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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE LA CORPORACIÓ 
MUNICIPAL DIJOUS DIA 14 DE DESEMBRE DE 2017  
 
A la sala de sessions de la Casa Consistorial de Santanyí, dia catorze de desembre  
de dos mil desset, degudament convocats i notificats en forma de l’ordre del dia, es 
reuneixen sota la presidència del batle, Llorenç S. Galmés Verger, les persones que 
a continuació es relacionen, que integren la majoria de la Corporació municipal, per 
celebrar sessió ordinària i pública. Quan són les 8 hores, la Presidència declara 
obert l’acte. Hi manquen Manuel del Rio Clar i Joan Sbert Ferrando que han  
excusat la seva absència. Hi ha una vacant per dimissió pendent de cobrir. 
 
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) 
Salvador Ferrer Castillo (PP) 
Jaume Amengual Bonet (AMS-APIB) 
Jordan Thomas Llamas (PSIB-PSOE) 
José Andrés Roig Reynés (EL PI) 
Vesna Teresa Van-Buuren Sanchis (EL PI) 
 
Ana María Bonet Vidal, interventora 
 
Pedro Herrero Moya, secretari 
 
 
Faltant a l’inici de la sessió Maria Inmaculada Sánchez Alloza. 
 
 
1. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió de data 16 d’octubre de 2017. 
 
 
2. DACIÓ DE COMPTE DE DECRETS DE LA BATLIA 
 
Es dóna compte dels decrets 570/2017, de 9 d’octubre, fins al 711/2017, de 4 de 
desembre, del Llibre de resolucions generals de la batlia.   
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3. PRESA DE POSSESSIÓ DE LA NOVA REGIDORA D’AQUEST AJUNTAMENT 
DE EL PI VESNA TERESA VAN-BUUREN SANCHIS   
 
Rebuda la corresponent credencial de la Junta Electoral Central i realitzades les 
declaracions de béns i activitats  i causes de possible incompatibilitat; d’acord amb 
el dictamen favorable de la comissió informativa d’aquest Ajuntament; Vesna 
Teresa Van-Buuren Sanchis pren possessió com a regidora d’aquest Ajuntament, 
previ jurament/promesa, en substitució de la regidora Cristina Coll Cervera de la 
candidatura de EL PI-PROPOSTA PER LES ILLES (EL PI).  
 
El batle manifesta a la nova regidora que té les portes obertes de l’Ajuntament i li 
desitja una molta bona gestió. 
 
Jaume Amengual, Jordan Thomas i José Roig saluden i donen la benvinguda a la 
nova regidora.  
 
 
4. PRESA DE POSSESSIÓ DEL NOU REGIDOR D’AQUEST AJUNTAMENT DE 
AMS-APIB MIQUEL RIGO ROSSELLÓ   
 
Queda damunt la taula per no haver-se rebut la corresponent credencial de la Junta 
Electoral Central.  
 
 
5. DIMISSIÓ DEL REGIDOR DEL PSIB-PSOE JOAN SBERT FERRANDO  
 
Donada compte per Secretaria de l’escrit de renúncia al càrrec de regidor d’aquest  
Ajuntament de Joan Sbert Ferrando, la corporació municipal es dóna per 
assabentada d’aquesta renúncia i declara consegüentment la vacant corresponent, 
posant el fet en coneixement de la Junta Electoral Central als efectes prevists en 
l’article 182 de la Llei Orgànica de Règim Electoral General, considerant que la 
persona que haurà d’ocupar la vacant es María Dolores Botia Casas, per ser el 
següent de la llista de la candidatura del Partido Socialista Obrero Español (PSIB-
PSOE), per la que es sol·licita l’expedició de la corresponent credencial.   
 
Jordan Thomas manifesta el seu agraïment a la labor realitzada per Joan Sbert. 
 
El batle, Jaume Amengual i José Roig també manifesten el seu agraïment. 
 
 
6. INICI EXPEDIENT D’ATORGAMENT DE LA MEDALLA DE LA VILA A ANTONI 
VIDAL FERRANDO 
 
Vista la proposta de la batlia, segons el que preveu el Reglament especial d’honors 
i distincions, i d’acord amb el dictamen favorable de la comissió informativa 
d’aquest Ajuntament; s’acorda per unanimitat aprovar l’inici de l’expedient i designar 
Ricarda Vicens Schluhe jutgessa instructora. 
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7. MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 50 DE L’ORDENANÇA GENERAL DE 
CIRCULACIÓ  
 
Vista la modificació proposada, consistent en canviar l’expressió “dins la zona 
ACIRE” per “al terme municipal de Santanyí”, per possibilitar que la targeta d’ACIRE  
la puguin sol·licitar també els titulars o propietaris de bens immobles al municipi; 
d’acord amb el dictamen favorable de la comissió informativa d’aquest Ajuntament, 
s’acorda per unanimitat l’aprovació d’aquesta modificació 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 demana quina menció de les tres que hi ha en aquest article és la 
que es modifica. 
 
El batle contesta que la de s’Almunia, que hi puguin entrar totes les persones que hi 
viuen o que hi tenen propietats tant en rústica com en urbana. 
 
 
8. PRORROGA DE LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE RECOLLIDA I 
TRANSPORT DE RESIDUS URBANS DEL MUNICIPI DE SANTANYI RESPECTE 
DE LA RECOLLIDA SELECTIVA 
 
Vista la proposta i vist l'expedient de pròrroga de la modificació del contracte de 
recollida i transport de residus urbans del municipi de Santanyí, relativa a la 
recollida i transport de selectiva atesa la proposta realitzada per l'entitat FOMENTO 
DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. (FCC), atesos l’informe de legalitat 
del tècnic municipal Antoni Payeras Beltrán,  l’escrit presentat per la contractista en 
data 1 de desembre de 2017, on expresa la seva conformitat respecte de la 
pròrroga de la modificació del  contracte, 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) i quatre   
abstencions (AMS-APIB, PSIB-PSOE i EL PI), el següent: 
 
* Aprovar la pròrroga de la modificació del contracte de recollida i transport de 
residus urbans del municipi de Santanyí, relativa al servei de recollida i transport de 
selectiva, per un total anual IVA inclòs de 177.314,89 €, sense perjudici de les 
possibles revisions que poguessin sol·licitar-se per la contractista d’acord amb el 
que disposa l’esmentat document  

 
* Aquesta pròrroga tendrà una durada fins el dia 31/12/2018, i serà prorrogable 
d’any amb any fins a la finalització del contracte del servei de recollida i transport de 
residus urbans.  
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* Autoritzar i disposar a favor del contractista FOMENTO DE CONSTRUCCIONES 
Y CONTRATAS S.A., les despeses següents: Anualitat 2018: (de l’1 de gener fins a 
31 de desembre): 177.314,89 € 
 
* Establir la forma de pagament mensual prèvia presentació de la corresponent 
factura per aquest servei de recollida i transport de la selectiva, que serà separada 
a la corresponent al servei de recollida i transport del residus urbans. 

   
 
9. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT, ELS PLECS I DELEGACIÓ EN EL BATLE DEL 
PROCEDIMENT DE LICITACIÓ PEL LLOGUER D’UN LOCAL A CALA FIGUERA, 
“BON BAR”  
 
Vista la proposta i vist l’expedient de contractació mitjançant concurs del lloguer 
d’un local de propietat municipal per dur a terme l’explotació del bar denominat “Bon 
Bar” situat a Cala Figuera, d’aquest terme municipal de Santanyí, amb l’obligació de 
realitzar obres de reforma, 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) i quatre abstencions 
(AMS-APIB, PSIB-PSOE i EL PI), el següent: 
 
 
- Aprovar l’expedient de contractació pel lloguer d’un local de propietat municipal 

per dur a terme l’explotació del bar denominat “Bon Bar” situat a Cala Figuera, 
d’aquest terme municipal de Santanyí, 

- Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions 
tècniques. 

- Ordenar l’obertura del procediment d’adjudicació que s’ha de dur a terme 
mitjançant concurs. 

- Delegar en el batle la tramitació, adjudicació i formalització d’aquest contracte, 
així com la resolució de qualsevol incident en relació a l’execució del mateix. 

 
S’incorpora a la sessió María Inmaculada Sánchez Alloza. 
 
 
10. APROVACIÓ INICIAL PRESSUPOSTOS MUNICIPALS 2018   
 
Vista la proposta de la batlia següent: 
 
“PROPOSTA D’ACORD QUE ELEVA A L’AJUNTAMENT PLE LA BATLIA-
PRESIDÈNCIA RELATIVA A L’APROVACIÓ INICIAL DELS PRESSUPOSTS 
MUNICIPALS PER A L’EXERCICI DE 2018 
 
Vists els articles 168.4 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 18 del RD 
500/90, de 20 d’abril, es proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció del següent 
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ACORD 

 
1. Aprovar inicialment els Pressupostos Municipals per a l’exercici de 2018 que 
comprenen: 
 
-Pressupost propi de l’Ajuntament de Santanyí xifrat en:  21.600.000,00€ 
-Estat previsió ingressos i despeses de l’Empresa Serveis 
 Municipals de Santanyí SLU xifrat en:                 2.042.221,20€ 
-Bases d’execució 
-Plantilla i relació de llocs de treball (funcionari i personal laboral fix). 
 
2. Sol·licitar a l’Institut Balear de la Dona de conformitat amb l’article 7.g de la Llei 
12/2006, de 20 de desembre, per a la dona, un informe sobre l’impacte de gènere 
respecte a l’esmentada normativa, incorporant-se els suggeriments que es formulin 
sobre el text de la normativa amb caràcter previ a l’aprovació definitiva. 
 
3. Exposar l’expedient a informació pública, previ anunci al BOIB de l’acord 
d’aprovació inicial, per un termini de 15 dies durant els quals els interessats podran 
presentar les al·legacions i reclamacions que considerin oportunes. 
 
4. De no produir-se reclamacions, l’acord d’aprovació inicial s’entendrà 
automàticament elevat a definitiu”. 
 
D’acord amb el dictamen favorable de la comissió informativa d’aquest Ajuntament, 
s’acorda per majoria de deu vots  a favor (PP) i quatre vots en contra (AMS-APIB, 
PSIB-PSOE i EL PI), l’aprovació de la proposta amb la modificació introduïda per la 
batlia a la comissió informativa. 
 
Jaume Amengual manifesta que votaran en contra, que no s’ha consensuat el 
pressupost amb la resta de l’oposició i no hi han pogut aportar les idees que tenen. 
Que a molts de llocs amb una cultura democràtica més saludable aquestes coses 
són diferents, independentment de les majories. Que són uns pressuposts que ja 
s’han modificat abans d’aprovar-los i que mostren diferències evidents entre  les 
partides de festes a Santanyí i a la resta de pobles. Demanen també una explicació 
sobre el Centre d’Interpretació de s’Abeurador i el centre multifuncional de Cala 
d’Or. Finalment, celebren que per primera vegada hi hagi una partida per a 
desfibril·ladors.  
  
José Roig demana explicacions sobre: 

- partida pressupostària de la ràdio municipal; 
- una indemnització de 12.000 € en responsabilitat patrimonial; 
- quines vies públiques urbanes està previst rehabilitar; 
- un immoble a Cala Figuera amb 100.000 € de pressupost; 
- una partida de 30.000 € per a manteniment de platges; 
- el centre s’Abeurador; 
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- les diferències en partides de festes (Cala d’Or 40.000 € i Santanyí 115.000 
€ distribuïts en 3 partides, festes, fira de tardor i st. Andreu);  

- els actes culturals que majoritàriament es fan a Santanyí; 
- desestacionalització de la temporada turística; 
- pluvials del carrer Revells de Cala Gran; 
- l’estat precari del poliesportiu de Portopetro; 
- el servei de socorrisme per setmana santa. 

 
Jordan Thomas manifesta que no s’ha consultat l’oposició i que la distribució 
d’ingressos per nuclis és desproporcionada. Demana pels temes següents: aigua; 
despeses protocol·làries desmesurades; joventut, educació, treball i formació 
perquè tenen menys inversió que l’escola de música; despeses ràdio municipal; 
rotonda Farah’s; immoble Cala Figuera; qui du el manteniment de les platges; Pla 
de joventut que no s’ha desenvolupat mai; que la rebaixa de l’IBI és petita i que hi 
ha 60.000 € per a activitats turístiques que no saben a què es destinen. 
 
El batle manifesta que li agrada que facin aquestes preguntes perquè demostra 
com és cada grup i el coneixement que tenen de cada exercici. Pel que fa al 
manteniment de platges es gestiona des de fa dos exercicis per part de l’empresa 
municipal Semdesa. Que el pressupost és encertat i s’ha fet pensant en tots els 
nuclis del municipi i classes socials, especialment els que tenen més dificultats que 
es tenen en compte des de serveis socials i tenen una partida econòmica important. 
Que s’han duit a terme moltes activitats relacionades amb joventut, com més 
personal, més activitats i més infraestructures. Que ahir mateix se celebrà el 
Consell Municipal de la Infància i l’Adolescència, però no hi va assistir ningú de 
l’oposició. Que l’Escola de Música també té majoria d’usuaris joves. Sobre el carrer 
Ravells s’ha arribat a un acord amb un propietari per comprar uns soterranis i  
poder adequar les pluvials, que es tracta d’un projecte ambiciós de més d’1.000.000 
€ que es començarà a executar el 2018. Del poliesportiu de Portopetro se n’han fet 
reformes i acondicionaments. El tema dels socorristes s’ha de tornar a treure a 
concurs i se mirarà que estiguin per setmana santa. Que a Cala Figuera hi ha una 
partida de 100.000 € per intentar adquirir els apartaments Siesta, tirar-los i fer al 
seu lloc una plaça. Que a la rotonda del Farah’s es canvien faroles i 
senyalitzacions. Que hi ha partides obertes per a vies obertes i per a Cala d’Or. 
Que la ràdio municipal està pendent d’autoritzacions i es posarà en marxa quan 
s’obtenguin. Que a s’Abeurador es vol fer una reforma d’edifici per tenir un centre 
cultural polivalent, amb una exposició permanent de Fabrizzio Plessi, que és un 
artista que atreu molts de visitants. Que a Cala d’Or es vol fer un edifici 
multifuncional per a oficina de turisme, guàrdia civil, oficines municipals i sales per a 
associacions. Que l’adquisició de desfibril·ladors està ja en procés de licitació al 
departament de contractació. Que l’IBI es baixa al 5% i donarà més capacitat 
econòmica als contribuents. I que pel que fa a la participació dels diferents grups en 
la confecció dels pressuposts, vol destacar que els partits de l’oposició donen el 
pressupost el dia abans de la seva aprovació i aquí l’han rebut amb molta 
d’antelació. 
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Jaume Amengual assenyala que la baixada de l’IBI fa estona que la demanen i està 
bé que a la fi la facin i que està clar que no han participat en la confecció del 
pressupost. Finalment demana de qui depèn l’autorització per al funcionament de la 
ràdio.  
 
José Roig manifesta que per a les obres des Ravells no hi ha partida per al 2018. 
Insisteix que per a Setmana Santa s’han de contractar socorristes per alguns dies o 
tota la setmana, que no suposarà una despesa excessiva. Que se’n recordi de 
l’oposició i els deixi un despatx al nou edifici multifuncional que es vol fer. Que no 
ha dit res de la partida dels interessos de demora i que els 360.000 € que hi ha per 
a s’Abeurador demana si són només per a obres.  
 
Jordan Thomas exposa que hi ha una gran diferències entre les diferents partides 
de festes i que el punt jove es tanca sempre que hi ha vacacions. 
 
El batle indica que el Govern puja els imposts i que a Santanyí es baixen i si és 
possible l’any que ve es tornaran a baixar. Que fa dos anys que el PP no governa a 
Palma i que ara no se solucionen els problemes del Blai Bonet ni les goteres de 
l’escola des Llombards. Que de la ràdio estan esperant documentació del Govern 
Balear. Que els des Ravells volen esperar després de la temporada turística. I que 
del despatx ho intentarà però que no es vol comprometre ara.  
      
La interventora assenyala que respecte dels interessos prevists en el pressupost  
és per si algú ho demanàs, cosa que no ha passat fins ara, en aplicació de la Llei. 
 
 
11. AL·LEGACIONS A LA REVISIÓ DEL PLA HIDROLÒGIC DE LES ILLES 
BALEARS   
 
1. Introducció 
El passat 24 de juliol de 2015 el Consell de Govern va ordenar al conseller de Medi 
Ambient, Agricultura i Pesca que iniciés el procediment de revisió del Pla Hidrològic 
de les Illes Balears corresponent al segon cicle (2015-2021), aprovat mitjançant el 
Reial decret 701/2015, de 17 de juliol, per tal de complir amb les recomanacions 
europees de l’informe emès per la Comissió Europea el passat 10 de novembre de 
2014 sobre la implementació de la Directiva marc de l’aigua en l’Estat espanyol. 

La revisió anticipada del Pla Hidrològic de les Illes Balears, aporta informació 
rellevant i  actualitzada de l'anàlisi de pressions i de la recuperació de costos. Es 
revisa l'estat de les masses d'aigües subterrànies i actualitza informació referent a 
la depuració de les aigües residuals procedents de zones aïllades i perímetres de 
protecció de pous. Així mateix, actualitza el programa de mesures per permetre la 
recuperació dels aqüífers, posa en marxa els programes regulars de control i 
seguiment, especialment pel que fa referència a les aigües superficials, i es prenen 
mesures per reduir la contaminació difusa, a més de procedir a regular 
normativament les masses d'aigua subterrània en mal estat quantitatiu. 
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L’objectiu del present document és el de resumir les actuacions previstes en la 
revisió del pla per al municipi de Santanyí en referència a les millores en 
l’abastiment d’aigua de consum humà i al·legar, posteriorment, tots aquells 
aspectes que el consistori cregui necessaris. 

 
2. Resum de les actuacions que contempla la revisió del PHIB en el municipi 
de Santanyí 
A continuació, es detallen les accions previstes en la revisió anticipada del PHIB 
per tal de millorar l’estat de les masses d’aigües subterrànies i poder garantir així 
l’abastiment d’aigua apte per al consum humà en el TM de Santanyí: 

2.1 Estudi de les masses d’aigua de Santanyí (1820M1) i Cala d’Or (1820M2) que 
permetrà una caracterització hidrogeològica més profunda dels aqüífers. Aquesta 
actuació està prevista dins el període 2015-2021.  
2.2 En la taula següent es presenten els projectes relacionats amb el sanejament 
d’aigua en el TM de Santanyí segons els diferents horitzons planificats: 

 

Mesura 
Inversió segons període (€) 

2009-2015 2015-2021 2021-2027 

Ampliació del Terciari de Cala d'Or   1.000.000  

Tractament Terciari de Santanyí    744.900 

Tractament Terciari de Cala Ferrera   372.450 

Impulsió s'Alqueria Blanca de Cala d'Or  1.441.050  

Impulsió Calonge de Cala d'Or 121.169   

Impulsió Es Llombards de Santanyí  942.630  

Substitució xarxa de sanejament Cala Gran de Cala d'Or   830.700 

Impulsió Cala Llombards de Santanyí  610.350  

Substitució xarxa de sanejament de Cala Ferrera   553.800 

Adequació emissari de Cala Ferrera  501.891  

Impulsió aigua depurada de Cala d'Or  200.000  

TOTAL 121.169 4.695.921 2.501.850 

 
2.3 S’ha previst invertir 87 M€ en la prolongació de les conduccions d’aigua 
dessalada de Manacor i Porreres als nuclis urbans dels municipis de Son Servera-
Sant Llorenç-Manacor-Felanitx-Santanyí-Ses Salines-Campos durant el període 
2015-2027.   

 
2.4 Per tal de prevenir la contaminació per nitrats la revisió anticipada del PHIB 
preveu actuar prioritàriament sobre les masses d’aigua subterrànies que presenten 
un estat prorrogable o excepcionable. Per tant, s’ha planificat tancar pous negres i 
substituir per fosses sèptiques en 44.000 habitatges en sòl rústic a Mallorca amb un 
cost de 16M€/cicle. Aquesta mesura afecta al TM de Santanyí, ja que es realitzaran 
aquestes actuacions en les MASb de Sant Salvador (1819M1), Santanyí (1820M1) i 
Pla de Campos (1821M2), que abasteixen d’aigua de consum humà al municipi. Per  
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altra banda, en la massa del Pla de Campos també es duran actuacions per 
adequar les instal·lacions d’emmagatzematge de residus ramaders. 

 
2.5 L’estat de les masses d’aigua subterrània (MASb) que abasteixen el municipi de 
Santanyí ha canviat respecte al PHIB 2015, de fet, la situació general ha empitjorat. 
En la taula següent es pot observar que hi ha dues MASb, les de Sant Salvador i 
Cala d’Or, que continuen qualificades com a prorrogables, però el termini de les 
quals ha passat a l’horitzó 2033.  A més, la massa de Santanyí ha passat de 
prorrogable a excepcionable, el que significa que la seva recuperació és inviable o 
té un cost desproporcionat. La massa de Cas Concos és la única que ha millorat 
respecte al 2015, ja que ha passat de prorrogable a en risc.  
 

Codi MASb Noms MASb Estat PHIB 2015 Estat revisió PHIB 

1819M1 Sant Salvador Prorrogable Prorrogable 2033 

1819M2 Cas Concos Prorrogable En risc 

1820M1 Santanyí Prorrogable Excepcionable 

1820M2 Cala d’Or Prorrogable Prorrogable 2033 

1821M2 Pla de Campos Excepcionable Excepcionable 

 

2.6 També es preveu invertir en el control de la utilització fertilitzants i plaguicides 
en les MASb amb contaminació per nitrats tot reduint-ne les dosis i promovent la 
utilització de productes menys contaminants. En el llistat de MASb prioritàries on es 
durà a terme aquesta actuació hi apareixen les masses de Sant Salvador (1819M1) 
i Pla de Campos (1821M2) que abasteixen al TM de Santanyí. 

 
2.7 Per tal de minimitzar l’impacte de la sobreexplotació dels aqüífers, s’ha previst 
clausurar o limitar les extraccions de pous d’abastiment de la costa de totes les 
MASb que proveeixen d’aigua a les poblacions de Santanyí. En substitució, s’ha 
projectat utilitzar aigua dessalada o pous situats més a l’interior. S’ha previst una 
inversió en el global de els illes d’1M€ per al període 2015-2021 i un altre per al 
2021-2027. 

 
3. Al·legacions 

 
3.1 La revisió anticipada del PHIB preveu la prolongació de les conduccions d’aigua 
dessalada de Manacor i Porreres als nuclis dels municipis de Son Servera, Sant 
Llorenç, Manacor, Felanitx, Santanyí, Ses Salines i Campos. Els únics detalls 
d’aquest projecte que es descriuen en la revisió del PHIB són que tendrà un cost 
total de 87 milions d’euros i que es realitzarà entre el 2015-2027. Atès que es tracta 
d’una actuació de vital importància per a la millora de l’abastiment d’aigua per a 
consum humà de Santanyí, l’Ajuntament sol·licita a l’administració hidràulica que 
detalli la temporització i desglossi el cost de cada un dels trams del projecte. 
D’aquesta manera, es podrà planificar l’arribada de l’aigua potable al municipi i 
insistir en la seva urgència.  
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3.2 La revisió anticipada del PHIB preveu la instal·lació d’una planta de viabilitat 
d’una dessaladora al Llevant de Mallorca, concretament al municipi de Manacor. 
Des del consistori santanyiner es considera més adequat situar aquest estudi en el 
municipi de Santanyí pels següents motius: 

 
- El municipis situats al migjorn de l’illa de Mallorca presenten una situació 

molt complicada respecte a l’abastiment d’aigua potable degut a que les 
MASb de les qual s’abasteixen estan en estats avançats de degradació. De 
fet, Santanyí subministra aigua no apte per al consum humà. 

- S’ha previst la interconnexió de Manacor i també dels municipis del migjorn 
amb la xarxa d’aigua dessalada. Manacor es situa més a prop de les 
canalitzacions ja construïdes, és per això que es creu necessari instal·lar la 
planta de viabilitat per a construir una dessaladora en el municipi de 
Santanyí, ja que segurament passarà molt més temps abans que aquest 
municipi no estigui connectat amb la xarxa d’aigua dessalada. 
Cal remarcar  que a la pàgina 149 de l’annex 8 parla de la viabilitat d’una 
dessaladora en el Llevant de Menorca. Atès que la cartografia situa la 
dessaladora a Manacor i que amb anterioritat s’ha parlat del Llevant de 
Mallorca, es creu que es tracta d’una errada. 

3.3 El PHIB preveu diversos projectes relacionats amb la recàrrega artificial 
d’aqüífers per a la seva recuperació, barreres d’injecció i projectes de reutilització 
d’aigües residuals, però cap d’ells està situat en cap de les masses d’aigua que 
abasteixen Santanyí. Cal destacar que aquestes mesures contribuirien a millorar la 
situació de les MASb, ja que conduirien a la mitigació de les problemàtiques 
relacionades amb la sobreexplotació i la intrusió salina. A continuació, es 
resumeixen en la taula següent els projectes previstos en la revisió anticipada del 
PHIB: 

 

Codi 

mesura 
Mesura 

Inversió 

període 

2015-2021 

Inversió 

període 

2021-2033 

Localització Estat 

2.2.6 
Estudi de viabilitat de recàrrega 

a Sencelles (estudi ja iniciat) 
20.000 € - Sencelles En risc 

2.2.6 
Estudi pilot d’emmagatzematge/ 

recuperació 
30.000 € 30.000 € ? ? 

2.2.9 
Possibilitats en barreres 

d’injecció 
60.000  € - 

En principi, s’ha 

previst situar l’estudi 

en les MASb de 

Ciutadella, de Maó 

(zona de es Castell-

Sant Lluís), de Santa 

Eulària del Riu, al 

Llevant de Mallorca i 

a sa Marineta. 

Ciutadella: 

prorrogable 

2033; Maó: 

prorrogable 

2033; Santa 

Eulàlia: en 

risc.  

2.2.3 
Foment de les comunitats 

d’usuaris i/o societats 
50.000 € - 

Diversos 

emplaçaments.  
- 
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d’explotació d’aigües 

regenerades  

 

Recentment, l’Ajuntament de Santanyí ha realitzat un estudi de la viabilitat de la 
reutilització de les aigües residuals tractades de les EDAR de Santanyí i Cala d’Or. 
Els resultats d’aquest treball mostren que la qualitat de les aigües depurades no 
compleix amb els paràmetres que estableix el Real decret 1620/2007, de 7 de 
desembre, pel qual s’estableix el règim jurídic de la reutilització de les aigües 
depurades. Els valors d’E. coli són superiors als valors màxims admissibles per a 
qualsevol dels usos. Per altra banda, tot i que no es contempli en aquesta 
normativa, l’aigua tractada conté una elevada salinitat que no permet la seva 
reutilització ni per reg ni per recàrrega artificial d’aqüífers. 

 
Atès que la qualitat de l’aigua depurada està directament lligada a la qualitat d’aigua 
subministrada per al consum, l’Ajuntament insta a l’administració hidràulica a 
millorar la qualitat de l’aigua de subministrament per tal que sigui apte per al 
consum humà. Fins que això no succeeixi, l’aigua tractada serà de tan mala qualitat 
a causa de les elevades concentracions de contaminants de l’aigua residual, que no 
es podrà reutilitzar. Per això, es vol destacar que el fet d’estar subministrant aigua 
de mala qualitat provoca que les estacions depuradores no puguin regenerar l’aigua 
tot permetent-ne la seva reutilització. 

 
Per altra banda, tal i com es descriu en l’apartat 2.2 del present document, 
l’administració hidrològica preveu invertir una sèrie de recursos en millorar els 
tractaments de les aigües residuals. Des del consistori santanyiner es considera 
que aquestes actuacions haurien de ser de caràcter urgent i de destacada 
importància, ja que contribuirien a la millora de la qualitat de l’aigua regenerada i 
obririen la possibilitat de reutilització. Un exemple d’això és la inversió prevista d’un 
milió d’euros per a l’ampliació del terciari de l’EDAR de Cala d’Or, l’aigua 
regenerada de la qual, actualment, conté una elevada salinitat. Per tant, seria 
convenient que aquesta inversió anés encaminada a la reducció de la concentració 
de sals en l’aigua regenerada per tal de possibilitar la seva reutilització. 

 
3.4 En l’apartat 2.6 de la memòria de la revisió del Pla Hidrològic es presenten 
dades referents a tractaments, cabals i punts d’abocament de les diverses EDAR 
de les illes. En el cas de l’estació depuradora de Santanyí s’indica que l’abocament 
es realitza directament en el torrent. No obstant, des de l’Ajuntament de Santanyí 
es té constància de que l’abocament es produeix mitjançant pous d’infiltració. La 
font d’aquesta informació és l’Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental 
(ABAQUA). Per tant, cal aclarir aquest aspecte i donar la informació que pertoqui en 
la versió definitiva del Pla Hidrològic. 

  
4. Conclusions  
L’Ajuntament de Santanyí es sent amb les mans lligades per poder posar solució a 
la mala qualitat de l’aigua que presenten les fonts d’abastiment del municipi, ja que 
es deu al mal estat de les MASb, que està fora de les competències municipals. 
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El consistori santanyiner considera que l’administració hidràulica no actua amb 
contundència davant el procés de degradació contínua que pateixen les masses 
d’aigua subterrània del municipi i que són la única font de subministrament a tota la 
població.  

Davant la impossibilitat de subministrar aigua apte per al consum humà i 
l’empitjorament progressiu de l’estat de les MASb, es demana que s’inclogui en 
aquesta revisió anticipada del PHIB actuacions d’urgència que vagin en la direcció 
de protegir i recuperar el bon estat de les masses d’aigua que abasteixen al 
municipi de Santanyí i de subministrar aigua apte per al consum humà a tota la 
població. 

Atès tot l’assenyalat i d’acord amb el dictamen favorable de la comissió informativa 
d’aquest Ajuntament, s’acorda per majoria de deu vots  a favor (PP), un vot en 
contra (AMS-APIB) i tres abstencions (PSIB-PSOE i EL PI), l’aprovació de les 
al·legacions esmentades. 
 
Jaume Amengual manifesta que estan en contra perquè no se perfila suficientment 
on es pot fer la dessaladora, perquè en quatre anys s’han gastat 120.000 € i ara 
pretenen que se’n gastin més de 4 milions. 
 
El batle exposa que està sorprès del poc rigor i del poc debat polític, que han hagut 
de passar més de tres anys perquè Abaqua connectàs la xarxa, que encara no s’ha 
firmat el conveni i que són inversions de l’altra legislatura. Que a dia d’avui encara 
no han rebut cap al·legació per part de l’oposició. Que el més important és que el 
Govern faci una inversió important a Santanyí perquè hi arribi l’aigua, que es parla 
de fer una dessaladora al sud i l’Ajuntament de Santanyí ha ofert terrenys i 
pressupost per construir-la al nostre terme.    
 
Jaume Amengual  se’n va de la sessió.  
 
 
12. MOCIÓ DEL PP ENVERS L’APROVACIÓ DEL PIAT A MALLORCA 
 
Vista la moció de referència que diu: 
 
“La Llei 8/2012, del Turisme de les Illes Balears va establir els PIAT (Pla 
d’intervenció en àmbits turístics) com uns plans sectorials que regulen l’activitat 
turística de Mallorca pel que fa a l’ordenació del territori. 
 
Aquest Pla no només es refereix a les zones del litoral sinó que afecta tots els 
municipis de Mallorca. El PIAT establirà el model turístic territorial, regularà i 
ordenarà les zones turístiques i fins i tot, l’allotjament turístic, tant els establiments 
tradicionals, com les estades turístiques en habitatges; els recursos turístics, i altres  
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factors externs que puguin incidir en l’activitat turística o es puguin veure afectats 
per aquesta. Això implica establir limitacions i proposar dotacions que afavoreixin el 
canvi de model. 
 
Fa mesos que el Consell de Mallorca va començar l’elaboració del PIAT però 
només han avançat dades generals, però els batles i batlesses de Mallorca encara 
no han rebut informació ni dels criteris ni del calendari de l’anomenada “zonificació”. 
 
La pretesa participació dels ajuntaments en la configuració del model turístic a 
Mallorca ha estat nul·la fins ara, ja que es limita a rebre la magre informació que 
surt a premsa o a la web del Consell de Mallorca. 
 
Són molts els  batles i batlesses que han mostrat la seva preocupació, directament i 
a través de la FELIB, per la manca d’informació en l’aprovació d’aquest PIAT, ja 
que d’això depèn l’economia dels seus municipis. 
 
Per tot això, el grup municipal del Partit Popular presenta al Ple de l’Ajuntament 
perquè s’aprovin el següents acords: 
 
1- L’Ajuntament de Santanyí insta el Consell de Mallorca aprovar el Pla 
d’intervenció en àmbits turístics (PIAT) de forma consensuada amb els municipis a 
través de la FELIP i amb un debat previ i presa d’acord a l’Assemblea de batles i 
batlesses de Mallorca. 

 
2- Instar el Consell de Mallorca que no posi restriccions quant a la tipologia dels 
habitatges que es vulguin destinar a lloguer turístic al nostre municipi dins els 
termes explicats. 

 
3- Enviar aquests acords al Consell de Mallorca perquè les tengui presents a l’hora 
de redactar el PIAT”. 

 
D’acord amb el dictamen favorable de la comissió informativa d’aquest Ajuntament, 
s’acorda per majoria d’onze vots a favor (PP i EL PI) i un vot en contra (PSIB-
PSOE), l’aprovació d’aquesta moció.  
 
El batle demana diàleg i consens amb tots, principalment amb els altres 
ajuntaments. 
 
Jordan Thomas manifesta que podran dir el que troben i fer al·legacions quan 
estigui a exposició pública. 
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13. MOCIÓ DEL PP SOBRE LA MODIFICACIÓ DEL PLA TERRITORIAL DE 
MALLORCA  
 
Vista la moció de referència que diu: 
 
“La Llei 6/1999, de 3 d’abril, de les directrius d’ordenació territorial de les Illes 
Balears i de mesures tributaries, estableix el Pla Territorial de Mallorca (PTI) com 
l’eina per ordenar el territori de la totalitat de la illa així com també dels seus illots i 
de les seves aigües interiors.  
 
Aquest pla afecta a tots els municipis de Mallorca definint aspectes tan fonamentals 
com ara el seu creixement i per on ha de tenir lloc, les àrees sostretes de 
creixement urbà, etc. 
 
Fa mesos que el Consell de Mallorca va començar l’elaboració del PTI però només 
han avançat dades generals, malgrat la seva importància els batles i batlesses de 
Mallorca encara no han rebut informació concreta al respecte, sinó només 
generalitats al respecte. 
 
La pretesa participació dels ajuntaments en la configuració del model territorial a 
Mallorca ha estat nul·la fins ara, ja que es limita a rebre la magre informació de les 
jornades territorials organitzades pel Consell de Mallorca, o a les dades de la web 
del mateix. 
 
Són molts els batles i batlesses que han mostrat la seva preocupació, directament i 
a través de la FELIB, per la manca d’informació en l’aprovació d’aquest PTI, ja que 
d’això depèn l’economia dels seus municipis. 
 
Per tot això, el grup municipal del Partit Popular presenta al Ple de l’Ajuntament 
perquè s’aprovi el següent ACORD 

 
L’Ajuntament de Santanyí insta el Consell de Mallorca aprovar el Pla Territorial de 
Mallorca (PTI) de forma consensuada amb els municipis a través de la FELIB i amb 
un debat previ que permeti conèixer els detalls que els hi afecten, per procedir 
després a la presa d’acord a l’Assemblea de batles i batlesses de Mallorca”.  

D’acord amb el dictamen favorable de la comissió informativa d’aquest Ajuntament, 
s’acorda per majoria de dotze vots a favor (PP i EL PI) i un vot en contra (PSIB-
PSOE), l’aprovació d’aquesta moció.  
 
 
14. MOCIÓ DEL PSIB-PSOE RESPECTE DEL MANTENIMENT DE SERVEIS A 
CALA D’OR EN TEMPORADA D’HIVERN  
 
Vista la moció de referència que diu: 
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“Observem com cada any, quan arriba la temporada d'hivern i amb la finalitat de la 
temporada turística es deixen de prestar serveis en el nucli de Cala d’Or.  
 
Els veïns i veïnes, que paguen impostos durant tot l'any, lamenten que durant els 
mesos d'hivern moltes dels carrers de la localitat es queden sense il·luminació quan 
arriba la nit.  
 
També veuen minvats els serveis de neteja i en molts punts del poble no passen a 
recollir les escombraries assíduament ni es netegen els carrers amb tanta 
freqüència.  
 
Aquesta situació genera una percepció de greuge comparatiu envers la resta de 
nuclis perque els ciutadans de Cala d’*Or paguen els seus impostos com la resta de 
ciutadans del municipi però reben un tracte de segona.  
 
Per tots aquests motius el Partit Socialista presenta la següent moció per ser 
valorada en el proper ple:  
 
-Instar a l’Ajuntament de Santanyí a garantir tots els serveis públics a la població de 
Cala d’Or en els messos d’hivern i prendre les mesures adients per a tal efecte”. 
 
D’acord amb el dictamen desfavorable de la comissió informativa d’aquest 
Ajuntament, s’acorda per majoria de deu vots en contra (PP) i tres vots a favor 
(PSIB-PSOE i EL PI), la no aprovació d’aquesta moció. 
 
El batle assenyala que hauria d’indicar els carrers que no tenen llum, que la 
recollida de fems es segueixi fent però amb altres freqüències, ja que en temporada 
amb molta més gent es fan dues recollides diàries, i que aquesta moció es una 
mostra de falta de rigor del proponent.  
 
El batle assenyala que vol saber quins carrers no tenen llum i on no es recull el 
fems, perquè la moció té una gran falta de rigor. A l’estiu es recull més sovint el 
fems, fins a dues vegades cada dia i no coneix cap lloc on s’apaguin els llums a 
l’hivern.  
 
Jordan Thomas assenyala que la sensació de la gent de Cala d’Or és que hi ha 
menys llum i menys serveis. 
 
José Roig indica que la urbanització de Cala Egos té molt mala il·luminació i que és 
veritat que la gent té aquesta sensació.  
 
   
15 MOCIÓ DEL PSIB-PSOE RESPECTE DELS DIES DE MERCAT QUAN 
COINCIDEIX AMB FESTIUS  
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Vista la moció de referència que diu: 
 
“Els Socialistes de Santanyí hem escoltat la inquietud i el malestar de molts 
comerciants de Santanyí que es veuen perjudicats per la decisió de l'ajuntament de 
canviar el dia de mercat quan aquest coincideix amb un dia festiu.  
 
Aquesta decisió afecta als turistes que, desconeixent que no hi ha mercat s'acosten 
a Santanyí i no es troben res.  
 
També perjudica als nostres comerços doncs en dia festiu es pot aprofitar la 
conjuntura per rebre visita de gent d'altres municipis de Mallorca que volen visitar el 
nostre mercat i això suposa generar treball i benefici per a Santanyí.  
 
Per tots aquests motius el Partit Socialista presenta la següent moció per ser 
valorada en el proper ple:  
 
- Instar al Ajuntament de Santanyí a no modificar els dies de mercat quan aquests 
coincideixen amb dies festius”. 
 
D’acord amb el dictamen desfavorable de la comissió informativa d’aquest 
Ajuntament, s’acorda per majoria de deu vots en contra (PP) i tres vots a favor 
(PSIB-PSOE i EL PI), la no aprovació d’aquesta moció. 
 
El batle assenyala que els comerciants de Santanyí ho volen així perquè tenen més 
negoci. Es una tradició del poble i ho sap tot el món.  
 
José Roig indica que hi ha molta gent que ve només per al mercat i no saben que 
és festiu i que hi ha llocs en què es manté encara que sigui festiu. 
  
El batle manifesta que el 80% dels comerciants de Santanyí ho volen així. 
  
  
16. MOCIÓ DEL PSIB-PSOE DE MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS DEL 
PAVELLÓ MUNICIPAL DE SANTANYÍ 
 
Vista la moció de referència que diu: 
 
“Els Socialistes de Santanyí som conscients del treball que realitza el Bàsquet Club 
Santanyí amb molts joves del nostre municipi des de fa molt anys i l'esforç i sacrifici 
personal que suposa per a les famílies i per als propis entrenadors/as i jugadors/as 
aquesta dedicació altruista.  
 
Per això considerem que és inadmissible que cada vegada que plou o les 
condicions meteorològiques no són favorables el pavelló municipal de Santanyí 
s'entolli, s'ompli d'aigua per les goteres del sostre i impedeixi la realització  
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d'entrenaments i partits amb els perjudicis que això ocasiona per tots els que 
juguen i estimen un esport com el bàsquet que representa companyonia, joc en 
equip i respecte.  
 
També es veuen perjudicats els nostres joves que estudien en l'IES Santanyí 
perque les classes d’Educació Física es realitzen en el pavelló i sobretot a l'hivern 
quan plou els professors es veuen obligats a modificar les classes per aquest 
problema.  
 
Per tots aquests motius el Partit Socialista presenta la següent moció per ser 
valorada en el proper ple:  
 
- Instar al Ajuntament de Santanyí a destinar una partida econòmica extraordinaria 
per solucionar el problema de les goteres al Pavelló Municipal de Santanyí.  
 
- Instar al Ajuntament de Santanyí a realitzar periòdicament revisions de 
manteniment del Pavelló Municipal de Santanyí perquè els nostres joves tinguin les 
majors garanties de qualitat i seguretat en la pràctica de l'esport”. 
 
D’acord amb el dictamen desfavorable de la comissió informativa d’aquest 
Ajuntament, s’acorda per majoria de deu vots en contra (PP) i tres vots a favor 
(PSIB-PSOE i EL PI), la no aprovació d’aquesta moció. 
 
Jordan Thomas manifesta que segurament l’equip de govern hi votarà en contra, 
però estan contents perquè veuen que al pressupost hi ha una partida per a això. 
 
El batle indica que amb aquestes intervencions perden vots i acabaran essent 
residuals. Que hi ha goteres i per a això ara s’incorpora al pressupost arreglar-les. 
 
 
17. MOCIÓ D’ALTERNATIVA PER AL MUNICIPI DE SANTANYÍ I EL PI PER AL 
FOMENT DE LES ENERGIES RENOVABLES 
 
Vista la moció de referència que diu: 
 
“El mes d’agost de 2016, el Ple  de l’Ajuntament de Santanyí va manifestar la seva 
voluntat d’adherir-se al Pacte de Batles i Batlesses per assolir un progrés real en el 
desenvolupament d’energies renovables i ciutats energèticament eficients.   
 
És evident, per tant, que l’Ajuntament de Santanyí defensa la implantació 
d’energies renovables, netes i respectuoses amb el medi ambient. 
 
Amb la intenció de contribuir al desenvolupament d’aquesta voluntat política, des 
del grup municipal d’Alternativa volem contribuir  proposam l’adopció del següents 
acords: 
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1r-. L'Ajuntament de Santanyí es compromet a realitzar les gestions necessàries 
per contractar progressivament als edificis i instal·lacions municipals el 
subministrament d'electricitat 100% renovable. 
 
2n-. L'Ajuntament de Santanyí es compromet a fer un inventari dels terrats, 
cobertes i espais municipals susceptibles d'acollir instal·lacions de generació 
renovable i estudiarà el potencial per promoure instal·lacions de generació 
d'energia renovable per autoconsum als seus edificis i instal·lacions. 
 
3r-. L'Ajuntament de Santanyí estudiarà el potencial per aplicar incentius fiscals o 
altres mesures (planejament urbanístic entre d'altres) per afavorir que les llars i 
empreses promoguin instal·lacions d'energia renovable. 
 
4t-. L'Ajuntament de Santanyí es compromet a identificar, debatre i proposar, de 
manera participativa, espais al municipi susceptibles d'acollir projectes fotovoltaics o 
eòlics”. 
 
D’acord amb el dictamen de la comissió informativa d’aquest Ajuntament, s’acorda 
per unanimitat l’aprovació del punt 2 i per majoria de deu vots en contra (PP) i tres 
vots a favor (PSIB-PSOE i EL PI), la no aprovació dels punts 1, 3 i 4 d’aquesta 
moció.  
 
 
18. CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN D’AQUESTA CORPORACIÓ 
 
José Roig demana per un càrrega i descàrrega de l’avinguda de Calonge per al 
qual es va interessar en un ple i continua pintat 40 dies després. I que a l’hotel sa 
Marina hi ha un pas públic on algú ha posat un senyal de pas prohibit als cans. 
 
El batle contesta que no sap res del cartell dels cans i que les retxes són una 
equivocació de l’empresa encarregada de pintar els senyals vials. 
 
Jordan Thomas agraeix a la regidora Maria Pons que sempre es preocupi d’avisar-
los i de dialogar.   
 
 
19.- DACIÓ DE COMPTES DE DIVERSES QÜESTIONS I ASSUMPTES 
GENERALS  
 
19-a 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 3r   
trimestre de l’any 2017, al mateix temps que el compte 413 d’operacions pendents 
d’aplicació al pressupost. Aquesta documentació s’ha tramés als òrgans 
competents del Ministeri d’Economia i Hisenda. 
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19-b El departament d’intervenció dóna compte de l’aprovació per decret de batlia 
de 19 d’octubre de 2017, de l’expedient núm. 17 de modificació de crèdit en el 
pressupost municipal de 2017, per transferència de crèdits. 
 
19-c. El departament d’intervenció dóna compte de l’aprovació per decret de batlia 
de 24 de novembre de 2017, de l’expedient núm. 18 de modificació de crèdit en el 
pressupost municipal de 2017, per transferència de crèdits. 
 
El batle manifesta que vol donar compte de l’escrit de la Conselleria de Salut 
respecte del PAC de Cala d’Or, que llegeix literalment. 
 
Com a conseqüència, el batle assenyala que l’ambulància és molt necessària i 
també tenir obert el centre de salut 24 hores. Els arguments esgrimits per la 
Conselleria no li semblen raonables tenint 1.300 milions de pressupost. I que vol 
tenir per Santanyí tots els serveis que toca, però sobretot els de salut. 
 
Jordan Thomas exposa que li sembla molt bé això de l’ambulància i el centre de 
salut però que el sorprèn que el batle no digués res d’això l’anterior legislatura en 
què governava el PP, que dit de pas va destrossar la sanitat pública. Que només 
Palma té tres PAC i que el batle de Santanyí tampoc no va dir-ne res els quatre 
anys que va ser diputat al Parlament. 
 
Antoni Matas abandona la sessió. 
  
José Roig assenyala que el PI duia al seu programa un PAC per a Cala d’Or i que 
farà tot el possible perquè sigui així. Que si governa el seu partit i no es fa el PAC 
deixarà el partit i que el PP hauria de fer el mateix. Que fins que es faci el PAC 
s’han d’ampliar horaris i metges. 
 
El batle manifesta que ha quedat fred amb les intervencions. Que amb els doblers 
que hi ha es poden posar més ambulàncies i més metges i que les ambulàncies 
medicalitzades són molt importants perquè equivalen a un quiròfan d’emergència. 
 
Jordan Thomas indica que no és possible per molt que vulgui posar un altra PAC a 
un mateix municipi. 
 
José Roig demana si el PP governa la propera legislatura si defensarà també 
aquesta postura.  
 
 
20.- PRECS I PREGUNTES  
 
José Roig demana quin tipus de concessió hi ha a la zona verda pública de l’hotel 
Cala d’Or Playa, que ha ocupat amb hamaques i que passa a la plaça Ramon Llull 
que passen molts de busos i hi ha molts de càrregues i descàrregues. 
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El batle contesta que tal vegada hi aparquen els autobusos de transport escolar i 
que de la zona verda no en té informació. 
 
El secretari exposa que l’hotel té una autorització temporal i provisional per al 
manteniment de la zona verda. 
  
Jordan Thomas exposa que té una queixa de s’Alqueria Blanca, de l’”acera” del bar 
Nou, que està ocupada per taules i cadires quan en teoria no es pot i demana si 
tenen permís. 
 
El batle diu que les taules i les cadires estan damunt la plaça i que allà sí que en 
tenen. 
 
 
I sense que hi hagi més assumptes per tractar, el batle aixeca la sessió a les 12,20 
hores, de la qual, com a secretari, n’estenc aquesta acta. 


