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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA REALITZADA PEL PLE DE LA CORPORACIÓ 
MUNICIPAL DIVENDRES DIA 7 D’OCTUBRE DE 2016  
 
A la sala de sessions de la Casa Consistorial de Santanyí, dia set d’octubre 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 18 hores, la Presidència declara obert 
l’acte. Hi manca Miquel Contestí Burguera que ha excusat la seva absència.  
 
Llorenç Sebastià Galmés Verger (PP) 
Ricarda Margarita Vicens Schluhe (PP) 
Bárbara Xamena Bordoy (PP) 
María Inmaculada Sánchez Alloza (PP) 
Antoni Matas Blanch (PP) 
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  
 
Ana María Bonet Vidal, interventora 
 
Pedro Herrero Moya, secretari 
 
Hi manca a l’inici de la sessió Aina Regina Nadal. 
 
 
1. APROVACIÓ, SI ESCAU DE  L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió d’11 d’agost de 2016. 
 
 
 
2. DACIÓ DE COMPTE DE DECRETS DE LA BATLIA 
 
Es dóna compte dels decrets 351/2016, de 8 d’agost, fins el 446/2016, de 6 
d’octubre, del Llibre de resolucions generals de la Batlia. 
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3. ATORGAMENT DE LA MEDALLA D’OR DE LA VILA DE SANTANYÍ A ANTÒNIA 
VICENS I PICORNELL 
 
Vista la proposta realitzada per la Comissió d’honors i distincions d’atorgar la 
medalla d’or de la vila de Santanyí,  en sessió realitzada el dia 16 de setembre de 
2016; atès l’expedient tramitat i l’argumentari realitzat per Sebastià Portell; d’acord 
amb el dictamen favorable de la comissió informativa d’aquest Ajuntament, s’acorda 
per unanimitat l’aprovació de la proposta esmentada i d’acord amb l’article 14è del 
Reglament Especial d’Honors i Distincions, exposar-la  al públic pel termini de 
quinze dies al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, perquè qualsevol persona pugui 
examinar l’expedient i presentar les reclamacions o objeccions que cregui més 
oportunes i, si no se’n presenta cap, atorgar la medalla d’or de la vila de Santanyí a 
Antònia Vicens i Picornell.   
 
El batle proposa acordar com a data de lliurament el 30 de novembre a les 19.30 h. 
 
 
4. PROPOSTA D’ENCARREGAR A LA COMISSIÓ D’HONORS I DISTINCIONS 
L’ESTUDI DE LLIURAMENT DE LA MEDALLA D’OR A MARCUS COOPER 
WALLZ 
 
Vista la proposta esmentada i d’acord amb el dictamen favorable de la comissió 
informativa d’aquest Ajuntament, s’acorda per unanimitat l’aprovació d’aquesta 
proposta i nomenar Ricarda Vicens com a jutge instructor de l’expedient d’acord 
amb l’article 10è del Reglament Especial d’Honors i Distincions.  
 
 
5. RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS DE L’ASSOCIACIÓ HOTELERA DE CALA 
D’OR RESPECTE DE L’ORDENANÇA ZONA ZEC DE CALA D’OR 
 
Vista la proposta següent: 
 
“INFORME SOBRE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES PER ASSOCIACIÓ 
HOTELERA DE CALA D'OR CONTRA L'APROVACIÓ INICIAL DE LA 
MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE 
L'ESTACIONAMENT DE VEHICLES AMB LIMITACIÓ HORÀRIA SENSE TARIFA 
  
Pedro Herrero Moya, secretari de l’Ajuntament de Santanyí, vistes les al·legacions 
presentades per Manel Nicolau Noguera, en nom i representació de l'Associació 
Hotelera de Cala d'Or, contra l'aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança 
municipal reguladora de l'estacionament de vehicles amb limitació horària sense 
tarifa, en sessió plenària de data 11 d'agost de 2016, emet aquest informe segons 
el meu  entendre i saber, sotmès a qualsevol altre parer més fundat en dret. 
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FETS 
 
• En el BOIB núm. 58 de data 21/4/2015, es va publicar el text íntegre de 
l'Ordenança reguladora de l'estacionament de vehicles a les vies públiques  amb 
limitació horària sense tarifa, que havia estat aprovada inicialment pel Ple d'aquest 
Ajuntament el 16/2/2015 i aprovada definitivament pel Ple d'aquest Ajuntament el 
dia 15/04/2015. 
 
• En sessió plenària d'aquest Ajuntament de data 11/08/2016, es va aprovar 
inicialment la modificació d'aquesta ordenança municipal i en el BOIB núm. 105 de 
data 18/08/2016, es va publicar aquesta aprovació inicial i  es va exposar al públic 
perquè en el termini de trenta dies es poguessin presentar al·legacions o 
reclamacions. 
 
• Per escrit de data 30/08/2016, i amb núm. d'entrada a aquest Ajuntament 3417, 
subscrit per Manel Nicolau Noguera en nom i representació de l'Associació Hotelera 
de Cala d'Or, es formalitza una al·legació contra aquesta aprovació inicial d'aquesta 
Ordenança municipal.  
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Constitueix la normativa aplicable: 
 
-  Els articles 100 a 103 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim 
local de les Illes Balears. 
-  Els articles 4, 22.2.d), 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local. 
-  L’article 56 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el 
text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local. 
- Reial Decret Legislatiu 339 / 1990, de 2 de març, pel qual s'aprova el Text Articulat 
de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat Vial. 
- La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic i Procediment Administratiu 
Comú (d'ara endavant LRJPAC). 
- Qualsevol altra normativa de general i pertinent aplicació.   
 
CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 
 
Les al·legacions presentades per a l'Associació Hotelera de Cala d'Or no es 
refereixen a les modificacions concretes de l'Ordenança municipal reguladora de 
l'estacionament de vehicles amb limitació horària sense tarifa, aprovades 
inicialment pel Ple d'aquest Ajuntament de data 11/08/2016, sinó que fa unes 
consideracions genèriques sobre la substitució del  sistema de d'estacionament 
regulat i tarifat de l'ORA en el centre de Cala d'Or pel sistema de la zona 
d'estacionament controlat (ZEC).  
Així, les al·legacions exposen que aquest nou sistema, que va entrar en vigor el 
passat dia 5/6/2015, ha convertit la zona del centre de Cala d'Or en un "auténtico 
caos circulatorio, que padecieron nuestros turistas además de residentes y 
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visitantes que llegaban con un vehículo propio al centro de Cala d'Or y era 
materialmente imposible encontrar aparcamiento para estacionar su vehículo, este 
problema se sigue produciendo durante esta temporada 2016.”    
I continua dient: “Desde la asociación consideramos que las plazas de 
aparcamiento de las calles del centro de Cala d’Or deben estar reguladas a través 
del sistema tarifado de la O.R.A con el fin de facilitar la rotación de vehículos, y así 
poder evitar el caos circulatorio que se produce en las principales calles de Cala 
d’Or cuando la afluencia de vehículos es masiva, circunstancia que se produce en 
los meses de temporada alta. Son multitud las quejas que reciben nuestros 
establecimientos hoteleros de sus clientes hospedados, que deciden desplazarse al 
centro de Cala d’Or y ven como es materialmente imposible encontrar 
aparcamiento.”    
 
Per això, vistes les al·legacions, i que el seu contingut no té una relació directe amb 
les modificacions concretes de l’ordenança municipal reguladora de l’estacionament 
de vehicles amb limitació horària i sense tarifa, aprovada inicialment en sessió 
plenària de dia 11 d’agost del 2016, ja que fan referència a unes consideracions 
genèriques contra el sistema d’aparcament que s’ha elegit, el que subscriu estima 
que s’han de desestimar absolutament, ja que estan fora de l’àmbit legal de les 
al·legacions o reclamacions que regula la normativa vigent.  
Atès tot l’anterior, es considera que l’expedient ha seguit la tramitació establerta en 
la legislació aplicable procedint la seva aprovació pel Ple, en virtut dels articles 
22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i 
de l’article 102 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de 
les Illes Balears. 
 
Per això, de conformitat amb l’establert en l’article 175 del Reial decret 2568/1986, 
de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i 
règim jurídic de les entitats locals, el sotasignat eleva el següent INFORME-
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ: 
 
Vistes les al·legacions presentades per Manel Nicolau Noguera, en nom i 
representació de l’Associació hotelera de Cala d’Or, contra la modificació de 
l’ordenança municipal reguladora de l’estacionament de vehicles amb limitació 
horària i sense tarifa, aprovada inicialment en sessió plenària de dia 11 d’agost del 
2016, s’han de desestimar pels motius exposats anteriorment. 
 
No obstant això, la Corporació acordarà allò que estimi pertinent”. 
 
D’acord amb el dictamen favorable de la comissió informativa d’aquest Ajuntament, 
s’acorda per majoria de deu vots a favor (PP i Cristina Coll Cervera), tres vots en 
contra  (PSIB-PSOE i EL PI) i dues abstencions (AMS-APIB), l’aprovació i 
desestimar les al·legacions esmentades. 
 
Angel Quintela manifesta que hi ha queixes respecte de la zona ZEC i que l’escrit 
de l’Associació Hotelera demostra que no tothom està content. 
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Andreu Roig diu que proposen ORA amb targetes per a residents. 
 
El batle explica que l’Associació Hotelera sempre ha estat a favor que es 
mantingués la zona d’Ora i en contra de la ZEC, que el que volen és un sistema de 
rotació, estacionament lliure i gratuït amb limitació d’una hora. Ara només es vota 
l’ampliació de mitja hora a una hora per a totes les persones que no són residents, 
amb la intenció com sempre de millorar-ne el servei. 
                                                                                                                                                                                                
 
S’incorpora a la sessió Aina Regina Nadal. 
 
6. MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS 
 
Vista la proposta de la batlia següent: 
 
“ASSUMPTE: APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ ORDENA NCES FISCALS 

AJUNTAMENT DE SANTANYÍ EXERCICI 2017 

 
El  text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,  aprovat pel Reial Decret Legislatiu 

2/2004, de 5 de març,  estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a 

l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 

 

Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir 

la nova redacció dels preceptes afectats. 

 

La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta 

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

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

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

informativa amb els ciutadans. 

 

A la proposta de modificació de les Ordenances Fiscals per a l’exercici de 2017 formulada 

s’estableixen com a criteris: 

OF DESCRIPCIO Modificació proposada 

OF.T05 
Us instal.lacions 
mcpals DEROGACIÓ TARIFES ANNEX I PUNT 1 (PISCINA) I 2 (PADEL) 

OF.T10 Guals 
MODIFICAR TARIFA PER PLACA QUE PASSA DE 8 A 15,22+5% despeses cobrament 
i gestió (CUBRIMENT COST DEL SERVEI)=16€ 

OF.PP03 
Gimnàs, piscina i 
pádel NOVA CREACIÓ 
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- A la taxa de l’ús d’instal·lacions esportives municipals i altres s’eliminen les 

tarifes corresponents als serveis de piscina i pàdel per passar a ser 

regulades mitjançant la corresponent ordenança reguladora del preu públic, 

ja que aquestes activitats també són prestades pel sector privat.  

- D’acord amb l’anterior, s’aprova una nova ordenança fiscal reguladora del 

preu públic per a la prestació dels serveis de piscina, gimnàs i pàdel. 

 

- A la taxa per a les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves 

de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de 

qualsevol classe, es modifica la tarifa per a l’expedició de la placa indicadora 

del decret d’autorització d’entrada de vehicles que passa de 8€ a 16€ per tal 

d’adequar-la al cost real del servei. 

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

A C O R D S 

 
Primer.  Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2017 i següents l’ordenança fiscal 

reguladora de preu públic per a la prestació dels serveis de piscina, gimnàs i pádel i la 

modificació de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen: 

 

- OF PP.03 Preu públic per a la prestació dels serveis de piscina, gimnàs i 

pàdel 

 
Article 1. Fonament i  naturalesa  

De conformitat amb l'article 41 del RD Legislatiu 2/2004, s'estableix el preu públic 

per a la prestació dels serveis de piscina, gimnàs i pàdel. 

 

Article 2.  Fet imposable 

 Constitueix el fet imposable del preu públic la prestació dels serveis de piscina, 

gimnàs i pádel a les instal·lacions esportives municipals 
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            Article 3. Obligats al pagament 

Estan obligats al pagament les persones naturals o jurídiques que sol·licitin per a 

ells o per a terceres persones qualsevol dels serveis, prestacions o activitats 

previstes en aquest acord. 

El pagament del preu es farà a les pròpies instal·lacions, mitjançant l’entrega del 

corresponent justificant de pagament o de la forma que convinguin el concessionari 

i l’usuari 

Article 4. Quantia 
   

 SANTANYI    

PISCINA LLIURE MENSUAL 20,00 €  *INCLOU CALA D’OR 

GIMNÀS LLIURE MENSUAL 25,00 €   

CLASSES DIRIGIDES AQÜÀTIQUES PISCINA 
MENSUAL 45,00 € 

*INCLOU PISCINA LLIURE 
DE SANTANYI I CALA D’OR 
 

CLASSES DIRIGIDES GIMNÀS-DISCIPLINES VÀRIES 
MENSUAL 30,00 € *INCLOU GIMNAS LLIURE 

ENTRADA PUNTUAL PISCINA 6,00 €   

ENTRADA PUNTUAL GIMNÀS 6,00 €   

ÚS ZONA TERMAL PUNTUAL 6,00 €   

ABONAMENT TOT INCLÓS MENSUAL  50,00€ 
 *INCLOU PISCINA LLIURE 
CALA D’OR 

 

 
 
PISTES PADDEL 

PADDEL HORA 11,00€   

PADDEL HORA LLUM 15,00 € 
 

 

 

  CALA D'OR 

PISCINA LLIURE MENSUAL 20,00 €  *INCLOU SANTANYI 

ENTRADA PUNTUAL PISCINA 6,00 € 
 CLASSES DIRIGIDES AQÜÀTIQUES PISCINA 

MENSUAL 45,00 € 
*INCLOU PISCINA LLIURE 
DE SANTANYI I CALA D’OR 

Les tarifes de l’epígraf de Cala d’Or inclouen ús del gimnàs 
 

  Aquestes tarifes són per als empadronats al terme municipal de Santanyí 

 Les tarifes pels no empadronats s’incrementen un 20% més. 

En tot cas, aquestes tarifes duen l’IVA inclòs. 

El pagament del preu públic a una de les instal.lacions (Santanyí o Cala D’Or) 

permetrà l’accès a l’altre instal.lació en la mateixa modalitat de tarifa que s’hagi 

contractat. 
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Igualment el pagament de l’abonament tot inclós previst a les tarifes de les 

instal.lacions de Santanyí permetrà l’accès a les instal.lacions de Cala D’Or. 

 

Article 5. Bonificacions per pagament avançat. 
 
Abonament piscina lliure Santanyí I Cala D’Or 
 
TRIMESTRAL SEMESTRAL ANUAL 
45,00€ 70,00€ 120,00€ 

  

            Aquestes tarifes són per als empadronats al terme municipal de Santanyí 

 Les tarifes pels no empadronats s’incrementen un 20% més. 

En tot cas, aquestes tarifes duen l’IVA inclòs. 

 
            DISPOSICIÓ FINAL 

Aquesta ordenança va ser aprovada inicialment en sessió de ple ordinària 

celebrada el xxxxxxxxxx i definitivament (posar data Ple o automàticament amb data 

BOIB). 

Entrarà en vigor a partir de  l’1 de gener de 2017 prèvia publicació en el BOIB, atès 

l’article 17.4 del RDL 2/2004, continuant la seva vigència fins la seva derogació o 

modificació. 

 

- OF T.05 Taxa prestació dels serveis relatius a l’ús d’instal·lacions municipals 

esportives i altres:  

L’article 2 queda redactat de la següent manera: 

Article 2. Fet imposable  

Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació dels serveis relatius a l’ús 

d’espais esportius i altres que siguin propietat o estiguin gestionats per l’Ajuntament 

de Santanyí, relacionats a l’annex I. 

No estan subjectes a aquesta taxa les persones participants en competicions 

esportives organitzades o en les que hi participi o col·labori l’Ajuntament.   

L’annex I queda redactat de la següent manera: 

Annex I. Tarifes aplicables: 

 

I. Tarifes per a ús de les pistes de tennis municipa ls 

- Persones empadronades........................................ 4,00 euros / hora. 

- Persones no empadronades................................... 7,00 euros / hora.   
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Si s’ha d’utilitzar llum artificial per jugar a qualsevol moment de l’hora, la quota 

s’incrementarà amb 2,00 euros/hora. 

Aquestes taxes seran aplicades per grup que utilitzi la pista. 

 

II. Tarifes d’altres instal·lacions esportives 

A. Persones empadronades  

Pistes poliesportives a l’aire lliure 25,00 € / hora Amb llum + 10 € 

Pistes poliesportives al pavelló  45,00 € / hora Amb llum + 10 € 

Camp de futbol de gespa artificial  65,00 € / hora Amb llum + 15 € 

Camp de futbol de terra  25,00 € / hora Amb llum + 15 € 

Camp de futbol 7 de gespa artificial 40,00 € / hora Amb llum + 10 € 

Camp de futbol 7 de terra  15,00 € / hora Amb llum + 10 € 

 

B. Persones no empadronades 

Pistes poliesportives a l’aire lliure 40,00 € / hora Amb llum + 10 € 

Pistes poliesportives al pavelló  60,00 € / hora Amb llum + 10 € 

Camp de futbol de gespa artificial  80,00 € / hora Amb llum + 15 € 

Camp de futbol de terra  40,00 € / hora Amb llum + 15 € 

Camp de futbol 7 de gespa artificial 55,00 € / hora Amb llum + 10 € 

Camp de futbol 7 de terra  25,00 € / hora Amb llum + 10 € 

 

Aquestes tarifes són per tot el grup de persones que utilitzin cada instal·lació i durant 

una hora. 

 

III. Tarifa per ús de local municipal destinat a ma tances particulars (porcí). 

Tarifa: 6 euros 

 

               - OF T.10 Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves      

de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe: 

L’article 4 queda redactat de la següent manera: 

Article 4. Quantia 

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

tarifes contingudes en l’apartat següent. 
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2. Les tarifes de la taxa són les següents: 34,49 euros anuals per entrada o 

reserva.  

Per l’expedició de la placa indicadora del decret d’autorització d’entrada de 

vehicles: 16€ placa 

 

Segon-  Exposar al públic al tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords 

provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals modificades durant el 

termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci 

d’exposició en el BOIB. 

Publicar l’anunci d’exposició en un del diaris de major difusió de la comunitat autònoma. 

Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els que tenguin un interès directe 

o resultin afectats, en els termes previstos en l’article 18 del text refós de la Llei reguladora 

de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març , podran 

examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut 

el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats 

restaran definitivament aprovats”. 

 

D’acord amb el dictamen favorable de la comissió informativa d’aquest Ajuntament, 
s’acorda per majoria de nou vots a favor (PP), sis vots en contra (AMS-APIB, PSIB-
PSOE i EL PI) i una abstenció (Cristina Coll Cervera), l’aprovació d’aquesta 
modificació de les ordenances fiscals esmentades. 
 
 
Jaume Amengual presenta les següents esmenes al dictamen de la comissió 
informativa: 
 
“Les regidores i regidors Jaume Amengual i Bonet, Ángel Luis Quintela Montano, 
Aina Regina Nadal i Vidal, José Andrés Roig Reynés, Cristina Coll Cervera, Joan 
Sbert Ferrando  i Jordan Thomas Llamas presenten la següent esmena per tal que 
pugui ser debatuda, acceptada i incorporada les modificacions de les ordenances 
fiscals. 
L’any 2014, els ingressos per IBI urbana es varen pressupostar en 8.177.344,57, 
quantitat que va suposar el 45% del total del pressupost. L’any 2015, els ingressos 
per IBI urbana es varen pressupostar en 9.548.000, quantitat que va suposar el 
49,4% del total del pressupost. L’any 2016, els ingressos de l’IBI urbana es varen 
pressupostar en 10.093.000, un 50,5% del total del pressupost.  
En dos anys els ingressos per l’IBI s’han incrementat en 2.000.000 euros. L’impost 
de l’IBI representa cada vegada percentatges més alts en el conjunt del pressupost. 
Del 45% del 2014 al 50,5% el 2016. 
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Les persones d’aquest municipi realitzen un esforç en matèria d’impostos que, al 
nostre entendre, es podria suavitzar, fet que suposaria beneficiar el conjunt de les 
persones que paguen els seus impostos a aquest Ajuntament. 
És per aquests motius que presentam la següent proposta de modificació de les 
ordenances fiscals: 
Disminuir el tipus de gravamen fins al 0,7010, per tal d’ingressar una quantitat 
propera als 9.000.000 d’euros, xifra que hauria significat el 45% del pressupost total 
de l’any 2016 i xifra propera al percentatge en què se situava l’IBI urbà l’any 2014”.   
 
José Roig presenta la següent esmena: 
 
“Jose Andrés Roig Reynés en representación de El PI Proposta per les Illes en el 
Ayuntamiento de Santanyí. EXPONE: que la crisis econòmica que nos ha afectado 
a todos en los últimos años ha provocado que cada vez sean más las familias con 
dificultades económicas que viven en el umbral de la pobreza. 
Que la mencionada crisis ha provocado que por desgracia, cada vez sean más las 
familias que se encuentran con todos los miembros de la unidad familiar sin ingreso 
alguno. 
Que estas familias sin recursos no tienen posibilidad alguna de hacer frente al 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles, y mucho menos tienen ninguna posibilidad de 
abonar los recargos e intereses solicitados por la administración a causa del 
impago. 
Por todo lo comentado anteriorment El Pi Proposta per les Illes en el Ayuntamiento 
de Santanyí PROPONE: 
Que se acuerde una bonificación del 90% en el recibo del IBI, a las viviendas cuyos 
propietarios puedan justificar con un informe de los Servicios Sociales de este 
Ayuntamiento que la unidad familiar se encuentra en situación precària”. 
 
Jaume Amengual assenyala que el sorprèn la proposta sorpresa presentada per 
José Roig. 
 
José Roig manifesta que la recaptació per IBI es més del 50% del pressupost 
municipal, que és dels més alts d’Espanya, que el cadastre actualitza els valors i a 
l’Ajuntament li cauen del cel dos o tres milions d’euros, amb la qual cosa es pot 
construir un gimnàs o baixar la pressió fiscal als ciutadans. Que la proposta que 
presenta ara s’ha aprovat fa poc a l’Ajuntament de Porreres. 
 
Joan Sbert indica que el seu partit sempre ha demanat una rebaixa de l’IBI. 
 
La interventora assenyala que la proposta de bonificació no és possible legalment 
perquè no està prevista a la Llei d’Hisendes Locals que preveu supòsits 
determinats. 
 
José Roig indica que així deixa la seva proposta damunt la taula per consultar 
sobre la seva legalitat. 
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El batle assenyala que està en contra de la proposta perquè des de l’any 2008 
l’Ajuntament no ha augmentat l’IBI, que només s’ha augmentat molt puntualment 
pel govern central, i els valors cadastrals són dels més antics de balears. Que hi ha 
hagut actualitzacions cadastrals per obres, millores o ampliacions realitzades a  
construccions i s’han incorporat al cadastre i per tant tributen. Que hi ha 
ajuntaments amb superàvit més gran que Santanyí i que si coneixen alguna 
persona o família que no pugui pagar l’IBI al departament de Serveis Socials se’ls 
ajudarà. 
 
Sotmesa a votació l’esmena conjunta, no s’aprova per majoria de nou vots en 
contra (PP) i set vots a favor (AMS-APIB, PSIB-PSOE, EL PI i Cristina Coll 
Cervera).   
 
7. MODIFICACIÓ DE LA BASE 36 DEL PRESSUPOST MUNICIPAL DE 2016 
 
Vista la proposta de la batlia que diu: 
 
“ASSUMPTE: PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIE NT NÚM. 10 DE 
MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE SANTA NYI DE 2016 
MODIFICACIÓ DE LES BASES D’EXECUCIÓ: BASE 36 RELATI VA A LES DESPESES 
PLURIANUALS. 
 

1. Vists els projectes definitius de les obres Rehabilitació Avinguda Tagomago de Cala 
d’Or i Remodelació del Carrer Juan Sebastián Elcano de Cala Figuera xifrats en: 
 

PROJECTE IMPORT DEFINITIU IMPORT DETALLAT AL 
PLA FINANCER 2016 

Rehabilitació Avinguda Tagomago de 
Cala d’Or 

407.713,86€ 300.000,00€ 

Remodelació del Carrer Juan Sebastián 
Elcano de Cala Figuera 

318.368,06€ 200.000,00€ 

 
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 base 36 de les Bases d’execució del 
Pressupost per a l’exercici 2016 que quedaria redactada de la següent manera: 
 
Base 36. Despeses plurianuals 
 
Les despeses plurianuals es regiran pel que disposen l’art. 174 del Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, RD legislatiu 2/2004 i els arts. 79 a 88 del RD 500/90, i 
quant a la competència, pel que disposen els articles 21.2 l) i 22.1 k) de la LRBRL. 
 
1. Podran adquirir-se compromisos de despesa que hagin d'estendre's a exercicis futurs per 
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finançar inversions i transferències de capital, sempre que la seva execució s'iniciï en aquest 
exercici 2016 i que el volum total de les despeses compromeses per als anys, 2017, 2018, 
2019 i 2020 no superi els límits del 70, 60, 50 i 50 per 100 de la suma de crèdits inicials 
consignats en cada article. 
 
2. En el cas de contractes d’arrendaments, subministraments, assistència tècnica, prestació 
de serveis i execució d’obres de manteniment, els límits serà de quatre anys. 
 
3. En el cas d’arrendament de béns immobles, vehicles o equips, serà necessari informe 
d'Intervenció sobre estimació de cobertura en exercicis futurs. 
 
4. Respecte a les càrregues financeres, haurà de complir-se el que estableix la normativa 
vigent respecte d'endeutament. 
 
5. En els casos que existeixi la consignació en el Pressupost corrent per a la realització de la 
totalitat de la despesa i el seu termini d’execució no sigui superior a un any, però que, per 
causa del moment de l’adjudicació o disposició de la despesa, s’hagi d’acabar d’executar en 
l’exercici següent, la competència d’autorització i disposició s’ha de considerar a favor de 
l’òrgan competent en el cas d’haver-se executat tota la despesa durant l’exercici.  
 
6. Per al 2016, de conformitat amb l’article 174.4 del Reial Decret legislatiu 2/2004 pel que 
s’aprova el Text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals s’estableix el següents 
projectes pluriennals d’inversió: 
 

  IMPORT ANUALITAT INVERSIÓ 

DESCRIPCIÓ TOTAL 2014 2015 2016 2017 2016 

Rehabilitació av Tagomago 407.713,86     36,79% 63,21% 150.000,00 

Rehabilitació carrer JS Elcano 318.368,06     31,41% 68,59% 100.000,00 

Gimnàs a Santanyí 1.271.149,55 0,13% 46.05% 53,82%   684.071,91 

Adquisició Convent Alqueria 400.000,00   50,00% 50,00%   200.000,00 
 

 
 
SEGON.- Incorporar aquesta modificació al pla financer 2016 i al pla pluriennal d’inversions en 
quant sigui aprovada definitivament. 
 
TERCER.- 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, EL PI i Cristina Coll Cervera),  l’aprovació d’aquesta modificació de la base 
36 del Pressupost municipal 2016. 
 
 
 
 



  
 
 

14 
 

 

 
8. APROVACIÓ DELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I 
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ 
D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS I DELEGACIÓ EN EL BATLE 
 
Vists els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques 
per procediment obert, mitjançant oferta econòmicament més avantatjosa, amb 
diversos criteris d’adjudicació, de la gestió i explotació de les instal·lacions 
esportives municipals de Santanyí, i atesa la fiscalització de conformitat de la 
Intervenció municipal; d’acord amb el dictamen favorable de la comissió informativa 
d’aquest Ajuntament, s’acorda per majoria de nou vots a favor (PP), un vot en 
contra (EL PI) i sis abstencions (AMS-APIB, PSIB-PSOE i Cristina Coll Cervera): 
           
- Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions 
tècniques per dur a terme la gestió i explotació de les instal·lacions esportives 
municipals de Santanyí. 
 
- Delegar en el Batle d’aquest Ajuntament la tramitació i posterior adjudicació 
d’aquesta contractació, d’acord amb el que disposa l’article 22.4 de la Llei de Bases 
de Règim Local. 
 
José Roig exposa que els ciutadans de Santanyí hauran hagut de gastar molts de 
doblers per a la construcció, tornaran a pagar a l’empresa que guanyi el concurs i 
després encara hauran de pagar una quota elevada per fer-ne ús. 
 
Cristina Coll demana per quin motiu no s’ha posat més gent relacionada amb 
l’esport a la mesa de contractació. 
 
El batle explica que han de ser personal funcionarial.  
 
Cristina Coll demana que es doni més puntuació per a la gent del poble i per què no 
es poden fer activitats dirigides a Cala d’Or. 
 
Miquel Vidal manifesta que en un plec no és legal i que les instal·lacions de Cala 
d’Or són massa petites. 
 
Cristina Coll explica que als plecs s’especifiquen els calaixos d’una taula però no la 
titulació de la persona que ho hagi de dur. I que tampoc no hi consten despeses 
d’equips informàtics, llicències, accessos, etc.  
 
Miquel Vidal exposa que es va elaborar a partir d’un pressupost i que les titulacions 
s’exigiran a totes les persones que hi hagin de fer feina. 
 
El batle manifesta que el sistema informàtic dependrà del control que en facin i de 
com ho facin, que és un plec complicat i que fa molts de mesos que s’hi fa feina. A 
Campos, per exemple, l’Ajuntament paga cada mes 26.000 o 27.000 € i que el nou 
sistema aquí serà inferior en despesa i oferirà molts més serveis. Que es pugui  
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nedar per 10 € o usar el gimnàs per 20 € o usar tots els serveis per 50 € no els 
sembla car. Que hi poden incorporar el que creguin convenient. 
 
9. MOCIÓ DEL PI DE CONDEMNA DELS TRANSFUGUISME.   
 
Vista la moció de referència que diu: 
 
“Els regidors i regidores que han sorgit d'una mateixa candidatura, formen el 
corresponent grup municipal. 
 
El 7 de juliol de 1998 els representants de les formacions polítiques representades 
al les Corts espanyoles (PP, PSOE; IU, CiU, PNB, CC, IC, BNG, ERC, EA, UV i 
PAR) varen impulsar i signar l’anomenat Pacte Antitransfuguisme , essent la 
darrera modificació de data 23 de maig de 2006. En aquells pactes s’explicita el 
següent: 
 

- La voluntat manifestada pels ciutadans a les urnes, atès que constitueix 
l’expressió essencial d’un règim democràtic, ha de ser respectada, existint un 
deure de lleialtat polític connectat directament amb el respecte a la voluntat 
popular.  

 
- Un trànsfuga és, entre d’altres situacions, un representant polític que traint 

els seus companys de llista i/o el seu grup abandona la lleialtat a la formació 
política per la que es va presentar en les corresponents eleccions, i s’aparta 
individualment de la formació. 

 
Vist que TOTS els partits polítics han de demostrar el seu compromís amb la 
regeneració democràtica, fent el que legalment puguin per evitar usos fraudulents 
dels mandats democràtics i combatent el transfuguisme en totes les seves versions. 
 
Així i tot, combatre el transfuguisme és una tasca de TOTS els grup polítics i s'ha 
de denunciar fermament i amb contundència. El transfuguisme fa que la gent 
desconfiï de la política i dels polítics. Perquè quan un ciutadà dóna suport a una 
candidatura, ho fa perquè aquesta té uns valors i una ideologia que combreguen 
amb el ciutadà. Abandonar la ideologia i els valors pels quals una persona ha 
dipositat la confiança en un determinat partit i a una determinada llista que el 
representa és, sens dubte, una falta de respecta a la ciutadania. 
 
Són moltes i molt diverses les causes que poden impulsar al transfuguisme però 
aquest és un tema que avui dia no es pot tolerar. S'han d'impulsar les bones 
pràctiques i els polítics són els primers que han de treballar de valent per retornar a 
la ciutadania la confiança perduda en aquests anys. 
 
En base a tot l’exposat  proposam al Ple de l’Ajuntament de  SANTANYÍ que 
adopti el següents ACORDS:  
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Primer . Condemnar el transfuguisme polític i, per tant, rebutjar públicament 
qualsevol actuació d’un/a regidor/a que suposi abandonar el grup municipal que se 
correspon amb la llista electoral en que fou elegit.  
 
Segon . Declarar el compromís de l’Ajuntament de Santanyí amb el Pacte 
Antitransfuguisme ” i, per tant, de conformitat a l’actual article 73.3 de la Llei de 
Bases de Règim Local i la jurisprudència aplicable: 

- Es manifesta que no es donarà suport a cap iniciativa que provengui d’un/a 
regidor/a que hagi abandonat el grup municipal que se correspon amb la 
llista electoral en que fou elegit. 

- S’impedirà que un regidor que ha abandonat el grup municipal que correspon 
amb la llista electoral en que fou elegit pugui participar a la junta de 
portaveus o pugui percebre assignació, mitjans econòmics o materials que 
corresponguin com a grup polític; ni millorar les que rebia com a integrant del 
grup al que pertanyia.  

- Els trànsfugues, com a regidors no adscrits, no podran millorar la seva 
situació anterior a l'abandonament del grup municipal d'origen pel que fa a la 
seva participació en les comissions, de tal manera que un nou repartiment 
proporcional a la composició de les comissions ni pot perjudicar el grup 
polític que va patir la seva disminució d'efectius per raó de transfuguisme, ni 
beneficiar el regidor no adscrit més del que suposava la seva situació 
anterior. 

- Els Partits Polítics es comprometen a no acceptar en els seus equips de 
Govern municipal a membres de la Corporació que s'hagin convertit en 
trànsfugues pel que fa als seus grups de procedència, i rebutgen la 
possibilitat de que per part del batle s'efectuï qualsevol nomenament polític 
que impliqui atribucions de govern o delegació genèrica o especial de les 
mateixes, amb els consegüents drets polítics i econòmics, en favor dels 
trànsfugues. 

 
Tercer.  Donar compte a la Comissió de Seguiment del Pacte Antitransfuguisme  
(Ministeri d’Administracions Públiques) dels casos de transfuguisme que es donin a 
l’Ajuntament de Santanyí, per tal que aquest òrgan pugui prendre les actuacions 
adients conforme el Pacte vigent” 
 
Sotmesa a votació aquesta moció i d’acord amb el dictamen desfavorable de la 
comissió informativa d’aquest Ajuntament, s’acorda per majoria de deu vots en 
contra (PP i Cristina Coll Cervera) i sis vots a favor (AMS-APIB, PSIB-PSOE  i EL 
PI) la no aprovació d’aquesta moció. 
 
José Roig exposa que el batle a la Comissió Informativa va dir que Antoni Pastor 
havia estat un trànsfuga, cosa que no és veritat perquè va rompre la disciplina de 
vot perquè no estava a favor de la Llei de la Funció Pública i el varen expulsar del 
PP. Que aquesta moció és simbòlica, no es proposa cap tema coercitiu, només 
pretén ser un posicionament de l’Ajuntament en contra del transfuguisme polític. 
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Jaume Amengual manifesta que la gent que els va votar, va votar Alternativa, per 
tant si se’n vol anar se n’ha d’anar a ca seva.  
 
Juan Sbert explica que estan en la mateixa línia de Jaume Amengual. 
 
Cristina Coll assenyala que li sembla al·lucinant que ara el Sr. Roig presenti 
aquesta moció perquè n’havien parlat moltes de vegades de fer un partit 
independent i fugir tots dos. El que li importa és poder fer feina per al poble. 
 
José Roig explica que sempre que s’havia plantejat fugir del Pi era per anar a ca 
seva no al grup mixt. 
 
Cristina Coll recorda que un dia de juny va escriure un watsap al grup que tenen per 
comunicar que se n’anava de la política i que tothom li va donar les gràcies i 
l’enhorabona qualcú. I que dies després havia parlat amb el batle i ell li va dir que 
s’ho pensàs. Però que no han volgut fer mal personalment. 
 
El batle demana si lleven algun punt de la moció i que considera que no hi ha hagut 
transfuguisme i que no entraran a valorar disputes de partit. 
 
José Roig diu que només es parla a la moció de “l’acció d’abandonar el grup...” no 
de les accions que es puguin dur a terme en el futur.   
 
El batle manifesta que no troben ètiques aquestes accions o referències que s’han 
provocat, però que no entraran a valorar-les i respectaran els problemes que puguin 
sorgir. 
 
Angel Quintela explica que estan en contra que no es respecti l’espai que varen 
tenir amb els vots de les eleccions ja que està perdent força el que va votar el 
poble. 
 
El batle assenyala que les actes de regidor són nominals i personals i que s’hauria 
de demanar si estan afililats o són independents. I que no és normal que dels 
quatre primers en quedi només un. 
 
José Roig exposa que no han creat cap polèmica i que en cap moment no han 
parlat de Cristina Coll. 
 
El batle diu que són l’únic partit que no varen posar persones imputades a les llistes 
electorals, però que aquests temes no els tracten en públic, sinó dins el partit. 
 
 
10. MOCIÓ DEL PI RELATIVA ALS SERVEIS DE VIGILÀNCIA DEL DOMINI 
PÚBLIC MARITIMOTERRESTRE A LES COSTES DE MALLORCA 
 
Vista la moció de referència que diu: 
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“Exposició de motius 
 
Les competències de vigilància i control del domini públic maritimoterrestre és una 
competència que correspon a l’administració estatal a través de les diferents 
demarcacions de costes. 
 
La Demarcació de Costes desenvolupa una labor de vigilància del DPMT a través 
del cos de Vigilants de Costes. La seva feina consisteix en la detecció i la 
realització d’informes d’aquelles accions que atemptin contra el DPMT i la Zona de 
Servitud de Pas, així com d’infraccions no subjectes a la seva competència. 
 
A les Illes Balears és evident la mancança d’efectius del cos de vigilants de costes, i 
com a conseqüència d’això és patent el descontrol i són freqüents els cassos en 
què es fa un ús indegut de les nostres platges i costes. Alguns d’ells han aparegut 
recentment als mitjans de comunicació i donen mostra de la problemàtica que 
aquests fets suposen.  
 
Davant aquesta situació, és important recordar que tan sols a Mallorca 
l’administració de l’Estat recapta més de dos milions d’euros cada any en concepte 
de taxes i de cànon per a la ocupació i l’aprofitament del DPMT que satisfan els 
ajuntaments costaners. 
 
Tenint en compte aquestes xifres és difícil d’explicar situacions com la de Menorca, 
que només dos efectius han d’exercir la vigilància i control de tota la línia costanera 
de l’Illa.  
 
Per tot l’exposat anteriorment, es sol·licita al Ple de la Corporació l’adopció dels 
següents  ACORDS: 
 
PRIMER.- Instar a la Delegació del Govern de les Illes Balears que sol·liciti al 
Govern de l’Estat l’augment de la dotació d’efectius del cos de Vigilants de Costes a 
les Illes Balears. 
 
SEGON.- Remetre els presents acords a la Delegació del Govern de les Illes 
Balears i a la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears.” 
 
 
Sotmesa a votació aquesta moció i d’acord amb el dictamen favorable de la 
comissió informativa d’aquest Ajuntament, s’acorda per unanimitat l’aprovació 
d’aquesta moció.  
 
José Roig proposa demanar a l’Estat espanyol més vigilància a les Costes de les 
Illes Balears. 
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11. MOCIÓ D’ALTERNATIVA, EL PI I PSIB-PSOE PER A LA REFORMA DEL 
POLIESPORTIU DEL CARRER SANT ANTONI DE CALA D’OR 
 
Vista la moció de referència que diu: 
 
“En el ple del 14 d’octubre de 2015 els partits Alternativa i El Pi varen presentar una 
moció exigint una ràpida actuació al Poliesportiu del Carrer Sant Antoni de Cala 
d'Or, a causa de l’estat deplorable en què es troba aquesta instal·lació. En aquell 
ple, el batle va indicar que l'equip de govern estava treballant en una reforma 
integral del poliesportiu i que s'executaria durant l'any 2016. No obstant això, no es 
va dotar la partida pressupostària necessària per a aquesta reforma en el 
pressupost municipal de l'any 2016 i, quan només falten uns mesos per finalitzar 
l'any, no només no han començat les obres al poliesportiu, sinó que ni tan sols s'ha 
començat el procés de licitació de l'obra. 
Hem pogut veure l'avantprojecte de reforma del Poliesportiu, amb un pressupost 
aproximat de 150.000 €, i encara que no s'assembla en res a la reforma de la qual 
va parlar el batle, si bé és millorable ens sembla una bona proposta de reforma. 
En vista de l'estat actual del Poliesportiu, resulta d'extrema urgència que l'obra 
s'iniciï el més aviat possible. 
En base a aquesta exposició proposam al ple de l’Ajuntament de Santanyí que 
adopti els següents ACORDS: 
 
1.- Que es doti una partida pressupostària de com a mínim 150.000 € en el 
pressupost municipal de l'any 2017 per a la reforma integral del Poliesportiu del 
Carrer Sant Antoni de Cala d'Or. 
2.- Que s’executi la reforma del poliesportiu dins els primers quatre mesos de l’any 
2017. 
3-. Que a la pista de bàsquet 3x3 s’instal·li un paviment apte per poder practicar el 
bàsquet en lloc de l’asfalt que figura en l’avantprojecte actual.” 
 
Sotmesa a votació aquesta moció i d’acord amb el dictamen desfavorable de la 
comissió informativa d’aquest Ajuntament, s’acorda per majoria de deu vots en 
contra (PP i Cristina Coll Cervera) i sis vots a favor (AMS-APIB, PSIB-PSOE i EL 
PI), la no aprovació d’aquesta moció. 
 
 
Angel Quintela exposa que el batle fa un any (l’octubre del 2015) va dir que 
s’executaria el 2016, però que enguany ja és impossible.  
 
José Roig manifesta que el batle va dir que tenien un avantprojecte i a dia d’avui 
tenen el mateix encara, que va votar en contra de la moció que es va presentar i els 
va dir que eren uns oportunistes. 
 
Jordan Thomas demana que l’Ajuntament es posicioni. 
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El batle exposa que la seva intenció era començar el 2016 però que per 
suggeriments s’ha fet el projecte més ambiciós del que tenien, no s’han conformat 
amb la idea inicial, que hi ha continuat fent feina i serà debat per al proper ple i que 
si volen retirar la moció  veuran com s’executarà el 2017, que sortirà el 2017. 
 
Angel Quintela diu que estan en la mateixa tessitura que l’octubre de fa un any. 
 
12. MOCIÓ D’ALTERNATIVA PER INSTAL·LAR DESFIBRIL·LADORS EN 
EDIFICIS MUNICIPALS. 
 
Vista la moció de referència que diu: 
 
“En el món, 350 milions de persones tenen algun tipus de factor de risc 
cardiovascular, com ara ser fumador, tenir hipertensió, tenir el colesterol alt o ser 
una persona diabètica o obesa. Factors que fan que el conjunt de les malalties 
cardiovasculars siguin la primera causa de mort en països avançats. Són xifres molt 
negatives, però, a més, hi ha estudis que adverteixen que podrien duplicar-se a 
mitjan segle XXI.  
Les parades cardíaques fora d'un centre sanitari són un problema de primera 
magnitud per a la salut pública. Es calcula que els accidents cardiovasculars 
ocasionen quatre vegades més morts que els accidents de trànsit.  
La fibril·lació ventricular és la responsable inicial de fins a un 85% de les parades 
cardíaques extrahospitalàries. L'experiència acumulada en aquestes dècades en 
les unitats de vigilància intensiva demostra que l'efectivitat de la desfibril·lació 
primerenca en la recuperació d'un ritme cardíac eficaç és del 90% quan és possible 
efectuar la desfibril·lació en el primer minut d'evolució de la fibril·lació ventricular. 
Aquesta efectivitat disminueix molt ràpidament, concretament per cada minut de 
retard a l’hora de desfibril·lar, es redueix la supervivència entre un 7% i un 10%, de 
manera que després de deu minuts les possibilitats de sobreviure són mínimes. 
La desfibril·lació precoç resulta clau per a la supervivència. Avui dia són automàtics 
i els pot utilitzar qualsevol persona, sense necessitat de ser metge (infermers, 
auxiliars de clínica, tècnics de transport sanitari, zeladors, forces de l'ordre públic, 
socorristes, etc.), després d'un curs formatiu adequadament acreditat.  
Els desfibril·ladors semiautomàtics són de fàcil maneig i compten amb un enorme 
avantatge de seguretat, els elèctrodes de l'aparell detecten quan el cor fibril·la i 
només en aquest cas autoritzen la descàrrega elèctrica, que es fa polsant només 
un botó. És fàcil entrenar qualsevol persona en el seu maneig, encara que no 
disposi de formació sanitària específica. 
El Govern Balear ha regulat la utilització de desfribil·ladors semiautomàtics en 
centres no sanitaris per personal no mèdic mitjançant Decret 137/2008, de 12 de 
desembre. 
És per tot això que es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següents acords:  
1r.- Que es proveeixi de desfibril·ladors a les infraestructures municipals, 
principalment aquelles en les quals treballen, reben o transiten gran nombre de 
persones.  
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2n.- Que s'imparteixin cursos entre el personal que presta el seu servei en aquestes 
dependències per a la utilització d'aquests aparells, així com cursos de massatge 
cardíac de reanimació, en seguiment del Decret  137/2008. 
3r.- Que s’insti al Govern de les Illes Balears, Consell de Mallorca i FELIB a 
col·laborar en la compra de desfribil·ladors i en la formació del personal”.  
 
El batle explica que són els únics que tenen desfibril·ladors a tots els cotxes de la 
policia local i que també en tenen tots els camps de futbol. 
 
Sotmesa a votació aquesta moció i d’acord amb el dictamen favorable de la 
comissió informativa d’aquest Ajuntament, s’acorda per unanimitat l’aprovació. 
 
13. MOCIÓ D’ALTERNATIVA DE SUPORT A LA LLEI DE PERSONES 
DESAPAREGUDES DURANT LA GUERRA CIVIL I EL FRANQUISME I PER AL 
RECONEIXEMENT INSTITUCIONAL DE JULIÀ VILA I AMENGUAL. 
 
Vista la moció de referència que diu: 
 
“La llei 10/2016, de 13 de juny, per a la recuperació de persones desaparegudes 
durant la Guerra Civil i el franquisme, aprovada al Parlament de les Illes Balears 
pretén  “Determinar la competència del Govern de les Illes Balears en la localització 
i la identificació de les persones desaparegudes violentament per raons d’ideologia, 
polítiques i religioses, durant la Guerra Civil i la dictadura franquista a les Illes 
Balears i, si és possible, la recuperació i la identificació de les seves restes. Protegir 
i preservar les fosses de la Guerra Civil i de la dictadura franquista en col·laboració 
amb els ajuntaments i els consells insulars. Establir les pautes per a la regulació de 
les activitats de localització, identificació i senyalització de fosses i llocs on es varen 
produir morts violentes per raons d’ideologia, polítiques i religioses de la Guerra 
Civil i la dictadura franquista en el territori de la comunitat autònoma de les Illes 
Balears i, si és possible, la seva exhumació”. 
 
És per a nosaltres una notícia positiva que la voluntat de reparació i de justícia 
s’hagi plasmat en una llei.  A més, el fet que entre les persones desaparegudes hi 
figuri, com a mínim, un santanyiner, Julià Vila i Amengual, hauria de ser motiu més 
que suficient per a que des d’aquest Ajuntament es faci explícita la voluntat de 
col·laboració amb el govern balear i altres institucions en tot allò que resulti oportú. 
Tot sembla indicar que la fossa de Porreres, on va ser enterrat després d’haver 
estat assassinat, serà exhumada en els propers mesos.   
És també rellevant remarcar que, fins el dia d’avui, encara no s’ha produït cap 
reconeixement institucional en memòria de Julià Vila i Amengual per part d’aquest 
ajuntament. Va ser treballador d’aquesta casa durant cinc anys (1931-1936). El mes 
de gener de 2017 es compliran 80 anys de la seva mort. Atesos els esdeveniments, 
pareix que ha arribat un moment adequat per superar aquesta barrera històrica i 
reconèixer aquest personatge de manera institucional.  
 
És per tot això que es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següents acords:  
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1r-. L’Ajuntament de Santanyí expressa el seu suport a  Llei 10/2016, de 13 de juny, 
per a la recuperació de persones desaparegudes durant la Guerra Civil i el 
franquisme, aprovada pel Parlament de les Illes Balears. 
 
2n-. L’Ajuntament de Santanyí es compromet a col·laborar amb les institucions 
supramunicipals en tot allò que sigui oportú en relació a la Llei 10/2016.  
 
3r-. L’Ajuntament de Santanyí es compromet a reconèixer institucionalment  la 
figura de Julià Vila i Amengual, de la manera que el Ple municipal estimi més 
oportuna. “ 
 
Sotmesa a votació aquesta moció i d’acord amb el dictamen de la comissió 
informativa, s’acorda per unanimitat l’aprovació dels punts 1r i 2n i per majoria de 
nou vots en contra (PP) i set vots a favor (AMS-APIB, PSIB-PSOE, EL PI  i Cristina 
Coll Cervera), la no aprovació del punt 3r. 
 
Jaume Amengual assenyala que es compromet a donar suport a totes les iniciatives 
i que hi ha hagut més respecte que fa cinc anys. Que poden canviar el punt 3 per 
“... les víctimes de la repressió franquista”. 
 
El batle demana que es posi: “... les víctimes per qualsevol mort per violència”. Que, 
com varen dir a la Comissió Informativa, es faci referència a tots els actes de 
violència des que existeix el municipi. 
 
Jaume Amengual exposa que no ho varen entendre així, sinó fent referència a 
l’època franquista i a la Guerra Civil. 
 
 
 14. MOCIÓ DEL PP D’INSTAR EL GOVERN A FINANÇAR MILLORES EN LA 
CONDUCCIÓ D’AIGUA POTABLE. 
 
Vista la moció de referència que diu: 
 
“1. L’aigua és un element indispensable per a la població i els ecosistemes. Una 
necessitat bàsica que ha de ser gestionada sota criteris de sostenibilitat per tal de 
garantir l’abastiment quantitativament i qualitativament. L’aigua és, a més, un dret 
humà reconegut per les Nacions Unides en la seva resolució 64/92 aprovada el 28 
de juliol de l’any 2010. 
 
2. El fet que estam patint un any extremadament sec on no s’han produït pluges 
d’importància en els últims mesos (actualment ens trobam en fase de prealerta de 
sequera en la UD de Llevant segons la DG de RRHH). També hem de tenir present 
la conseqüent previsió de sequera pel que fa a la present tardor i hivern. I amb un 
canvi climàtic cada cop més evident que provocarà l’increment de fenòmens 
extrems com el que vivim. 
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3. La situació geogràfica dels municipis del Migjorn de Mallorca fa que presentin el 
clima més àrid de Mallorca amb uns índex pluviomètrics que no assoleixen els 
500mm/any de mitjana provocant una escassa disponibilitat de recursos hídrics. 
 
4. El Pla Hidrològic de les Illes Balears aprovat l’any 2013, avalua l’estat de les 
masses d’aigua subterrània de la regió. Presenta dades sobre els volums d’aigua 
extrets i la seva disponibilitat, així com avalua la qualitat de conservació de cada 
una de les masses d’aigua. 
 
Pel que fa a les masses d’aigua que es troben dins de la superfície del municipi de 
Santanyí, segons el mateix Pla i en funció dels volums extrets i disponibles, hi ha 
tres masses que presenten una situació delicada respecte de sobreexplotació o 
dèficit de qualitat, que són la massa de Santanyí, la massa de Cala d’Or i la del Pla 
de Campos. 
 
Segons l’estat de conservació de les masses d’aigua, es troben en risc les masses 
de Cas Concos i Sant Salvador, les quals significa que segons el Pla, l’any 2015 
podrien assolir un bon estat, mentre que les masses de Cala d’Or i Santanyí es 
troben en estat prorrogable i risc 2, el que significa que poden assolir un bon estat a 
més llarg termini, per a l’any 2021. La massa d’aigua del Pla de Campos es troba 
en estat excepcionable i risc 4, el que significa, en principi, que necessitarà molt de 
temps per assolir un bon estat de conservació. 
 
5. El municipi de Santanyí empra de manera exclusiva l’aigua subterrània per a 
l’abastiment de la població sense possibilitat de cap font alternativa en l’actualitat. 
 
6. Com a resultat de tot l’exposat, es podria considerar que l’abastiment de la 
població d’aigua potable no es troba garantit. Aquesta situació de risc, que es dóna 
des de fa dècades i que és anterior a la sequera, es veu agreujada per la situació 
climàtica actual. Fet que ens fa veure la necessitat urgent d’emprendre mesures per 
solucionar aquesta situació endèmica a la comarca. 
 
7. Segons les previsions del Consell de Mallorca es preveu iniciar les obres de 
millora de la carretera Ma-19 (Llucmajor – Campos) l’any 2017 donant resposta a 
una demanda històrica de la societat del Migjorn de Mallorca. 
 
8. Per aquest any 2016 entra en vigor l’impost sobre estades turístiques i el Pla 
Anual d’inversions contempla el finançament prioritari de projectes que millorin la 
gestió dels recursos hídrics.  
 
9. El plenari de l’Ajuntament de Santanyí ja va sol·licitar en data 12 de febrer de 
2016 i enviada a la Presidència del Govern (registre de sortida 2016/357) una 
moció que instava a la connexió urgent de Santanyí amb la dessaladora de Palma 
directament. 
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Per tot això, els grup municipal del Partit Popular presenta al Ple de l’Ajuntament 
perquè s’aprovin els següents ACORDS:  
 

• Fer arribar de manera urgent aigua de qualitat al municipi de Santanyí 
mitjançant la connexió a la xarxa de distribució d’aigua potable de Mallorca 

 
• Estudiar la possibilitat d’ incloure en el projecte de millora de la carretera Ma-

19 la instal·lació d’una conducció vàlida per poder transportar aigua de cara 
a una futura connexió directe de Santanyí amb la dessaladora de Palma. 

 
• Que els estudis i accions necessàries per assolir els fets sol·licitats siguin 

finançats d’acord amb el que estableix la llei d’impost sobre estades 
turístiques a les Illes Balears i de mesures d’impuls del turisme sostenible  

 
• Donar trasllat d’aquests acords a les autoritats competents.” 

 
 
Sotmesa a votació aquesta moció i d’acord amb el dictamen favorable de la 
comissió informativa d’aquest Ajuntament, s’aprova per unanimitat la seva 
aprovació. 
 
Jaume Amengual exposa que hi votaran a favor perquè suposa una millora per al 
municipi. 
Juan Sbert assenyala que hi votaran a favor i que estan contents que ara vegin un 
ús a l’impost d’estades diürnes. 
  
 
15. CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN D’AQUESTA CORPORACIÓ 
 
Jaume Amengual demana com està el Pla de recursos hídrics de Santanyí des del 
mes d’agost fins ara.  
 
El batle manifesta que es duen a terme auditories de l’aigua en edificis municipals, 
que l’Ajuntament està elaborant un pla de sequera, que s’estan canviant els 
polsadors de l’aigua i que s’hi han posat també cartells d’estalvi. Que atès que Juli 
Fuster va dimitir, vol proposar a Angel Quintela que representi l’oposició dins la 
Comissió Mixta. 
 
Jaume Amengual assenyala que aviat els comunicaran qui en serà el representant. 
També demana on consta tot això que contempla el Pla i també demana més 
celeritat, sobretot en les coses de prioritat alta. 
  
Maria Pons exposa que el Pla contempla moltes de coses, que no és un document 
tancat i que ara s’ha de prioritzar el pla de sequera ja que les previsions per al 2017 
són pitjors i tal vegada siguem dels primers a tenir-lo. I que el 70 % del Pla està fet. 
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El batle indica que EDAMSA ha començat a subministrar aigua de més qualitat a la 
zona de Cala d’Or. 
 
José Roig demana per la notícia que va sortir a premsa on deia que l’Ajuntament ha 
renunciat a alguns fons públics. 
 
Angel Quintela demana per la normativa sobre l’ocupació del darrer ple. 
 
Maria Pons explica que hi ha un informe signat pel cap de la policia local. 
 
Angel Quintela assenyala que al portal de transparència hi falta l’agenda 
institucional i que la informació de Semdesa és totalment inoperativa. I demana 
quan estarà complet i que els ciutadans puguin trobar millor la informació. 
 
El batle manifesta que hi falten algunes coses i que aviat estarà tot llest. 
 
Jordan Thomas demana còpia del dossier del problema que hi ha a l’Institut, que el 
batle va comentar a la Comissió Informativa. 
 
Finalment, el batle contesta la pregunta de José Roig respecte de les ajudes 
perdudes, i assenyala que era una proposta de la Direcció General de Biodiversitat 
de fa més d’un mes, que hi havia moltes de coses sense concretar, ni qui pagaria, i 
moltes limitacions de persones, instal·lacions, aparcaments i d’altres coses a Cala 
Mondragó. 
 
16. DACIÓ DE COMPTES DE DIVERSES QÜESTIONS I ASSUMPTES 
GENERALS 
 
No es plateja cap qüestió. 
 
17. PRECS I PREGUNTES 
 
Joan Sbert demana per les deficiències sobre les normes subsidiàries, sobre la 
situació del carril bici de Santanyí al cementeri i sobre qui té la competència del 
carril bici de Calonge a Cala d’Or. 
 
El batle manifesta que el carril de Cala d’Or encara no té el final d’obra i que n’és 
competent el Govern. Que sobre el carril bici de Santanyí encara hi ha veïnats que 
no han firmat i que, per tant, hi haurà d’haver expropiacions. I que respecte de les 
normes, encara se n’han de resoldre les darreres deficiències, però que esperen 
que puguin anar al ple de desembre.   
 
Jaume Amengual demana que es posin més papereres al centre del poble i quina 
és la situació de les normes subsidiàries sobre la via de cintura de s’Alqueria 
Blanca. 
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El batle exposa que ho tornaran a revisar, encara que n’hagin posades més 
darrerament. Pel que fa a la via de cintura, no es pot executar ni fer cap passa 
sense que les normes no s’hagin aprovat. També explica que han tengut reunions 
amb el Consell de Mallorca i que han començat a redactar tres traçats per a un 
estudi d’idees, però que els han demanat que respectin al màxim el que tenen 
consensuat amb els veïns i que esperen que a final d’any hi hagi un traçat. 
 
Jaume Amengual exposa que a l’estiu, des de la Conselleria, els van dir que tenien 
un traçat alternatiu pactat.  
 
Jordan Thomas demana per la Plaça Pinar i vol felicitar l’equip de govern per la 
millora que s’ha fet al camp de futbol de Cala i per la Rutapa, ja que tot el que sigui 
incentivar la temporada baixa els sembla bé. 
 
El batle assenyala que de la Plaça Pinar avui se n’ha presentat la documentació ja 
que era el darrer dia i que per al mes de maig de 2017 es preparaven diverses 
activitats per incentivar el turisme. 
 
Angel Quintela felicita Javier Martínez, el batle i na Bàrbara Xamena, demana si es 
continuaran llevant barreres arquitectòniques i també demana explicacions sobre 
l’actuació d’un grup musical a les festes de Calonge, que en una cançó hi apareix 
un missatge sexista, que considera ofensiu per a la dona. 
 
Maria Pons explica que a les xarxes socials s’ha parlat molt d’aquest tema, que la 
cançó no era del grup i que hi ha diferents opinions i que a una berbena no pots 
controlar els comentaris que fan els grups.   
 
Toni Matas assenyala que varen cantar aquesta cançó però que no va veure cap 
reacció ni ofensa especial. 
 
Aina Nadal demana per un petit abocador de neumàtics acumulats a la carretera de 
Consolació i pel possible aprofitament d’aljubs en edificis municipals. 
 
El batle contesta que va donar part a la Conselleria de Medi Ambient, que els 
tècnics s’hi ha de posar en contacte i que la policia local en fa un seguiment; pel 
que fa als aljubs, manifesta que s’aprofiten tots els que hi ha. 
  
Cristina Coll assenyala que al carrer Campos, al cantó amb Jordi Bosch, hi manca 
un mirall i que a la Plaça Ramon Llull hi ha un engronsador ha perdut els perns. 
 
El batle diu que s’hi col·locarà un mirall i que hi ha gent que fa un mal ús de les 
instal·lacions recreatives. 
 
José Roig manifesta que al darrer ple va demanar per la vegetació que hi ha al 
carrer can Bassa i que el carrer Bonança queda completament a les fosques. Que  
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hi ha grups que fan música a la via pública. I demana si es posaran més elevacions 
per als vehicles entre Cala Egos i Portopetro. 
 
El batle contesta que es posaran els que digui la policia, que la policia intenta 
controlar els músics de carrer però que no estan autoritzats perquè no hi ha una 
ordenança que ho reguli, que a Palma es va aprovar una ordenança sobre això 
però que ha tengut molts de problemes. 
 
José Roig demana per una plaga de rates a Cala Figuera. 
 
El batle explica que sospiten que s’han amollades, que cada any es fa una 
desratització a Cala d’Or i que també es farà a Cala Figuera. 
 
 
 
I sense que hi hagi més assumptes per tractar, el batle aixeca la sessió a les 20,50 
hores, de la qual, com a secretari, n’estenc aquesta acta. 
 
 
 


