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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA REALITZADA PEL PLE DE LA CORPORACIÓ 
MUNICIPAL DIJOUS DIA 11 D’AGOST DE 2016  
 
A la sala de sessions de la Casa Consistorial de Santanyí, dia onze d’agost 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 Bárbara Xamena Bordoy que ha excusat la seva absència. 
 
Llorenç Sebastià Galmés Verger (PP) 
Ricarda Margarita Vicens Schluhe (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) 
Juan Sbert Ferrando (PSIB-PSOE) 
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 
 
 
1. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
S’aprova per unanimitat l’acta de 14 de juny de 2016. 
 
 
2. DACIÓ DE COMPTE DE DECRETS DE LA BATLIA 
 
Es dóna compte dels decrets 246/2016, de 13 de juny, fins al 350/2016, de 4 
d’agost del Llibre de resolucions generals de la Batlia. 
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3. APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT NÚM. 8 DE MODIFICACIÓ DE 
CRÈDITS DEL PRESSUPOST DE 2016  
 
Vista la proposta de la batlia següent: 
 
“PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT NÚM. 8  DE MODIFICACIÓ 
DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE SANT ANYI DE 2016 (EXT 
02/16) 
 

1. Vista la memòria justificativa de la modificació de crèdits, de data 4 de juliol de 
2016, on es detalla el contingut de la modificació de crèdit proposada així com el 
seu finançament. 

 
2. Atès que la Intervenció d’aquest Ajuntament, en data 4 de juliol 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: 
 
Descripció       Aplicació Import Finançament 

Expropiació terrenys Santanyí 

(IFS) 11 93301 60064(02) 479.519,83 Romanent TDG 

Expropiació terrenys Santanyí  11 93301 60065(02) 121.369,22 Romanent TDG 

    

 TOTAL 600.889,05  

    

FINANÇAMENT  

Concepte Descripció  

87000 Romanent de tresoreria per a despeses generals 600.889,05 

     
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 nou vots a favor (PP) i set abstencions (AMS-APIB, PSIB-PSOE i 
EL PI), l’aprovació d’aquest expedient. 
 
José Roig manifesta que aquest expedient és un encert que s’ha d’agrair al Sr. 
Amengual i que l’equip de govern ha reaccionat ràpid. Que novament el pressupost  
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municipal no és vertader i es torna a pagar quasi de puntetes les Germanes 
Barceló, que ja duen 2.000.000 sense que quasi no se’n temi ningú.  
 
El batle assenyala que en un any que du dient el mateix ja es podria assabentar  un 
poc més, que les modificacions del pressupost són normals, es duen a la comissió 
informativa, al ple i s’exposen al públic, per la qual cosa no poden ser més 
transparents. S’haurà de seguir pagant i es farà segons el que es pugui, igual que 
altres ajuntaments fan front a aquestes expropiacions. 
 
 
4. APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT NÚM. 9 DE MODIFICACIÓ DE 
CRÈDITS DEL PRESSUPOST DE 2016  
 
Vista la proposta de la batlia següent: 
 
“PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚM. 9  DE MODIFICACIÓ 
DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE SANT ANYI DE 2016 (TRA 
05/16)  
 
 

1. Vista la memòria justificativa de la modificació de crèdits, de data 27 de juliol de 
2016, on es detalla el contingut de la modificació de crèdit proposada així com el 
seu finançament. 

 
2. Atès que la Intervenció d’aquest Ajuntament, en data 27 de juliol 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 40 a 42 del RD 
500/1990, de 20 d’abril i amb la base 13 de les bases d’execució del pressupost per 
a 2014, 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 transferències, d’acord amb el següent detall: 
 
ALTES DE CRÈDITS 
DENOMINACIÓ APLICACIÓ  IMPORT € 
Inversions instal·lacions esportives 17 34201 62263 20.850,00 
Inversions parcs i jardins 14 17102 61968 10.000,00 
Rehabilitació vies públiques urbanes 11 15321 61962 10.000,00 
Rehabilitació camins 11 45401 61969 47.650,00 
 TOTAL 88.500,00 
BAIXES DE CRÈDITS 
DENOMINACIÓ APLICACIÓ  IMPORT € 
Condicionament Convent Alqueria 11 33301 63265 50.000,00 
Aplicacions informàtiques adm. 11 92001 64162 38.500,00 
 TOTAL 88.500,00 
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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 nou vots a favor (PP) i set abstencions (AMS-APIB, PSIB-
PSOE i EL PI), l’aprovació d’aquest expedient. 
 
 
5. APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2015 
 
Vista la proposta de la batlia següent: 
 
“PROPOSTA D’ACORD QUE ELEVA A L’AJUNTAMENT PLE LA B ATLIA-
PRESIDÈNCIA RELATIVA A L’APROVACIÓ DEL COMPTE GENER AL PER A 
L’EXERCICI 2015 
 
Vistos els articles 212.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel que 
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i 116 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, es proposa a 
l’Ajuntament Ple l’adopció del següent 
 

ACORD 
 
Aprovar el Compte General de l’Ajuntament de Santanyí corresponent a l’exercici 
2015 integrat pel Compte General de la pròpia Corporació i pel Compte de la 
societat mercantil Serveis Municipals de Santanyí, S.L.U, al haver transcorregut el 
termini reglamentari d’exposició pública sense haver-se produït reclamacions, 
reparaments ni observacions el resum de la qual és el següent: 
 
PRESSUPOST PROPI AJUNTAMENT DE SANTANYI 
RESULTAT PRESSUPOSTARI a 31.12.2015: 
 
  DRETS R NETS OBLIG R NETES AJUSTOS RESULTAT PRES 

a. Operacions corrents 22.237.802,97 15.477.234,86  6.760.559,11 

b. Operacions de capital 0,00 4.576.232,78  -4.576.232,78 

1. Total operacions no financeres (a+b) 22.237.802,97 20.053.476,64  2.184.326,33 

c. Actius financers 0,00 0,00  0,00 

d. Passius financers 0,00 768.024,26  -768.024,26 
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2. Total operacions financeres (c+d) 0,00 768.024,26  -768.024,26 

I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI 22.237.802,97 20.821.500,90  1.416.302,07 

 AJUSTOS:     

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

  2.160.926,92  

4. Desviacions de finançament negatiu de l’exercici(+)   147.787,75  

5. Desviacions de finançament positiu de l’exercici(-)   0,00  

II. TOTAL AJUSTOS (II=3+4+5)   2.308.714,67  

 RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT    3.725.016,74 

 
 
ROMANENT DE TRESORERIA a 31.12.2014: 
 
1. (+) Fons líquids 6.533.255,30 

2. (+) Drets pendents de cobrament 8.415.772,51 

3. (-) Obligacions pendents de pagament 1.717.573,17 

I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3) 13.231.454,64 

II. Saldos de dubtós cobrament(-) 4.477.351,35 

III. Excés de finançament afectat 1,25 

IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I – II - III) 8.754.102,04 

 
EMPRESA SERVEIS MUNICIPALS DE SANTANYÍ, S.L.U 
Resultat exercici 2015                                         -43.941,94€”. 
 
D’acord amb el dictamen favorable de la comissió informativa d’aquest Ajuntament, 
s’acorda per majoria de nou vots a favor (PP) i set abstencions (AMS-APIB, PSIB-
PSOE i EL PI), l’aprovació de la compte general de l’exercici de 2015. 
 
 
6. INFORMACIÓ DE L’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D’ENGUANY A DATA 30-
6-2016  
 
La intervenció dóna compte de la informació de l’execució del pressupost i del 
moviment i situació de les operacions no pressupostàries de tresoreria a data 30-6-
2016, d’acord amb el que preveuen les bases d’execució del pressupost, l’article 
207 del RDL 2/2014, de 5 de març, i la Regla 94 de la Instrucció de Comptabilitat.  
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7. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL 
REGULADORA DE L’ESTACIONAMENT DE VEHICLES AMB LIMITACIÓ 
HORÀRIA SENSE TARIFA  
 
Vista la modificació de l’Ordenança esmentada, i d’acord amb el dictamen favorable 
de la comissió informativa d’aquest Ajuntament, s’acorda per majoria de nou vots  a 
favor (PP) i set abstencions (AMS-APIB, PSIB-PSOE i EL PI), l’aprovació i 
l’exposició al públic durant el termini de 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.  
 
Jaume Amengual indica que una hora és millor que mitja hora amb la qual cosa 
l’ordenança ja ha millorat un poc,  però que s’hauria de pensar en una solució per 
als treballadors de la zona. 
 
José Roig manifesta que li pareix bé l’augment horari però que aquesta regulació 
de la zona ZEC no li agrada en el seu conjunt. 
 
El batle assenyala que estudiarà això dels treballadors, que a 3 minuts hi ha 
aparcament públic i que es millorarà la senyalització. 
 
 
8. ADHESIÓ AL PACTE DE BATLES I BATLESSES  
 
De conformitat amb el que disposa l’article 23 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes 
Balears segons el qual: 
 
“Tota persona té dret a gaudir d’una vida i un medi ambient segur i sà. Les 
administracions públiques de les Illes balears, en l’àmbit de les seves 
competències, protegiran el medi ambient i impulsaran un model de 
desenvolupament equitatiu, territorialment equilibrat i sostenible.” 
 
En l’exercici de les competències que estableix l’article 25 de la Llei 7/1985 de 
Bases de Règim Local: 
 
“El Municipi exercirà en tot cas com a competències pròpies, en els termes de la 
legislació de l’Estat i de les comunitats autònomes, en les següents matèries: 
Medi ambient urbà: en particular, parcs i jardins públics, gestió dels residus sòlids 
urbans i protecció contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica a les 
zones urbanes”. 
 
Tenint ple coneixement de tots els compromisos DEL PACTE DE BATLES I 
BATLESSES i, en particular, dels següents: 
 



 
 
 
 
 

7 
 

 

 
 
Anar més enllà dels objectius establerts per la UE per a 2020 i reduir les emissions 
de CO2 als nostres territoris en, almenys un 40% al 2030. 
Presentar un pla d’acció per a l’energia sostenible, incloent-hi l’elaboració d’un 
inventari de referència de les emissions en el qual es resumeixi com es compliran 
els objectius, en el termini d’una any des de la data esmentada. 
Presentar un informe d’execució, almenys cada dos anys a partir de la presentació 
del pla d’acció, amb finalitats d’avaluació, seguiment i control.  
Organitzar dies de l’energia en cooperació amb la Comissió Europea i amb altres 
parts interessades, perquè la ciutadania pugui beneficiar-se directament de les 
oportunitats i avantatges que brinda un ús energètic més intel•ligent, així com 
informar periòdicament els mitjans de comunicació locals sobre el desenvolupament 
del pla d’acció. 
Assistir i contribuir a la conferència anual de Batles de la UE. 
 
Per tot l’anterior el Ple de l’Ajuntament assumeix el següent ACORD: 
 
PRIMER: L’Ajuntament de Santanyí manifesta la seva voluntat d’adherir-se al Pacte 
de Batles i Batlesses per assolir un progrés real, en aquest moment, en el 
desenvolupament d’energies renovables i ciutats energèticament eficients. 
 
SEGON: L’Ajuntament de Santanyí es compromet  a lluitar contra el canvi climàtic 
com una de les seves prioritats principals. Compromís ferm de reduir les emissions 
de CO2 un 40% pel 2030. 
 
TERCER: Notificar el present acord a la Direcció General d’Energia i Canvi 
Climàtic, Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat del Govern de les Illes Balears.   
   
D’acord amb el dictamen favorable de la comissió informativa d’aquest Ajuntament, 
s’aprova per unanimitat l’aprovació d’aquest Pacte. 
 
Jaume Amengual assenyala que aquest Pacte existeix des de l’any 2008 i vol 
destacar els compromisos que suposen aquesta adhesió.  
 
 
9. MOCIÓ D’ALTERNATIVA PER AL MUNICIPI DE SANTANYÍ PER A LA 
NORMALITZACIÓ I/O CORRECCIÓ D’ALGUNS NOMS DE CARRERS DEL 
MUNICIPI DE SANTANYÍ   
 
Vista la moció de referència que diu: 
 
“Atès que l’apartat 2 de l’article 14 de la Llei 3/1986, de 29 d’abril, de Normalització 
Lingüística a les Illes Balears indica que correspon als ajuntaments determinar el 
nom de les vies urbanes. 
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Atès que en l’apartat 1 de l’article 15 de la mateixa llei s’indica textualment que “la 
retolació pública es farà en llengua catalana, acompanyada si calgués de signes 
gràfics que en facilitin la comprensió als no catalanoparlants”.  
 
Atès que, més de trenta anys després de la llei de Normalització Lingüística, en el 
municipi de Santanyí figuren encara plaques de noms de places i carrers escrits en 
llengua castellana, com els següents: 
 
Fray Junípero Serra (Es Llombards) 
Calle Felanitx (Santanyí) 
Calle Convento (S’Alqueria Blanca) 
Calle Santiago Rusiñol (S’Alqueria Blanca) 
Plaza San José (S’Alqueria Blanca) 
Calle San Roque (S’Alqueria Blanca) 
Calle Levante (S’Alqueria Blanca) 
Calle Quintana (S’Alqueria Blanca) 
 
També figuren en el municipi noms de carrers que precisen de correcció 
ortogràfica, com els següents: 
 
Carrer Tramontana (Cala Figuera) 
Carrer d’Alejandro Fléming (Santanyí) 
Plaçeta de Ses Rocasses (S’Alqueria Blanca) 
Carrer Son Russinyol (S’Alqueria Blanca) 
Carrer Porto-Petro (S’Alqueria Blanca) 
 
Per tot això, es proposa al Ple Municipal l’adopció dels següents ACORDS: 
 
1r-. El ple de l’Ajuntament de Santanyí es compromet a procedir a canviar totes les  
plaques de places i carrers pendents de normalitzar o que continguin errors 
ortogràfics d’aquí a final d’any. 
 
2n-. El ple de l’Ajuntament de Santanyí es compromet a fer les gestions 
necessàries per a que els noms de places i carrers del municipi siguin normalitzats 
i/o corregits en tots els organismes corresponents”. 
 
D’acord amb el dictamen favorable de la comissió informativa d’aquest Ajuntament, 
s’acorda per unanimitat l’aprovació.  
 
 
10. MOCIÓ D’ALTERNATIVA PER AL MUNICIPI DE SANTANYÍ PER A UNA 
ACTUACIÓ URGENT A LA ZONA DE CALA S’ALMONIA I ES CALÓ DES MORO  
 
Vista la moció de referència que diu: 
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“Aquest any la massificació de les platges de Cala S’Almonia i Es Caló des Moro és 
enorme. Les línies grogues dels aparcaments  i les direccions prohibides, en molts 
casos, no són respectades,  produint situacions conflictives, per la qual cosa resulta 
evident que és necessària una major  presència policial a la zona.  
 
Per altra banda, els residus que produeixen un nombre tan elevat de persones 
s’acumulen en els pocs punts on es poden dipositar, tant a la zona de les platges 
com a la zona superior de les mateixes, posant en evidència la seva insuficiència. 
 
Per tot això, es proposa al Ple Municipal l’adopció del següent acord: 
 
- Procedir a una actuació urgent a la zona de Cala S’Almonia i Es Caló des Moro 
per tal de corregir els problemes de trànsit i d’acumulació de residus tan aviat com 
sigui possible”.  
 
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. 
 
Jaume Amengual indica que és inviable fer un aparcament però que està clar que 
s’ha de posar ordre a aquella zona.  
 
El batle assenyala que és un problema complicat, de fa més d’un any, que hi ha 
molts de cotxes i falta d’espai, s’han fet reformes circulatòries, es destinen més 
policies a aquesta zona, hi ha més neteja i es posen més multes, però hi haurà 
problemes si qualque dia ha de passar un vehicle d’emergències. Que es vol 
habilitar un terreny per a aparcament, com s’ha sol·licitat al Consell, i després es 
prohibiria l’accés als nous residents. També es pensa si posar vehicles llançadera a 
les platges com passa a altres platges de Mallorca. 
 
Jaume Amengual manifesta que sap que la situació és complicada però que l’escrit 
que s’ha enviat al Consell demanant informe no indica on es faria l’aparcament, i a 
més es evident que aquest aparcament no es pot fer aquest estiu, tant sols demana 
que es faci alguna cosa ja. 
 
El batle diu que ja li ha indicat les mesures que s’han pres, que de moment s’han 
posat 400 multes, que no s’ha assenyalat un terreny concret perquè una vegada 
obtinguda l’autorització es licitaria l’adquisició del terreny, que s’han posat cinc 
senyals i cinc discos indicatius de circulació i nova pintura vertical i horitzontal i s’ha 
habilitat un altre camí de sortida. 
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11. MOCIÓ DEL PP DE REDUCCIÓ DEL TERMINI PER LA POSADA EN 
FUNCIONAMENT DE LA XARXA DE SANEJAMENT DE ES LLOMBARDS 
 
Vista la moció de referència que diu: 
 
“El passat 21 de juliol, el ple del Parlament de les Illes Balears va aprovar el 
projecte de Llei RGE núm. 4939/16, d’avaluació ambiental de les Illes Balears. 
Aquest projecte de llei en la seva disposició final cinquena bis, modifica la 
disposició transitòria quarta de la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del 
sòl, que estableix el nou procediment d’implementació de les xarxes de sanejament 
a les zones urbanes que no en tenguin, requisit aquest indispensable per poder 
continuar concedint llicències d’obres. 
 
El procediment estableix una sèrie de terminis a complir, si aquests no es 
compleixen l’exempció que permet atorgar llicències, quedarà automàticament 
sense vigor.  Resumidament, els terminis són els següents: 
 
1- Establir el termini màxim d’un any des de l’aprovació de la Llei d’avaluació 
ambiental de les Illes Balears, per la redacció i aprovació del projecte de dotació de 
serveis o d’obres ordinàries –segons sigui el cas- per implantar la xarxa de 
sanejament en aquelles zones que no en tenguin. 
 
2- Establir un termini afegit de dos anys des de l’aprovació del corresponent 
projecte, perquè aquestes obres s’hagin pogut adjudicar. 
 
3- Establir un altre termini afegit de dos anys des de l’adjudicació de les obres, 
perquè aquestes es puguin executar. 
 
4- S’estableix un últim termini d’un any des de l’acta de recepció de les referides 
obres, perquè l’administració responsable, l’Ajuntament i/o el Govern posin en 
funcionament el sistema de depuració, distribució i emissió de les aigües depurades 
de forma adequada. 
 
A les Illes Balears, l’entitat responsable de la realització de les obres de conducció i 
distribució de les aigües residuals i de les instal·lacions de sanejament i depuració 
és l’Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental (ABAQUA) que depèn de la 
Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca. 
  
Des de l’any 2014, el poble des Llombards, nucli històric del municipi, disposa de 
xarxa de sanejament totalment acabada, però aquesta encara no es pot posar en 
funcionament ja que el projecte de connexió a les instal·lacions de sanejament i 
depuració més properes no esta realitzat encara, i com hem dit abans, la redacció, 
finançament i licitació d’aquestes obres correspon ABAQUA.  
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El Govern es va comprometre a redactar el projecte de connexió des Llombards en 
4 anys, un termini totalment excessiu segons el nostre parer, ja que la nova llei 
d’avaluació ambiental estableix un termini d’un any des de la recepció de les obres 
perquè l’administració corresponent posi en funcionament el sistema de depuració 
de forma adequada.  
 
Per tot això, el grup municipal del Partit Popular presenta al Ple de l’Ajuntament 
perquè s’aprovi el següent ACORD: 
 
- Instar el Govern de les Illes Balears, concretament la Conselleria de Medi 
Ambient, Agricultura i Pesca i l’entitat que en depèn, ABAQUA, a que s’ajusti a la 
nova llei d’avaluació ambiental i que en el termini d’un any, es realitzin les obres 
necessàries per a la posada en funcionament de forma adequada de la xarxa de 
sanejament del poble des Llombards”.   
 
D’acord amb el dictamen favorable de la comissió informativa d’aquest Ajuntament, 
s’acorda per unanimitat la seva aprovació. 
 
 El batle assenyala que el cost previst del clavegueram de Cala Llombards és d’uns 
2.300.000 euros, però que segons informes tècnics aquest clavegueram no pot 
funcionar perquè hi haurà molt poc caudal i molta extensió. Una cosa similar passa 
a Es Cap des Moro, que a més està separat en tres zones urbanes i té molt poca 
població. Per tot això molt possiblement es demani l’exoneració de clavegueram 
d’aquests nuclis.    
 
 
Seguidament i per unanimitat es declara d’urgència i s’inclou a l’ordre del dia el punt 
següent: 
 
 
12. MOCIÓ DEL PP RESPECTE DE MILLORA DEL SERVEI MÈDIC 
 
Vista la moció de referència que diu: 
 
“El Partit Popular de Santanyí ha sabut de la dificultat que darrerament es produeix 
al PAC de Santanyí per poder cobrir els torns de guàrdia amb metges les 24 hores 
al dia. Aquesta situació queda reflectida especialment els caps de setmana, arribant 
fins i tot al punt d’haver de desplaçar una ambulància del PAC de Campos per 
traslladar els pacients i ser atesos al PAC del municipi veí. 
 
Des del Partit Popular de Santanyí, volem denunciar aquesta situació, creim que és 
intolerable que Santanyí, un municipi turístic, amb una població empadronada de 
15.000 habitants i que durant els mesos d’estiu incrementa la seva població de 
manera més que considerable, no disposi d’un metge de  guàrdia i un de reforç els 
caps de setmana i festius. 
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També volem destacar la urgent necessitat d’incrementar l’horari de la unitat bàsica 
de salut de Cala d’Or. Cala d’Or és el nucli més poblat del municipi així com el 
principal nucli turístic. Creim que és imprescindible que aquesta unitat bàsica 
disposi d’atenció sanitària també les 24 hores, d’aquesta manera es podrà oferir 
una millor atenció als ciutadans tant residents com visitants i a la vegada evitarà 
que s’hagin d’haver de desplaçar al PAC de Santanyí alliberant així carrega de 
treball que aquest centre ha d’assumir. 
 
Així mateix és imprescindible també augmentar l’horari de l’actual ambulància que 
està destinada al PAC de Santanyí a 24 hores i que aquesta passi a ser de suport 
vital avançat i que es destini una  ambulància també a la unitat bàsica de salut de 
Cala d’Or, que com hem dit abans és el principal nucli poblacional i turístic del 
municipi. 
 
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 (IB Salut) perquè el PAC de Santanyí compti amb servei 
mèdic les 24 hores durant tot l’any, perquè ampliï el servei a la unitat bàsica de 
salut de Cala d’Or i perquè millori el servei d’ambulàncies.   
 
Sotmesa a votació aquesta moció s’aprova per unanimitat. 
 
Jaume Amengual assenyala que està d’acord amb la moció però que li pareix molt 
curiós que el PP proposi la seva aprovació ara i no fa dos, tres o quatre anys. 
 
 
13. CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN D’AQUESTA CORPORACIÓ 
 
Jaume Amengual demana al batle si pel fet de ser nomenat portaveu del PP tendrà 
alguna repercussió a la dedicació exclusiva com a batle. 
 
José Roig assenyala que per donar llum al mercadet de Cala Egos s’agafa d’una 
farola i després es queda el llum encès per tota la zona. 
 
El batle contesta que és una solució provisional i que s’ha sol·licitat a Gesa una 
connexió pel mercadet. 
 
José Roig indica que fa un any varen demanar que s’arreglàs el poliesportiu de 
Cala d’Or i no s’ha fet res. Que a la junta de govern de 4 d’agost es va aprovar el 
projecte del bar de la Plaça Pinar i demana si hi té accés. Que les antenes del 
campanar de Calonge no s’han llevat, s’han pintat perquè no es vegin. Demana 
com va la licitació del gimnàs. 
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El batle contesta que la licitació del gimnàs es retardarà un poc per incorporar una 
millora al projecte. Que les antenes es llevaran si no estan bé i que el projecte de la 
Plaça Pinar el pot demanar als serveis tècnics municipals. I al Sr. Amengual li 
contesta que no s’ha de preocupar per la seva dedicació a la batlia, que és 
exclusiva, que no hi ha cap incompatibilitat i que ser portaveu del PP no està 
remunerat. 
 
Jaume Amengual indica que espera que si qualque dia es necessita al batle sigui a 
l’Ajuntament i no a la seu del PP i que la seva obligació és controlar al batle i al seu 
equip.  
 
 
14. DACIÓ DE COMPTE DE DIVERSES QÜESTIONS I ASSUMPTES GENERALS 
 
Per secretaria es dóna compte de les següents qüestions: 
 
14a. El departament d’intervenció dóna compte de l’aprovació per decret de batlia 
de 26 d’abril de 2016, de l’expedient número 4 de modificació de crèdits en el 
pressupost de 2016, per transferència de crèdits.  
 
14b. El departament d’intervenció dóna compte de l’aprovació per decret de batlia 
de 2 de juny de 2016, de l’expedient número 5 de modificació de crèdits en el 
pressupost de 2016, per transferència de crèdits.  
 
14c. El departament d’intervenció dóna compte de l’aprovació per decret de batlia 
de 11 d’agost de 2016, de l’expedient número 7 de modificació de crèdits en el 
pressupost de 2016, per transferència de crèdits.  
 
14d. En compliment del que preveu la Llei 15/2012 de modificació de la Llei 3/2004, 
de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat 
en les operacions comercials, la intervenció d’aquest Ajuntament presenta el 2n  
trimestre de l’any 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. 
 
14e. Es dóna compte del decret de batlia de 10 d’agost següent: 
 
“... Atès que Miguel Contestí Burguera en data 9 d’agost de 2016 ha dimitit com a 
representant personal del batle en el nucli de Es Llombards. Es disposa: nomenar 
Mateo Nadal Clar,  amb DNI ..., representant personal d’es batle a Es Llombards”. 
 
El batle felicita a Miguel Contestí pels 17 anys que ha estat i dóna la benvinguda a 
Mateo Nadal. 
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14f. Es dóna compte del següent escrit: 
 
“Cristina Coll Cervera, amb DNI ..., regidora d’aquest Ajuntament, ..., EXPOS: que 
som regidora d’aquest Ajuntament en representació del partit polític EL PI-
PROPOSTA PER LES ILLES. SOL·LICIT: Que a partir d’avui, per motius personals, 
se’m desvinculi d’aquest partit i passi a ser independent.”  
 
 
15. PRECS I PREGUNTES 
 
El batle, en contestació al sol·licitat a la comissió informativa per Jaume Amengual 
respecte del Pla d’actuació de l’aigua assenyala el següent:  
 
“En el present informe es fa un breu resum de l’estat d’execució de les accions 
contemplades en el marc del Pla de Gestió de la Demanda de Recursos Hídrics de 
Santanyí.  

*1 i 2: Aprofitant la Campanya de conscienciació realitzada “L’aigua es un be escàs” 
el mes de juny i juliol d’aquest any es varen distribuir en els equipaments 
municipals. No està acabat ja que es preveu la seva repetició en anys propers  

*3: S’ha estat treballant per millorar l’informació que es disposa de la xarxa de 
distribució amb l’elaboració de la cartografia i l’anàlisis de les seves pèrdues.  

*4: Dins les reunions mantingudes per la Comissió Mixta formada per Govern de la 
CAIB i l’Ajuntament de Santanyí s’ha sol·licitat aquesta informació de la qual 
s’espera resposta  

*5: Des de l’ajuntament s’han iniciat els contactes per tal d’augmentar l’informació 
sobre la situación legal de les empreses subministradores i quin hauria de ser el 
camí a seguir per tal de poder millorar la situació actual.  
 

*6: D’aquesta actuació s’ha desenvolupat la primera fase que ha estat la de 
elaborar la cartografia actualitzada de les xarxes de distribució. Sense aquesta 
informació de base hauria estat impossible la redacció del projecte d’interconnexió 
de les xarxes de distribució.  

*7: Al darrer trimestre del 2015 es va definir el protocol de comunicació amb les 
empreses subministradores. Dins l’any 2016 es va fer la seva presentació així com 
reunions individualitzades per aclarir possibles dubtes en la seva resposta. Des de 
2016 i en endavant es disposarà de millor informació gracies a les respostes 
sistemàtiques que faciliten les empresses mitjançant la resposta del protocol.  
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*8: El Pla de reordenacions i captacions és un estudi que s’està elaborant des de la 
DG de Recursos Hídrics. La seva redacció correspon a un compromís de la pròpia 
DG en el moment d’exigir la redacció del PGDRH a l’any 2014. En les diferents 
reunions de seguiment de la Comissió Mixta entre Ajuntament i Govern CAIB s’ha 
abordat aquest tema. Des de la DG s’han visitat cada una de les captacions o pous 
de subministrament i s’han pres unes dades bàsiques (profunditat de la bomba, 
nivells de contaminació, etc..) A dia d’avui el Pla de re-ordenament es troba en la 
fase final de redacció, des de l’Ajuntament s’esta l’espera de conèixer les seves 
recomanacions.  

*9: Des del consistori es busquen constantment alternatives a la situació 
d’abastiment actual. Apart del suport a les empreses subministradores en la millora 
de la situació legal, també figura la cerca de nous pous amb aigua potable per tan 
de millorar la situació actual. Aquestes gestions fins ara no s’han materialitzat en 
cap millora concreta  

Com a alternativa de l’abastiment també s’ha treballat sol·licitant a la DG de 
Recursos Hídrics l’acceleració del projecte per a fer arribar aigua dessalada al 
terme de Santanyí mitjançant la Xarxa de Distribució d’Aigua de Mallorca o la 
construcció d’una dessaladora en el terme municipal de Santanyí  

*10: Des del departament d’urbanisme es realitza un control sistemàtic que les 
noves construccions compleixin amb el que estipula la llei i disposin de les 
correctes conexions al clavegueram o dels permisos necessaris de la DG de 
Recursos Hídrics per tal de permetre l’abocament de les aigües residuals en les 
foses sèptiques si és el cas. Des de l’Ajuntament també es fan passes per tal 
d’assolir la connexió dels nuclis amb clavegueram a les depuradores corresponents 
(nuclis de s’Alqueria Blanca i es Llombards). Resta pendent el control de les foses 
sèptiques ja existents  

*11: Des del consistori s’ha reiterat a les empreses subministradores la necessitat 
d’informar puntualment als ciutadans que l’aigua que subministren no és apta pel 
consum humà. S’ha comprovat que com a mínim s’informa mitjançant l’enviament 
de cartes informatives juntament amb la facturació.  

També s’està treballant amb la redacció del Pla d'Emergència de Sequera per tal de 
disposar d’un full de ruta clar en el moment d’assolir aquest nivell de risc.  

*12: Amb la realització de la campanya “L’aigua és un be escàs” l’Ajuntament ha 
distribuït per tot el terme municipal 30.000 tríptics informatius en 4 idiomes, repartits 
en els edificis municipals, entregats porta a porta en les llars dels diferents nuclis i 
també lliurant el material a les diferents associacions hoteleres per tal de fer-ho 
arribar a la població turista.  

També es va aprovar un Ban per part del batle on s’instava a la ciutadania a:  
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- Un ús moderat de l’aigua de consum. 
- Utilitzar exclusivament l’aigua de la xarxa per a usos domèstic descartant altres 
usos. 
 - Tenir en bon estat de manteniment les cisternes i dipòsits per poder ser utilitzats 
en cas d'emergència.  
 

*13: Des de fa uns anys l’Ajuntament ve cel·lebrant el Dia Mundial de l’aigua el dia 
22 de març com a una ocasió per conscienciar i informar als ciutadans de la 
situació de l’aigua. El passat 22 de març es va realitzar la presentació a la 
ciutadania del Pla de Gestió de la Demanada de Recursos Hídrics davant més de 
60 persones, l’acte va comptar amb la presencia de la DG de Recursos Hídrics, 
Joana Garau, així com dels representants de les empreses subministradores, al 
finalitzar la presentació es va obrir un torn de paraula per tal que els ciutadans 
poguessin aclarir dubtes o realitzar preguntes.  

*14: Com a mesura de conscienciar els més petits de les llars s’han realitzat 
diferents actes a les escoles. L’any 2015 ja es va realitzar una important campanya 
a les escoles del terme amb diferents activitats com xerrades informatives, un 
concurs de dibuix, etc...  

Per aquest darrer trimestre de 2016 i inicis de 2017 es preveu dedicar el Pla de 
feina anual del projecte Ciutat Amiga de l’Infància a la temàtica de l’aigua per tal 
continuar amb la conscienciació dels més joves.  

Estat de desenvolupament del Pla:  

Del recompte de les accions iniciades del Pla podem observar que un total de 4 
accions s’han finalitzat (11,76%), 12 estan en execució (35,3%) i 18 resten 
pendents (53%).  

De l’anàlisi d’aquestes dades podem veure com més de la meitat de les accions del 
pla no han estat iniciades, ara bé val la pena remarcar que amb un sol any s’han 
iniciat el 47% de les accions incloses en el Pla  

Si ens fitxam en la prioritat de les accions en adonam que:  

- De les 13 accions amb una prioritat alta, un total de 8 estan o acabades o en 
marxa mentre que només resten pendents d’iniciar 5 accions, moltes de les quals 
depenen de la finalització de les que estan en execució actualment.  
- De les 14 accions amb una prioritat mitjana, un total de 6 accions estan o            
acabades o en execució mentre que resten pendents un total de 8 accions amb 
aquesta prioritat.  
- De les 8 accions amb prioritat baixa, un total de 2 accions s’han iniciat mentre  



 
 
 
 
 

17 
 

 

 
 
que les 6 restants resten pendents.  
 

Valoració general del grau d’execució del Pla;  

Podem destacar que:  

- Gairebé el 50% accions contemplades en el Pla s’han iniciades i algunes d’elles ja 
es quantifiquen com acabades  

- Es segueix i respecta la prioritat de les accions contemplades en el Pla  

- L’equip de govern demostra compromís ferme amb la millora de la gestió del 
subministrament d’aigua i no ha deixat de fer-hi feina  

- Conscients que el problema és no només municipal, es continua amb el contacte 
permanent amb les autoritats supramunicipals mitjançant el seguiment de la 
Comissió Mixta entre Ajuntament, Govern de la CAIB i DG de Recursos Hídrics.  

- Aquest estiu s’ha realitzat un important campanya informativa, aprofitant la 
campanya creadaper la Dg de RRHH incorporant traduccions per fer-la extensiva a 
la població estrangeraturística o resident.  

- Dins el primer trimestre 2017 es redactarà el primer informe complet de 
seguiment”.  
 
Jaume Amengual demana quines quatre actuacions s’han realitzat i assenyala que 
li pareix increïble que l’Ajuntament no hagi implantat un pla de seguiment del 
consum d’aigua. Demana també per la campanya Mulla’t de l’esclerosi múltiple, ja 
que Santanyí no apareixia al llistat de municipis on es va celebrar. D’altra banda 
demana quan s’obrirà la piscina i com està el tema de la ronda de s’Alqueria 
Blanca. 
 
 
Angel Quintela planteja les següents qüestions: 
 
- En una junta de govern del mes de gener es va aprovar un pressupost de 21.780 
euros per a la creació de la pàgina web “Visit Cala d’Or”. En aquest pressupost 
s’establia que la pàgina estaria operativa en 4/6 mesos. Perquè no s’ha acomplert 
aquest termini?. 
 
- En el Ple de 15 d’abril de 2010 a proposta de l’Associació d’Empresaris i 
Comerciants de Cala d’Or, es varen aprovar unes normes reguladores d’ocupació 
de la via pública i publicitat a Cala d’Or. Aquesta normativa està en vigor? I de ser 
així què fa l’Ajuntament per assegurar el seu compliment?. 
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- Els nous cartells que s’han instal·lat al carrer principal entre Cala d’Or i Cala Egos 
que posen “Complejo Mirador. Puerto Cala d’Or”, qui els ha instal·lat? Estan 
permesos? I els altres cartells que indiquen restaurants també estan permesos?. 
 
- Per què les festes de Cala d’Or són totalment “inculturals”? A nivell d’oferta 
cultural, comparat amb Santanyí, és terrible i no entenem perquè es dóna aquesta 
situació. 
 
- Atès que la zona C s’amplia a quatre carrers més, té previst l’Ajuntament habilitar 
en un futur proper algun pàrquing públic i gratuït a Cala d’Or?. 
 
- Comerciants i veïnats  segueixen mostrant el seu descontent respecte a la zona 
C, ja que molta gent desconeix el sistema, sobretot els turistes, com moltes 
vegades ja hem dit al Ple. Amb totes les persones que hem xerrat coincideixen amb 
que, ja que existeix la zona blava, que almenys existeixi la possibilitat de pagar per 
ampliar o prolongar la duració de l’estacionament. I sobretot que es millorin i ampliïn 
els cartells informatius.  
 
 
José Roig assenyala que hi ha unes faroles a Cala Egos que estan en mal estat i 
n’hi ha una a Es Fortí que està quasi per caure. A Portopetro hi ha un edifici que 
estaria molt bé il·luminat. Que hi ha molta vegetació a les mitjanes dels carrers de 
Cala Egos, que a més de donar mala imatge suposen un perill per a la circulació, 
com per exemple al carrer de Can Bassa, que s’hauria d’adobar. Que s’hauria de 
solucionar el tema de la línia groga de Correus de Cala d’Or. Que la zona de 
vianants de Cala d’Or està molt bruta i el sòl aferradís i seria convenient fer una 
neteja general conjunta amb els establiments de la zona. Que la rotonda de davant 
el Suma s’han borrat les línies. I que el carril bici no té llum ni papereres.    
 
 
Cristina Coll planteja les següents qüestions: 
 
- Cada dia vaig al PAC a curar mumpare, i veig que a l’entrada on hi ha 
l’ambulància i els vehicles dels metges aparcats, les plantes estan super 
descuidades, plenes de fulles seques, sense podar, amb fems i molta deixadesa. 
De qui es responsabilitat el mal estat que es troba?. Si no correspon a l’Ajuntament, 
no podria l’Ajuntament fer un petit esforç i millorar la imatge d’un lloc on hi passa 
durant el dia molta de gent?. 
 
- He rebut queixes dels veïnats del carrer Palma pel tema de la velocitat dels cotxes 
en sa nit. Al carrer Celler des que s’ha posat temporalment la direcció prohibida al 
carrer Campos, els cotxes passen de llarg sense fer l’estop. Pens que el tema de 
reduir la velocitat dins el poble és un tema a estudiar. 
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- També m’han comentat veïns de la zona que casi a diari els cotxe no veuen que 
des de l’estop de Can Tilín no es pot girar cap a l’església i contínuament entren 
cotxes en direcció contrària amb el conseqüent perill de provocar un accident. 
M’agradaria que de qualque manera s’indicàs millor per no tenir aquest problema. 
 
- He rebut queixes de comerciants de la plaça per la brutor que hi ha a la plaça. Si 
es mira la paperera de davant C’an Vadell abaix enterra fa oi. A que esperen a fer 
net tot això? 
 
- Hi ha un problema ben greu amb els excrements dels cans. La gent n’està ben 
enfadada. N’hi ha per tot. Propòs fer una campanya de conscienciació i si continua 
començar a posar multes de veres.   
 
 
Jordan Thomas assenyala que hi ha mal olor de la depuradora, demana per la 
licitació de la Plaça Pinar, per la construcció de banys a la Residència i manifesta el 
malestar del PSOE per comentaris partidistes a perfils públics de xarxes socials.  
Ells treballen a empreses privades i no sempre poden anar als actes de 
l’Ajuntament.  
 
Joan Sbert  demana pel camí de la rotonda de Santanyí al polígon industrial i veu 
que a qualque junta de govern es fan requeriments a diversos establiments que 
després no es compleixen. 
 
El batle contesta que s’ha sol·licitat a Carreteres del Consell l’accés al polígon. Que 
del tema de Consolació hi manca l’informe jurídic per poder firmar el conveni i 
començar a adquirir els terrenys. Que la depuradora fa menys olor que l’any passat, 
ara s’hi posa un líquid que millora molt. Que el carril bici encara no s’ha 
recepcionat. Que aquest any hi ha molta afluència de gent i per tant més brutor, i 
poden posar-se amb contacte amb SEMDESA per veure les freqüències de neteja. 
Que a la zona ZEC hi haurà maquinetes que donaran informació i que s’ha intentat 
fer una nou pàrquing. Que a les festes de Cala d’Or hi ha dos concerts i que els 
premis i certàmens són a nivell municipal. Que mirarà el tema de l’Ordenança que 
ha indicat el Sr. Quintela. Que la ronda de s’Alqueria Blanca està pendent per 
iniciar-se de l’aprovació definitiva de les NNSS. Que la licitació de les piscines i 
gimnàs s’iniciarà quan es recepcionin les obres. Que la campanya Mulla’t de 
l’esclerosi s’ha fet aquest any a la platja de Cala d’Or i a la plaça de Santanyí. I que 
els senyals del Complejo  Miramar no estan autoritzades, s’han  avançat a posar-
les.     
 
 
I sense que hi hagi més assumptes per tractar, el batle aixeca la sessió a les 17,15 
hores, de la qual, com a secretari, n’estenc aquesta acta. 


