  
 
El restaurant Sa Botiga que està situat al costat dret de la Plaça Constitució està 
fent us d’aquesta plaça posant les seves taules i cadires, a més de la seva 
excessiva decoració, ocupant la totalitat d’aquesta plaça per la seva activitat.  
 
Fins que s’hi van instal·lar les taules els veïns prenien la fresca asseguts als bancs 
d’aquesta plaça mentre els nins jugaven a fer voltes a la palmera o aprenien a anar 
en bicicleta.  
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3.- Aportam 209 firmes del veïns del municipi de Santanyí donant suport a la nostra 
petició. 
 
En base a tot l’exposat PROPOSAM AL PLE DE L’AJUNTAMENT  DE SANTANYÍ 
que adopti els següents ACORDS:  
 
Primer. Instar a l’Església perquè exigesqui a qui correspongui, accollint-se a la llei 
abans anomenada, la retirada de les antenes instal·lades als campanars de les 
Esglésies de Santanyí, s’Alqueria Blanca i Calonge, o l’aportació de tota la 
documentació oportuna. 
 
Segon. Vist que l’Ajuntament ha fet tot el possible i atesa la inquietud sobre el tema, 
ho trasllada a l’Església perquè exigesqui la retirada de taules, cadires i decoració 
de la plaça del Roser”. 
 
S’acorda per unanimitat aquesta moció.  
 
 
14. MOCIÓ D’ALTERNATIVA PER AL MUNICIPI DE SANTANYÍ PER LA 
MIGRACIÓ A PROGRAMACIÓ LLIURE   
 
Vista la moció de referència que diu: 
 
“Els ordinadors que té l’Ajuntament, un total de 83, tenen el sistema operatiu 
Windows i el paquet d’ofimàtica Office. Es tracta de programari comprat a partir del 
pagament d’una llicència d’un preu considerable. Els darrers anys ha agafat força i 
ara ja està ben desenvolupat l’anomenat programari lliure. Si bé fa uns anys feia 
falta un coneixement mitjà d’informàtica per fer-hi feina avui són tan extensos i han 
millorat tant que ja no hi ha diferència per a un usuari qualsevol de fer servir a 
l’ordinador el programari lliure o el privatiu. Segons el Centro Nacional de 
Referencia de Aplicación de las Tecnologías de la Información y Comunicación 
(CENATIC), entitat pública empresarial adscrita al Ministeri d'Indústria, Energia i 
Turisme, hi ha 10 raons perquè l’Administració alliberi el software: 
 
1. Permet major eficiència pressupostària a estalviar costos en el manteniment i en 
l'evolució del programari. Alliberar programari genera una comunitat de valor al 
voltant dels projectes de programari, per compartir costos de manteniment i facilitar 
la seva evolució, unint així els interessos d'administracions públiques, institucions i 
empreses. 
2. Compleix les recomanacions de la Llei 11/2007, del Reial Decret 
d'Interoperabilitat, i de les directives europees de la ISA. La Unió Europea i el 
Govern espanyol han determinat que l'ús de programari de fonts obertes és un 
element clau per al desenvolupament de l'administració electrònica i d'un govern 
obert a la ciutadania, i així ho reflecteixen les diferents lleis i normes aprovades al 
respecte. 
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3. Afavoreix la transparència, la interoperabilitat, la independència i la sostenibilitat 
de les aplicacions de les administracions públiques. La publicació de programari 
sota llicències lliures augmenta la transparència de l'administració, contribueix a la 
interoperabilitat entre institucions, maximitza la independència tecnològica i 
garanteix el futur de les aplicacions informàtiques de l'administració pública. 
4. Desenvolupa l'ecosistema del sector TIC, garantint la independència de 
proveïdors i la seva disponibilitat futura. En posar a disposició del sector privat el 
codi de les aplicacions, es fomenta la competitivitat i el creixement del sector TIC 
local, es desenvolupa el mercat de serveis associats al programari i a 
l'Administració Pública, i es garanteix la independència de proveïdors i la seva 
disponibilitat futura. 
5. Posa coneixement i actius a disposició de les empreses. El programari és una 
font de coneixement. Quan s’allibera, es posen a disposició de les empreses no 
només el codi, sinó també els coneixements de negoci, d'organització i tecnològics 
associats a aquest. Cada aplicació alliberada és una oportunitat de negoci per a les 
empreses i una font de coneixement per a tota la societat. 
6. Contribueix a la reducció del dèficit públic, i fomenta el desenvolupament d'una 
economia basada en el coneixement i la innovació. L'alliberament de codi per part 
de l'Administració no només estalvia costos i redueix el dèficit públic. També permet 
millorar el nostre model productiu, afavorint el desenvolupament de mercats 
tecnològics locals d'alt valor afegit, que contribueixen al creixement d'una economia 
sostenible basada en el coneixement i la innovació oberta. 
7. Millora la competitivitat en fomentar la cooperació entre administracions, 
universitats, centres de R+D+I i empreses, estenent bones pràctiques de 
coneixement compartit, i enfortint la innovació oberta. Desenvolupar programari de 
fonts obertes és invertir en sectors altament innovadors, caracteritzats per la 
col·laboració entre institucions (administracions, centres tecnològics i empreses) i 
en línia amb els plans autonòmics, nacionals i europeus de suport a la investigació 
tecnològica per al foment de la competitivitat. 
8. Facilita l'adaptació a les necessitats concretes de les administracions, en matèria 
lingüística, legislativa, d'accessibilitat i imatge. Alliberar programari posa a 
disposició pública el codi font, facilitant que altres institucions l'adaptin a la seva 
pròpia realitat i les seves necessitats lingüístiques, jurídiques, d'accessibilitat, etc. i 
fent que augmenti el valor del programari alliberat. 
9. Garanteix la privacitat i la seguretat en el tractament de la informació. En publicar 
el codi de les aplicacions de l'Administració Pública, la ciutadania té l'oportunitat de 
comprovar que es fa un ús correcte i segur de les seves dades privades, respectant 
els seus drets i garantint el compliment de les lleis de protecció de dades. 
10. Permet Compartir, Reutilitzar i Col·laborar. Només compartint codi, reutilitzant 
aplicacions i col·laborant entre administracions és possible afrontar els reptes 
tecnològics que té per davant el sector públic, més encara en moments de restricció 
pressupostària. Compartir, reutilitzar i col·laborar és la millor estratègia per afrontar 
projectes de més valor afegit amb menor pressupost. 
En definitiva, quan s’allibera programari, l'Administració Pública redueix el seu 
dèficit, aporta valor al sector privat, especialment a les empreses TIC locals,  
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afavoreix la competitivitat i contribueix al desenvolupament d'una economia 
sostenible basada en el coneixement i la innovació oberta. 
 
Per tot això proposam que s’aprovi aquesta moció i es prengui l’acord següent: 
 
Declarar el suport de l’Ajuntament de Santanyí al programari lliure en l’àmbit de les 
TIC, així com el compromís de promoure’n l’ús i el desenvolupament al Municipi de 
Santanyí”. 
 
D’acord amb el dictamen favorable de la comissió informativa d’aquest Ajuntament, 
s’acorda per unanimitat  l’aprovació d’aquesta moció.  
 
 
15. MOCIÓ D’ALTERNATIVA PER AL MUNICIPI DE SANTANYÍ DE SUPORT AL 
DESENVOLUPAMENT, RESPECTE I VISIBILITZACIÓ DE LA DIVERSITAT 
SEXUAL I DE GÈNERE, FENT PALESA L’APROVACIÓ DE LA LLEI PER A 
GARANTIR ELS DRETS DE LESBIANES, GAIS, TRANS, BISEXUALS I 
INTERSEXUALS I PER ERADICAR LA LGTBI FÒBIA. 
 
Vista la moció de referència que diu: 
 
“Tal com tots i totes sabem, als darrers anys ha crescut una major consciència i un 
posicionament positiu en tots aquells aspectes que tenen a veure amb el respecte i 
la inclusió dels drets de les persones que tenen, com a forma de vida, tota 
expressió afectiva-sexual basada en la diversitat. Per tant, la societat ha vist créixer 
la seva acceptació, la seva tolerància i el seu respecte. Així, s’han anat assimilant 
els diferents posicionaments fruits també de les diverses normatives legals que han 
ajudat i han estat efectives en tot l’Estat, fent-se palès un procés que significava 
una demanda social fortament vinculada amb les exigències de la nostra 
ciutadania.  
 
No obstant això, en el marc del desenvolupament normatiu encara es fa precís 
continuar avançant. Una mostra d’aquest progrés es manifesta en el Parlament de 
les Illes Balears on va ser aprovada el proppassat 17 de maig, la LLEI PER A 
GARANTIR ELS DRETS DE LESBIANES, GAIS, TRANS, BISEXUALS I 
INTERSEXUALS I PER ERADICAR LA LGTBI FÒBIA. Així, una de les conquestes 
dels moviments LGTBIQ va ser cercar en tot moment, la visibilització de totes les 
formes de convivència dutes a terme des de l’àmbit de les diversitats afectives-
sexuals perquè esdevinguin totalment inclusives, a la vegada que pugui permetre 
amb la regulació adient, al mateix temps, protectora de tots els marcs de les 
situacions amb les que els col·lectius afectats per la proposta de llei, i puguin 
sostenir amb garanties efectives els drets i també les diverses situacions de riscs.  
 
És necessari mencionar que la Assemblea General de la Organització Mundial de la 
Salut (OMS) va ratificar l’eliminació de l’homosexualitat com a malaltia, el 17 de  
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maig de l’any 1990. Això va determinar una confirmació i unes garanties que han de 
continuar amb la lluita per la normalització, per la visibilització de la realitat derivada 
de totes les perspectives d’homosexualitat, lesbianisme i per la resta d’expressions 
de les diferents vivències de totes les persones que senten com a pròpies les 
diverses vides afectives-sexuals tant des del seu àmbit personal com també del 
social.  
 
De la mateixa manera, cal vincular els fets anteriorment esmentats amb l’origen de 
la celebració del Dia de l’Orgull que suposa recordar la història dels disturbis de 
Stonewall (Nueva York, EEUU) de 1969. Aquesta commemoració es troba present 
en tot un seguit d’actes que cada any, els col·lectius LGTBIQ celebren de forma 
pública per tal d’afavorir la tolerància i la igualtat de lesbianes, gais, transsexuals, 
bisexuals i intersexuals. Per tant, esdevé una data d’expressió pública de drets, de 
fer present i visible un camí de normalització i respecte que, cada cop més, 
eixampla el seu ventall i cerca aprofundir en el compromís social sense cap tipus de 
barrera. La celebració de la festa de l’Orgull simbolitza per un costat, un acte festiu. 
Al mateix temps, cerca la implicació i fer present la força de la reivindicació dels 
drets de tots els col·lectius esmentats.  
 
Tot i així, encara manca per consolidar i normalitzar en aquest camp. Les diverses 
situacions discriminatòries, de tabú o d’invisibilitat i, el que és encara més greu, les 
pors que sovint es troben soterrades. A més de les agressions que encara es 
donen a causa de rebuig a persones i col·lectius, entre altres aspectes, ens 
impulsen a la necessitat i el compromís social i institucional per reafirmar la lluita, a 
efectes de que pugui assolir una íntegra tolerància, i inclussivitat, normalització que 
allunyi de la nostra societat, tota manca de respecte basada en els drets i la justícia. 
Es evident que s’ha avançat en drets i garanties. Es cert també, que el camí iniciat 
precisa encara molta més fermesa i més compromís des de diverses altres 
perspectives, que ara a la CAIB, entre altres aspectes es concreta amb la Llei per 
garantir els drets de lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals per 
eradicar la homofòbia, transfòbia i bifòbia, recentment aprovada.  
 
És per tot això que es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següents acords:  
1r. Expressar el seu compromís de suport a la lluita de les associacions LGTBIQ en 
el marc de la política municipal. Una tasca inclusiva i d’íntegre respecte als drets i 
les reivindicacions de les postres associacions.  
 
2n. Manifestar el compromís de l’Ajuntament en el desenvolupament del que 
s’exposa a la Llei per garantir els drets de lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i 
intersexuals per eradicar la homofòbia, transfòbia i bifòbia construint un camí 
d’inclusivitat i de normalització per poder rebutjar en el municipi: l’homofòbia, la 
transfòbia i la bifòbia.  
 
3r. Donar suport, i promoure, pràctiques educatives, formatives, de sensibilització 
dins les àrees de l’Ajuntament i la resta d’entitats municipals”.  
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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. 
 
Jordan Thomas assenyala que aquest és un bon moment per mostrar solidaritat 
pels recents assassinats d’Orlando, a la qual cosa tots els presents manifesten el 
seu acord.   
 
 
16. MOCIÓ D’ALTERNATIVA PER AL MUNICIPI DE SANTANYÍ PER A LA 
CREACIÓ D’UNA XARXA D’HORTS URBANS 
 
Vista la moció de referència que diu: 
 
“En el moment actual de crisi ambiental que vivim, és quan es fa més necessària la 
creació de nous processos que duguin a una adequada recuperació de l’espai urbà, 
una major integració i participació ciutadana. Els horts urbans són instruments que 
responen a aquests requeriments i, a més, proporcionen una major qualitat de vida 
als ciutadans. 
Els beneficis es desenvolupen en diverses funcions: 
- Funció social: poden estar destinats a sectors específics de la població, com 
jubilats, aturats o persones en situació d’exclusió social que, a part d'usar-los per a 
la producció d'autoconsum, tindrien l'oportunitat i el benefici de poder desenvolupar 
una activitat ocupacional. 
- Funció ambiental: per possibilitar la recuperació d'espais verds urbans i periurbans 
que avui es troben infrautilitzats o abandonats, recuperant i valorant així moltes 
zones degradades del municipi d’una forma sostenible i respectuosa amb el medi 
ambient. 
- Funció cultural: fomentant el coneixement i el respecte per la natura, i defensant el 
nostre patrimoni ecològic i cultural, en possibilitar la recuperació i manteniment 
d'una activitat que s'ha practicat en nostre municipi des de temps immemorials, 
l'agricultura tradicional, a més d'impulsar la producció i el consum de productes 
locals. 
-Funció econòmica: ja que per a algunes famílies amb baixos ingressos els 
productes hortícoles suposarien una considerable ajuda. 
- Funció educativa i terapèutica: els horts urbans apareixen com a espais per a la 
teràpia ocupacional i s’orienten a col·lectius específics com les persones amb 
alguna malaltia mental, drogodependents, persones amb discapacitat intel·lectual, 
gent gran i també malalts d’Alzheimer, entre d’altres.  
Es tracta en definitiva, d’un model de desenvolupament sostenible i respectuós amb 
el territori amb un alt valor social per a moltes persones i col·lectius. 
Des d’Alternativa defensam la creació d’una xarxa d’horts urbans amb punt de 
partida a Cala d’Or, que permeti la pràctica de l’agricultura amb totes les finalitats 
indicades, implicant entitats amb finalitats educatives o terapèutiques que desitgin 
participar i a persones a títol individual que sol·liciten el cultiu d’una parcel·la amb 
finalitats lúdiques. 
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És important contemplar que els horts urbans sempre puguin regar-se d’una forma 
sostenible. 
 
Per tot això, proposem que s’aprovi la present moció i es prenguin els acords 
següents: 
1- La creació d’una Comissió d’horts urbans formada per representants dels 
diferents grups municipals representats a l’Ajuntament, tècnics municipals de l’àrea 
afectada pel projecte, associacions i col·lectius interessats en participar en la 
posada en marxa d’aquesta proposta. 
2- La comissió desenvoluparà el projecte i estudiarà la seva viabilitat a Cala d’Or 
(ubicació, cost econòmic, gestió del projecte, reglament de funcionament i altres 
qüestions que la comissió consideri oportunes) i haurà d’emetre un informe inicial 
que posteriorment haurà de ser aprovat pel Ple. 
3- Donar trasllat d’aquesta moció a la totalitat d’associacions i col·lectius 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), tres vots  a favor 
(AMS-APIB) i tres abstencions (PSIB-PSOE i EL PI), la no aprovació d’aquesta 
moció.  
 
Aina Nadal assenyala que manté la seva moció i que no és el mateix un hort social 
que el que ells proposen, que és més general. 
 
El batle exposa que hi votaran en contra perquè l’any 2013 ja el varen posar en 
funcionament com a hort social i hi col·laboren amb aigua, eines i una caseta i que 
els horts urbans poden donar problemes.  
 
 
17. MOCIÓ D’ALTERNATIVA PER AL MUNICIPI DE SANTANYÍ PER A LA 
REGULARITZACIÓ DE DESPESES DE L’EQUIP DE GOVERN QUE VAN A 
CÀRREC DE L’AJUNTAMENT 
 
Vista la moció de referència que diu: 
 
“Atès que en l’any 2016 s’han presentat a l’Ajuntament, per part de càrrecs del 
govern amb dedicació exclusiva, factures de menjades diverses, en concepte de 
reunions de feina, en algunes de les quals figura que els comensals són únicament 
regidors de l’equip de govern amb dedicació, cosa que significa que reben un sou 
per la tasca que desenvolupen. Tot i que sorprèn que no s’utilitzin els despatxos 
corresponents per a la celebració de reunions, allò que crida l’atenció principalment 
és que les factures en qüestió hagin estat presentades a l’Ajuntament per part del 
batle i els regidors del govern.   
Atès que els membres del govern municipal amb dedicació exclusiva disposen de 
despatxos propis en les dependències municipals, i atès que s’entén que mantenir  
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reunions amb membres del govern és una tasca que s’emmarca dins l’estricta 
normalitat del càrrec. 
 
És per tot això que es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
acords: 
1) El ple de l’Ajuntament de Santanyí insta el govern municipal a reunir-se en els 
despatxos de les dependències municipals o en qualsevol altre lloc sempre i quan 
no sorgeixin despeses que s’hagin de pagar del pressupost municipal. 
2) El ple de l’Ajuntament de Santanyí insta els regidors de govern a estalviar-se de 
presentar factures de menjades diverses a l’Ajuntament quan siguin fruit de 
reunions entre membres del govern o tinguin relació directa o indirecta amb la seva 
tasca política. 
3) El ple de l’Ajuntament de Santanyí insta el govern de Santanyí a justificar de 
manera rigorosa aquelles despeses que estiguin relacionades amb les atencions 
protocol·làries”. 
 
D’acord amb el dictamen desfavorable de la comissió informativa d’aquest 
Ajuntament, s’acorda per majoria de deu vots en contra (PP) i sis vots a favor 
(AMS-APIB,  PSIB-PSOE i EL PI), la no aprovació d’aquesta moció.  
 
José Roig assenyala que està totalment d’acord amb aquesta moció i demana per 
la partida pressupostària a la qual s’imputen aquestes despeses. 
 
El batle manifesta que tenen a la seva disposició totes les factures, que són 2.078 € 
de quatre mesos (911 € d’un dinar de celebració del 100 aniversari del Blai Bonet, 
268,30 € amb els mitjans de comunicació, 63,65€ d’un dinar amb la Conselleria 
d’Emergències, dinar Fitur i la resta per a dinars-reunió amb personal tècnic i 
regidors, que sempre són menors de 20 €). Que mirin altres administracions on ells 
hi són i mirin el que fan, com passa a Calvià o amb la vicepresidenta del Parlament. 
 
Jaume Amengual exposa que el batle no ha llegit la moció, que amb les seves 
dietes i sous tenen més que suficient per pagar dinars, que es reuneixin altres 
moments i no a l’hora de dinar, i que la resta són històries del batle que no tenen 
res a veure amb l’Ajuntament i que li agrada dur el debat a altres administracions 
per despistar. 
José Roig assenyala que no li ha dit la partida pressupostària en la qual es 
comptabilitza. 
 
El batle exposa que la partida és 10-91201-22601-01 i que sempre pot anar a 
Intervenció i demanar el que vulgui. Que les factures estan ben justificades i ben 
explicat i d’altres no ho fan. 
 
Jaume Amengual manifesta que no és vere això de les factures de manco de 20€. 
 
El batle indica que són 20€ per persona i que seria molt més car cobrar dietes. 



 

 

 

 

18 
 

 

 
 
 
Jaume Amengual manifesta que li sembla inconcebible que regidors amb dedicació 
exclusiva facin aquestes coses. 
 
 
18. MOCIÓ DEL PP RESPECTE DE CURSOS DE CAPACITACIÓ DE POLICIA 
 
Vista la moció de referència que diu: 
 
“Atès que l’article 30.19 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears estableix que 
la Comunitat Autònoma té competència exclusiva en matèria de coordinació i altres 
facultats en relació amb els/les policies locals. 
 
Atès que l’article 28 de la Llei 4/2013 de Coordinació de les Policies Locals 
estableix que correspon a la conselleria competent en matèria de coordinació de 
policies locals, a través de l’Escola Balear d’Administració Pública, l’exercici de les 
competències relacionades amb la formació dels cossos de policia local. La 
superació dels cursos impartits per l’Escola Balear d’Administració Pública 
constitueix un requisit per accedir a les diferents categories dels cossos de policia 
local. 
 
Atès que l’article 30 de la Llei 4/2013 de Coordinació de les Policies Locals 
estableix que correspon al Govern de les Illes Balears les competències sobre la 
formació de la capacitació professional per a complir les tasques pròpies dels 
cossos de policia local i dels policies als ajuntaments que no hagin constituït cos de 
policia local. 
 
A les Illes Balears existeix una significativa manca de persones que reuneixi els 
requisits per a l’accés als cossos de policia local i a la policia quan no s’hagin 
constituït cossos. Aquesta manca de persones en gran mesura és conseqüència de 
la falta de realització de cursos de capacitació que ha de realitzar el Govern Balear.  
 
Aquesta escassetat repercuteix negativament als ajuntaments de les Illes Balears ja 
que no poden cobrir adequadament les places existents a la seva policia local.  
 
Aquesta situació a més està posant en perill la seguretat ciutadana i la resta de 
funcions assignades a la policia local, especialment durant els mesos d’estiu ja que 
el servei públic no té dotació adequada per atendre l’afluència de tanta gent. 
 
Per tot això, els grup municipal del Partit Popular presenta al Ple de l’Ajuntament 
perquè s’aprovi el següent ACORD: 
 
Instar al Govern Balear a convocar i realitzar de forma urgent i en la major brevetat 
possible cursos de capacitació de policia local a fi i efecte d’augmentar 
significativament les persones que estiguin en disposició de poder participar i  
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accedir en les convocatòries dels ajuntaments per tal de cobrir places a la seva 
policia local”. 
 
D’acord amb el dictamen favorable de la comissió informativa d’aquest Ajuntament, 
s’acorda per unanimitat l’aprovació d’aquesta moció.  
 
Jordan Thomas demana perquè no es va plantejar abans aquesta moció. 
 
El batle demana que abans no era necessari i ara sí perquè ja no hi ha policies.  
 
 
Seguidament i per unanimitat s’acorda declarar d’urgència i incloure a l’ordre del dia 
els dos punts següents: 
 
19. DECLARACIÓ DE SUPORT A LA PRÒRROGA DE LA VIGENCIA DE 
L’ESTABLERT A LA DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA QUARTA DE LA LLEI 2/2014, 
DE 25 DE MARÇ, D’ORDENACIÓ I ÚS DEL SÒL (LOUS), REFERENT A LA 
IMPLEMENTACIÓ DE LA XARXA DE SANEJAMENT PER A EDIFICIS NO 
PLURIFAMILIARS. 
 
Són molts els ajuntaments de les nostres Illes que tenen en el seu terme municipal 
algun nucli de població, urbanització, unitat d’actuació, polígon o sector que, per 
una raó o una altra, no disposa, a dia d’avui, d’un sistema d’evacuació d’aigües 
residuals connectat al clavegueram.  
 
És ben clar que aquesta és una situació excepcional però també ben present, i per 
aquest motiu, i per tal de donar cobertura a una realitat existent, s’han anat succeint 
diverses regulacions en aquesta direcció.  
 
En aquest sentit, Decret Llei 1/2010, de 25 de març, de mesures urgents relatives a 
determinades infraestructures i equipaments d’interès general, va establir una 
prorroga de dos anys a l’obligació general d’evacuar les aigües residuals pel 
clavegueram, permetent l’atorgament de llicències, certificats de final d’obra i 
cèdules d’habitabilitat per a habitatges unifamiliars aïllats, sempre que es 
contemplessin sistemes provisionals de depuració d’aigües residuals de caràcter 
individual com a depuradores d’aigua o fosses sèptiques estanques i homologades. 
 
Posteriorment altres normatives van mantenir aquesta pròrroga, fins que la Llei 
d’Ordenació i ús del sòl (LOUS), a través de la seva DT 4a, va atorgar un nou 
termini de 3 anys, termini que finalitza el proper dia 23 de junt de 2016. 
 
Davant l’imminent escenari que representa l’esgotament del termini, i que ocasiona 
greus problemes a propietaris i ajuntaments a l’hora d’abordar aquesta situació, la 
FELIB, a petició de varis ajuntaments afectats, va establir conversacions amb el 
Govern de les Illes Balears per tal d’aconseguir l’acord de prorrogar l’establert en la  
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Disposició transitòria quarta de la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del 
sòl (LOUS), referent a la implementació de la xarxa de sanejament per a edificis no 
plurifamiliars. 
 
Per aquest motiu, i en el marc d’aquestes converses, 
 
• Llorenç S Galmés Verger, batle de l’Ajuntament de Santanyí, don suport a la 
reivindicació municipalista encapçalada per la FELIB en demanda d’un nou període 
de pròrroga de les prescripcions de la Disposició transitòria quarta de la Llei 2/2014, 
de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl (LOUS), referent a la implementació de la 
xarxa de sanejament per a edificis no plurifamiliars. 
 
S’aprova per unanimitat aquesta declaració. 
 
José Roig assenyala que ateses les característiques d’aquest municipi seria 
necessari crear una comissió d’estudi per plantejar diverses alternatives i creu que 
això és més necessari i bàsic que fer un gimnàs, perquè no és cosa d’una 
legislatura. 
 
El batle indica que les solucions són molt cares en haver-hi tants de nuclis de 
població dispersos. 
 
 
20. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA CONSELLERIA 
DE TERRITORI, ENERGIA I MOBILITAT, EL CONSELL DE MALLORCA I 
AJUNTAMENTS DE L’ILLA DE MALLORCA PER AL DESENVOLUPAMENT D’UN 
PROJECTE PILOT PER A LA IMPLANTACIÓ DE LA MOBILITAT ELÈCTRICA A 
LES ILLES BALEARS 
 
Vist el conveni esmentat s’aprova per unanimitat.  
 
 
21. CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN D’AQUESTA CORPORACIÓ 
 
Angel Quintela demana per la factura de 4.437 euros de l’entitat Gestambiental. 
 
Toni Matas assenyala que aquesta empresa ajuda en el projecte d’infància ja que 
ell no pot fer-ho tot i necessita una empresa que faci feina. Si vol, li pot donar 
detallades les feines realitzades. 
Angel Quintela indica que el 23 de maig va presentar al Registre una sol·licitud per 
a un espai a l’Ajuntament. 
 
El batle assenyala que no hi ha espai físic i no hi ha cap grup que el tengui. 
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Angel Quintela exposa que de vegades a la Sala d’Actes no hi ha pogut estar i no 
els han avisat abans. 
 
El batle manifesta que intentarà que els avisin quan hi hagi d’haver alguna cosa.  
 
Jaume Amengual demana pel que va sortir a la premsa sobre Daniel Feliu, 
l’arquitecte que hi havia a l’Ajuntament. 
 
El batle contesta que és una sentència que s’ha recorregut d’un arquitecte que va 
fer feina a la casa i que inicialment feia una feina i posteriorment se n’hi va 
encarregar una altra. 
 
Jaume Amengual entrega al batle un informe sobre la recollida selectiva a Santanyí. 
 
 
 22. DACIÓ DE COMPTES DE DIVERSES QÜESTIONS I ASSUMPTES 
GENERALS  
 
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 2016, 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. 
 
 
23. PRECS I PREGUNTES 
 
Jaume Amengual demana: d’on ve per la grua de retirada de cotxes; que com és 
possible que hagi sortit a facebook una persona cercant perfils de persones per fer 
feina al futur gimnàs; i què feia Teresa Palmer als toros d’Inca. 
 
Angel Quintela manifesta que s’hauria de millorar la informació de la zona ZEC de 
Cala d’Or, ja que la gent no sap com funciona i demana pel renou dels hotels que 
l’any passat va causar problemes. 
 
Aina Nadal assenyala que hi ha cartells de toros pel municipi i demana quin control 
exerceix l’Ajuntament sobre aquest tema. 
 
José Roig manifesta que finalment s’ha arreglat el problema del poliesportiu però 
que ha costat vuit mesos i que l’aspecte és horrorós. Que a Cala Egos hi ha molta 
vegetació a les voreres i carrers. Que s’hauria de pintar la Plaça Pinar de Cala d’Or. 
Demana pel concurs del gimnàs i si s’ha acabat el carril bici. Que a Cala Egos hi ha  
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zones on s’encén el llum a les sis de l’horabaixa. I que a Cala Gran treuen 
voluminosos pels carrers, encara que no sigui culpa de Semdesa.  
 
El batle contesta que està previst pintar la plaça Pinar  i que això dels voluminosos 
passa també a altres llocs, i que hi ha dies d’estiu que hi ha sis persones que en 
recullen. Que el carril bici està quasi acabat, falta pintar i la il·luminació que posarà 
després l’Ajuntament. Que amb les faroles es fan proves i es posen preses de terra 
noves. Que l’obra del gimnàs està pràcticament acabada i hi ha informes pendents 
d’enginyers i una petita modificació del contracte, que el concurs es farà al més 
aviat possible i hi sortiran totes les instal·lacions esportives de Santanyí, Cala d’Or i 
es Llombards, amb un cost general d’uns 600.000 € l’any. Que pel que fa a la 
vegetació de carrers i voreres l’Ajuntament no pot esquitxar. I que la música dels 
hotels es controla per part de la policia i en fan requeriments.  
 
Cristina Coll reitera les preguntes presentades a la Comissió Informativa: 
 
“Segons la nota de prensa es dóna a entendre que l’Ajuntament no en sabia res de 
la instal·lació de les antenes, per tant, si El Pi no hagués presentat la sol·licitud de 
retirada de les antenes, encara l’Ajuntament no sabria que estaven posades? Si 
varen demanar llicència com es que l’Ajuntament no en sabia res?. 
Quina necessitat hi havia d’instal·lar les antenes? Es necessària o justificada? Es 
merament un interès econòmic, d’explotació del patrimoni? Estan situades al lloc 
més alt de tot el poble. Disposen d’algun estudi que demostri la seva innocuïtat? 
Existeixen estudis que mostren tot el contrari, que no son inoques . Que es 
desconeixen els efectes de les radiacions a mig i llarg plaç. Que actualment ja hi ha 
persones que son hipersensibles, que el wifi afecta a la seva vida i a la seva salut. 
Davant això solicit l’aplicació del principi de precaució.  
 
“Retirada de forma ¿¿temporal?? per tal d’estudiar la manera més adient i amb 
manco impacte possible”. 
 
- De qui és la plaça del Roser? Si és de la Esglèsia perquè l’ajuntament hi va fer 
una escultura a un lloc que no era seu i se’n cuida del manteniment d’aquesta 
plaça? 
 
- Solicitam una còpia de la llicència d’activitat del Restaurant Sa Botiga  i del 
contracte de lloguer de la plaça del Roser. Es paguen els impostos corresponents 
per aquest lloguer? Per instal·lar aquesta terrassa es necessita un informe 
favorable de la Comissió de Patrimoni, el tenen? Perquè l’Ajuntament saben el 
malestar que causa l’ocupació d’aquesta plaça queda mans plegades? 
 
 Quines actuacions s’han duit a terme per controlar el tema de la terrassa del bar? 
Necessita pagar ocupació de la via pública? Qui controla el nombre de taules: 
l’Ajuntament o el Rector? 
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- El bisbat explica que es destina un 80% del lloguer a mantenir el patrimoni. El 
poble vol saber en què s’ha invertit aquests doblers i quines millores s’estan fent.” 
 
El batle contesta que a part del que s’ha tractat al punt anterior, és l’enginyer 
municipal qui s’ocupa d’aquestes qüestions, que el tema de la propietat és molt 
discutit i que l’Ajuntament col·labora a arreglar els fassers i l’orgue i que es retiraran 
les antenes fins que no tenguin permís. 
 
Maria Pons explica que la grua municipal no pot fer més de catorze serveis al dia i 
que de vegades es necessita una altra grua i en demanen una de Felanitx. Pel que 
fa a la pintura de la Plaça Pinar creu que abans han de pintar altres nuclis que 
estan més deteriorats. Quant a la zona ZEC de Cala d’Or ha canviat la persona 
encarregada i l’actual dóna la màxima informació als usuaris i la gent n’està 
contenta. 
 
 
I sense que hi hagi més assumptes per tractar, el batle aixeca la sessió a les 19,30 
hores, de la qual, com a secretari, n’estenc aquesta acta. 
 


