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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE LA 
CORPORACIÓ MUNICIPAL DIMECRES DIA 21 DE NOVEMBRE DE 2018  
 
A la sala de sessions de la Casa Consistorial de Santanyí, dia vint-i-u de novembre 
de dos mil devuit, 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 extraordinària. Quan són les 16 hores, la Presidència declara obert 
l’acte. Hi manca María Inmaculada Sánchez Alloza que ha excusat la seva 
absència. 
 
Llorenç Sebastià Galmés Verger (PP) 
Ricarda Margarita Vicens Schluhe (PP) 
Bárbara Xamena Bordoy (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) 
Manuel del Rio Clar (AMS-.APIB) 
Miquel Rigo Rosselló (AMS-APIB) 
Jordan Thomas Llamas (PSIB-PSOE) 
María Dolores Botia Casas (PSIB-PSOE) 
José Andrés Roig Reynés (EL PI) 
Vesna Teresa Van-Buuren Sanchis (EL PI)  
 
Ana María Bonet Vidal, interventora 
 
Pedro Herrero Moya, secretari  
 
A l’inici de la sessió es guarda un minut de silenci per la darrera mort per violència 
de gènere i María Pons llegeix la següent declaració institucional: 
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“L’Ajuntament de Santanyí, en sessió plenària, vol manifestar públicament el seu 
rebuig més absolut cap a la violència de gènere, Sacramento Roca Martín, és el 
nom de la dona que desgraciadament a passat a ser públic per formar part de la 
llista de dones assassinades per les seves parelles o ex parelles. 
 
La violència de gènere segueix instal·lada en la nostra societat i fa que milions de 
dones visquin aterroritzades. Per moltes d’elles la tortura és part de la seva vida i 
en massa ocasions de la seva mort, o millor dit, assassinat. 
 
Cal lluitar perquè el maltractament sigui percebut per tota la ciutadania com a 
inadmissible. Qui estima no insulta, no humilia, no viola ni mata”. 
 
    
1.APROVACIÓ DE CANVIS INTRODUÏTS A LA DOCUMENTACIÓ DE LES NNSS 
PER A L’ESMENA DE DEFICIÈNCIES ASSENYALADES PER LA COMISSIÓ 
INSULAR D’ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME 
 
Vista la documentació realitzada per l’equip redactor de les noves NNSS de 
Santanyí, per a l’esmena de deficiències assenyalades a l’acord de la Comissió 
Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme de data 27-11-2015, que va ser 
aprovada pel Ple d’aquest Ajuntament de data 5-4-2017 i exposada a informació 
pública per un termini de 45 dies hàbils. 
 
Atès que durant el termini d’informació pública s’han presentat 18 al·legacions, que 
han estat informades tècnicament per l’equip redactor. 
 
Atès els informes tècnic, jurídic i d’intervenció. 
 
D’acord amb el dictamen favorable de la comissió informativa d’aquest Ajuntament, 
s’acorda per majoria de nou vots a favor (PP) i set abstencions (AMS-APIB, PSIB-
PSOE i EL PI), i per tant per majoria absoluta, aprovar el següent: 
 
1.- Resoldre les al·legacions presentades, estimant o desestimant segons proposa 
l’equip redactor. 
 
2.- La nova documentació presentada per l’equip redactor de les Normes 
Subsidiàries de Planejament Municipal de Santanyí. 
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3.- Remetre novament tota la documentació a la Comissió Insular d’Ordenació del 
Territori i Urbanisme per a la seva aprovació definitiva. 
 
Jaume Amengual assenyala que el contracte es va signar l’any 2009, fa mes de 
nou anys, que el 2014 es varen aprovar provisionalment les NNSS, que el 2005 la 
Comisió Insular va indicar-ne les deficiències i es demana què s’ha fet des de 
llavors fins ara i si les reunions que s’han realitzat han estat remunerades o no. 
 
El batle indica que no sap a què ve aquesta pregunta, que no hi ha hagut cap 
remuneració, que s’han fet moltes reunions amb l’equip redactor, amb la Comissió 
Insular d’Urbanisme i amb altres departaments del Consell, que s’han hagut de 
recollir els darrers canvis normatius, i revisar i resoldre les al·legacions realitzades. 
Que Santanyí és un dels pocs municipis que han aconseguit tramitar completament 
la modificació del planejament, malgrat les complicacions que comporten els 
diferents nuclis d’aquest municipi i no com altres municipis que no han pogut 
acabar. Que seguidament es tramitarà el catàleg de patrimoni, que està molt 
avançat. Que la modificació de normes pràcticament és recollir totes les 
modificacions, més de noranta, que s’han anat realitzant al llarg del temps. 
 
Jaume Amengual manifesta que les modificacions no són noves, que la pregunta 
sobre les remuneracions era perquè han trobat factures addicionals des del 2013 i 
no sap si n’hi haurà més i si estan garantides jurídicament. Que la modificació de 
normes s’ha dilatat més de nou anys i creu que no s’aprovaran aquesta legislatura. 
  
José Roig assenyala que al Ple de 5 d’abril de 2017, el batle va dir el mateix que 
avui, tenint en compte que les normes han passat més d’un any al llimb.  
 
El batle indica que podrien parlar amb els tècnics i amb el Consell perquè es tracta 
d’una qüestió merament tècnica i no política. Que hi ha molts d’organismes estatals, 
autonòmics i del Consell que han d’informar sobre les normes. 
 
 
2. APROVACIÓ DE LA CARRERA PROFESIONAL DEL PERSONAL DE 
L’AJUNTAMENT 
 
Vist l’acord entre aquest Ajuntament i les organitzacions sindicals representatives 
del personal de 12 de novembre de 2018, d’establiment de les bases per implantar 
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la carrera professional horitzontal del personal de l’Ajuntament; d’acord amb el 
dictamen favorable de la comissió informativa d’aquest Ajuntament, s’acorda per 
unanimitat aprovar la regulació de la carrera professional del personal d’aquest 
Ajuntament.  
 
 
3. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL CONSELL DE 
MALLORCA PER DUR A TERME ACTUACIONS RELATIVES AL PACTE DE 
BATLES I BATLESSES DE MALLORCA 
 
Vist el conveni proposat pel Consell de Mallorca que regula les obligacions, el 
desenvolupament de les actuacions i la justificació de les despeses derivades de la 
subvenció concedida pel Consell per actuacions relatives al Pacte de Batles i 
Batlesses de Mallorca en el marc de la convocatòria de subvencions 2018/2019, 
per import de 22.600 euros per dur a terme les següents actuacions: - redacció del 
Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC); - servei de gestió  
comptabilitat de subministraments energètics municipals o renovació del contracte 
vigent; d’acord amb el dictamen favorable de la comissió informativa d’aquest 
Ajuntament, s’acorda per unanimitat aprovar el conveni esmentat.   
 
Jaume Amengual assenyala que vol que consti que l’Ajuntament ha rebut una nova 
subvenció del Consell i que actualment es reben moltes més subvencions que a 
l’anterior legislatura. 
 
El batle manifesta que està content de rebre més subvencions perquè el Consell i la 
Comunitat autònoma tenen més doblers que mai, però que també vol recordar que 
s’havia de fer un parc de bombers a Santanyí i que ara ni se sap quan es farà. I que 
el projecte de clavegueram es Llombards-Santanyí no està ni fet, així com tampoc 
l’edifici multifuncional de Cala d’Or. Que s’ha fet una reunió respecte del tema de 
l’aigua a Santanyí i que la potabilitzadora, com a prest, no arribarà fins el 2027. 
 
Jaume Amengual indica que el batle diu mentides i que de vegades no se’n record 
del que diu. Que respecte del parc de bombers, ja ho han fet a saber, però que 
l’Ajuntament de Santanyí es va posar a fer feina amb aquest tema gràcies a una 
moció que ells varen presentar.   
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José Roig diu que el batle no vol reconèixer el suport del Consell ara respecte de la 
legislatura anterior. 
 
El batle manifesta que comprèn el Sr. Roig perquè ara ha de reforçar el seu altre 
company i que el tema del parc de bombers va començar al final de l’altra 
legislatura amb Maria Salom de presidenta.  
 
 
4. APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT NÚM. 17 DE MODIFICACIÓ DE 
CRÈDITS EN EL PRESSUPOST MUNICIPAL DE 2018 
 
Vista la proposta següent:  
 
“PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT NÚM. 17 DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE 
SANTANYI DE 2018 (EXT 04/18) 
 
1.Vista la memòria justificativa de la modificació de crèdits, de data 29 d’octubre de  
2018, on es detalla el contingut de la modificació de crèdit proposada així com el 
seu finançament. 
 
2.Atès que la Intervenció d’aquest Ajuntament, en data 29 d’octubre de 2018, ha 
emès el dictamen preceptiu, on es fan constar les operacions de modificació de 
crèdit que es proposen per atendre a les despeses esmentades, i d’acord amb allò 
que es preveu en el capítol III Secció 2ona. a l’article 177 del TRLRHL aprovat pel 
RD legislatiu 2/2004 de 5 de març, concordant amb els articles 35 a 38 del RD 
500/1990, de 20 d’abril i amb la base 11 de les bases d’execució del pressupost per 
a 2018, la Batlia proposa al Ple de la Corporació que adopti el següent ACORD: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació del pressupost d’aquest 
Ajuntament per a la concessió de crèdits extraordinaris, d’acord amb el següent detall: 
 
ALTA 

Descripció Aplicació Import Finançament 

Expropiació terrenys Santanyí (IFS) 11 93301 60083(02) 1.277.076,35 Romanent TDG 

    

  1.277.076,35  

    

FINANÇAMENT  

Concepte Descripció  

87000 Romanent de tresoreria per a despeses generals 1.277.076,35 
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SEGON.- Exposar al públic aquest acord que serà considerat definitiu, si no es 
produeixen reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en 
vigor una vegada s’hagi complit el que disposa l’article 112.3 de la Llei 7/1985 de 2 
d’abril reguladora de les bases del Règim local, i també l’article 169 del Text Refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel RD legislatiu 2/2004 de 5 
de març”. 
 
D’acord amb el dictamen favorable de la comissió informativa d’aquest Ajuntament, 
s’acorda per majoria de nou vots a favor (PP) i set abstencions (AMS-APIB, PSIB-
PSOE i EL PI), l’aprovació d’aquest expedient. 
 
 
5. APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT NÚM. 18 DE MODIFICACIÓ DE 
CRÈDITS EN EL PRESSUPOST MUNICIPAL DE 2018 
 
Vista la proposta següent: 
 
“PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚM. 18 DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE 
SANTANYI DE 2018 (TRA 09/18)  
 
1.Vista la memòria justificativa de la modificació de crèdits, de data 7 de novembre 
de 2018, on es detalla el contingut de la modificació de crèdit proposada així com el 
seu finançament. 
 
2.Atès que la Intervenció d’aquest Ajuntament, en data 7 de novembre de 2018, ha 
emès el dictamen preceptiu, on es fan constar les operacions de modificació de 
crèdit que es proposen per atendre a les despeses esmentades, i d’acord amb allò 
que es preveu en el capítol III Secció 2ona. a l’article 177 del TRLRHL aprovat pel 
RD legislatiu 2/2004 de 5 de març, concordant amb els articles 40 a 42 del RD 
500/1990, de 20 d’abril i amb la base 13 de les bases d’execució del pressupost per 
a 2018, la Batlia proposa al Ple de la Corporació que adopti el següent ACORD: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació del pressupost d’aquest 
Ajuntament per transferències, d’acord amb el següent detall: 
 
ALTES DE CRÈDITS 
 
DENOMINACIÓ APLICACIÓ  IMPORT € 
Inversions instal·lacions esportives 17 34201 62283 01 125.000,00 
Festes despeses diverses 17 33815 22699 01 34.686,55 
 TOTAL 159.686,55 
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BAIXES DE CRÈDITS 
 
DENOMINACIÓ APLICACIÓ  IMPORT € 
Rotonda entrada Son Moja 11 15311 60985 01 22.033,72 
Expropiacions Cala Llombards 11 15321 60081 01  24.545,37 
Asfaltat carrer Alegueret Portopetro 11 15321 61988 01 12.101,31 
Millora enllumenat rodonda Farah’s 11 16502 61987 01 11.261,20 
Zona verda residència Alqueria Blanca 11 17102 60983 01 5.315,47 
Rehabilitació de camins 11 45401 61984 01 23.104,95 
Aplicacions informàtiques administrativ. 11 92001 64181 01 50.000,00 
Inversions platges 12 17001 61983 01            11.324,53 
 TOTAL 159.686,55 
 
SEGON.- Exposar al públic aquest acord que serà considerat definitiu, si no es 
produeixen reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en 
vigor una vegada s’hagi complit el que disposa l’article 112.3 de la Llei 7/1985 de 2 
d’abril reguladora de les bases del Règim local, i també l’article 169 del Text Refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel RD legislatiu 2/2004 de 5 
de març”. 
 
D’acord amb el dictamen favorable de la comissió informativa d’aquest Ajuntament, 
s’acorda per majoria de nou vots a favor (PP) i set abstencions (AMS-APIB, PSIB-
PSOE i EL PI), l’aprovació d’aquest expedient. 
 
Jaume Amengual assenyala que s’han fet despeses sense partida pressupostària i 
li agradaria saber què ha passat amb la zona verda de s’Alqueria Blanca que tenia 
una partida pressupostària i després ha desaparegut. 
 
El batle indica que abans volien millorar les instal·lacions esportives i ara sembla 
que s’abstenen, però que en general van rectificant i millorant. I que la zona verda 
de s’Alqueria Blanca ja s’ha arreglada. 
 
Jaume Amengual manifesta que els veïns de s’Alqueria Blanca ja saben el poc que 
s’ha fet. El que votaren en altres ocasions el batle no se’n record i sempre 
mantenen el mateix discurs. 
 
José Roig diu que quan es va iniciar el gimnàs ell no era regidor i només va dir que 
li semblava excessivament gran. 
 
El batle assenyala que li sembla que el Sr. Roig ja no sap en nom de qui parla i que 
abans de parlar hauria de pensar. 
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Jordan Thomas explica que fins ara i també en el futur serà el portaveu i xerrarà en 
nom del PSOE i no el que digui el batle. 
 
José Roig manifesta que veu pessimista el batle, que no espera tenir aigua fins el 
2027 i que pel que es veu no espera guanyar a les properes eleccions. 
 
 
6. APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT NÚM. 19 DE MODIFICACIÓ DE 
CRÈDITS EN EL PRESSUPOST MUNICIPAL DE 2018 
 
Vista la proposta següent: 
 
“PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚM. 19 DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE 
SANTANYI DE 2018 (EXT 05/18) 
 
1.Vista la memòria justificativa de la modificació de crèdits, de data 7 de novembre 
de 2018, on es detalla el contingut de la modificació de crèdit proposada així com el 
seu finançament. 
 
2.Atès que la Intervenció d’aquest Ajuntament, en data 7 de novembre de 2018, ha 
emès el dictamen preceptiu, de les operacions de modificació de crèdit que es 
proposen per atendre a les despeses esmentades, i d’acord amb allò que es preveu 
en el capítol III Secció 2ona. a l’article 177 del TRLRHL aprovat pel RD legislatiu 
2/2004 de 5 de març, concordant amb els articles 35 a 38 del RD 500/1990, de 20 
d’abril i amb la base 11 de les bases d’execució del pressupost per a 2014, la Batlia 
proposa al Ple de la Corporació que adopti el següent ACORD: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació del pressupost d’aquest 
Ajuntament per a la concessió de crèdits extraordinaris, d’acord amb el següent detall: 
 
Aplicacions pressupostàries d’altes de crèdits (+):   
    

Denominació Aplicació pressup Sub Augment 
      CRÈDIT 
        

Adquisició parcel·la 528 polígon 10 Talaiot Can 
Jordi 

14 33602 60083 0 1 51.947,30 

     

  TOTAL 51.947,30 

 
Aplicacions pressupostàries de baixes de crèdits (-):   
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Denominació Aplicació pressup Sub Disminució 

      CRÈDIT 
       
Funcionariat: R bàsiques: sou policia 15 13200 12101 0 1 51.947,30 

  TOTAL 51.947,30 

 
SEGON.- Exposar al públic aquest acord que serà considerat definitiu, si no es 
produeixen reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en 
vigor una vegada s’hagi complit el que disposa l’article 112,3 de la Llei 7/1985 de 2 
d’abril reguladora de les bases del Règim local, i també l’article 169 del Text Refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel RD legislatiu 2/2004 de 5 
de març”· 
 
D’acord amb el dictamen favorable de la comissió informativa d’aquest Ajuntament, 
s’acorda per unanimitat l’aprovació d’aquest expedient. 
 
Jaume Amengual manifesta que aquest ple extraordinari costarà uns 1.400 € de 
dietes, que el batle a la Comissió Informativa en va justificar la urgència per 
l’adquisició dels terrenys de can Jordi. 
 
El batle indica que si no està d’acord a cobrar les dietes pot fer com els seus 
companys d’anteriors legislatures i abaixar-se el sou. Que ell ha cregut convenient 
fer d’urgència aquest ple pels punts 1 i 6.   
  
 
I sense que hi hagi més assumptes per tractar, el batle aixeca la sessió a les 17,06 
hores, de la qual, com a secretari, n’estenc aquesta acta. 
 
 
 


